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APRESENTAÇÃO GERAL 

 

A 12ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - SIEPE, realizada 

entre os dias 24 e 26 de novembro de 2021, de forma remota unindo assim todos os campis 

da Universidade Federal do Paraná. 

O evento deparou-se com um cenário desafiador, devido a Pandemia de Covid-19, em 

2020 não foi possível realizar o evento por restrições da saúde além dos cortes 

orçamentários. Entretanto, no ano de 2021 mesmo com o cenário desfavorável o evento 

foi realizado de forma remota, mostrou-se um grande desafio e seu sucesso reafirmou o 

lugar de destaque da Universidade Federal do Paraná como agente transformador e 

disseminador da educação pública, da extensão universitária e da pesquisa científica e 

tecnológica.   

Essa edição trouxe inúmeras inovações sob o ponto de vista organizacional e de geração 

de conteúdo, devido a produção de vídeos pelos alunos para as apresentações assíncronas 

dos trabalhos, que puderam ser assistidos e estão disponíveis na UFPR Aberta. Nesse ano, 

a UFPR ampliou a SIEPE tornando-a um evento de inclusão digital, alcançando um maior 

número de participantes e atraindo um novo perfil de público, devido aos veículos 

digitais. 

As atividades mesmo remotas foram dinâmicas e de interesse da sociedade reunindo os 

programas realizados pela UFPR no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão, além do 2º 

Festival da Ciência, Cultura e Inovação, evento que reuniu uma multiplicidade de 

atividades.    

A integração da SIEPE às atividades culturais e de inovação mostrou-se um formato 

interessante para que eventos científicos atinjam a sociedade de forma mais ampla. 

Desse modo a UFPR, usando de alta criatividade e recursos financeiros reduzidos, 

disponibilizou à sociedade um evento capaz de promover a interação entre estudantes, 

docentes e técnicos com todos aqueles cidadãos e cidadãs interessados nas atividades 

ofertadas pela Instituição. 
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APRESENTAÇÃO 

28º EVINCI – 13º EINTI 
 

 

O Evento de Iniciação Científica - EVINCI, realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação - PRPPG, com periodicidade anual, constitui-se no evento que encerra o 

Edital anual do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, culminando com a 

apresentação obrigatória dos trabalhos desenvolvidos por estudantes bolsistas e 

voluntários de graduação e ensino médio inscritos nos Programas de Iniciação Científica 

- PIBIC CNPq, PIBIC Ações Afirmativas CNPq, PIBIC CNPq Ensino Médio, PIBIC 

UFPR Tesouro Nacional, PIBIC Fundação Araucária. As bolsas do Programa de 

Iniciação Científica - PRPPG são provenientes dos órgãos financiadores: Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Araucária e 

Tesouro Nacional/UFPR. O Programa de Iniciação Científica e Tecnológica busca 

proporcionar aos estudantes, orientados por pesquisadores experientes, a aprendizagem 

de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto 

com os problemas e as hipóteses de pesquisa.   

O Evento de Inovação Tecnológica - EINTI, por sua vez, constitui-se no evento que 

encerra o Edital anual do Programa de Iniciação Tecnológica e Inovação. Da mesma 

forma que no EVINCI, culmina com a apresentação obrigatória dos trabalhos 

desenvolvidos por estudantes bolsistas e voluntários de graduação inscritos nos 

Programas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI CNPq, PIBITI UFPR 

Tesouro Nacional e PIBITI Fundação Araucária). As bolsas do Programa de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PRPPG são provenientes dos Órgãos 

financiadores Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

Fundação Araucária e Tesouro Nacional/UFPR.  
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A atrofia progressiva de retina (APR) é uma doença hereditária, bilateral e geralmente recessiva, 

caracterizada pela degeneração progressiva das células fotorreceptoras localizadas na retina 

(cones e bastonetes). Considerada uma causa comum de cegueira, a APR atinge mais de 100 raças 

de cães, dentre as quais se encontram os Spitz Alemães. A doença não causa dor, mas apresenta 

sinais clínicos como a cegueira noturna, seguida da perda da visão diurna. O diagnóstico é feito 

através do histórico do paciente e de exames oftalmológicos minuciosos. O objetivo do presente 

estudo foi comparar os resultados do exame eletrorretinográfico (ERG) em animais com e sem 

atrofia progressiva de retina. Foram utilizados 7 cães da raça Spitz Alemão, entre 45 dias e 3 anos 

de idade, oriundos de um mesmo criadouro e com laços genéticos. Para o estudo 6 cães eram 

portadores de APR e 1 era normal para a doença, utilizado como controle. No desenvolvimento 

da pesquisa também foram realizados outros dois exames: exame de fundo de olho e teste de 

reflexo pupilar à luz cromática. Uma especial atenção foi dada ao teste de reflexo pupilar à luz 

cromática, por ser considerado um exame novo e diferencial na triagem da retina e do nervo 

óptico. Observou-se, através do ERG que todos os animais portadores de APR apresentaram 

ausência de respostas, considerado um ERG extinto. No teste de reflexo pupilar à luz cromática 

não houve reação pupilar em nenhum dos cães portadores de APR para a luz com comprimento 

de onda vermelho. Nas imagens de fundo de olho obtidas, os animais afetados apresentaram 

palidez do disco óptico e diminuição do calibre dos vasos sanguíneos. Pode se concluir, então, 

que os resultados do estudo demonstram grande potencial para serem empregados para estudos 

comparativos de doenças análogas que ocorrem em seres humanos tais como a retinite pigmentosa 

e a amaurose congênita de Leber. O emprego do aparelho para o teste de reflexo pupilar à luz 

cromática foi tão eficaz quanto a ERG para identificar animais afetados e clinicamente normais. 

Portanto, trata-se de uma alternativa menos onerosa e prática para a triagem de retinopatias em 

cães. 
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A enterocolite necrosante (ECN) é uma doença que acomete o trato digestório 

predominantemente de recém nascidos prematuros, nela há inflamação excessiva com 

repercursões locais e sistêmicas, sendo caracterizada, portanto como de alta morbidade e 

mortalidade. A despeito das laboriosas pesquisas e seus avanços nos últimos anos a fisiopatologia 

da ECN não é totalmente elucidada, entretanto, os estudos sugerem que a causa é multifatorial, 

constituindo-se fatores de risco a prematuridade, alimentação por fórmula e a disbiose durante a 

colonização bacteriana para formação do microbioma. Numerosos estudos realizados em ratos e 

humanos com ECN demonstram aumento na expressão intestinal de TLR4 e como o aumento na 

atividade do TLR4  se relaciona com a ECN à medida que inibe a proliferação celular, leva 

enterócitos à apoptose, e aumenta inflamação. A partir desse conhecimento, o TLR4 constitui-se 

um possível alvo terapêutico, assim sendo, o presente trabalho pretende avaliar se a administração 

materna de corticoide (Betametasona intramuscular, no 18ª dia de gestação) é capaz de prevenir 

ou no pelo menos diminuir a intensidade da doença em ratos neonatos wistar. Metodologia: foram 

utilizados ratos wistar (Rattus norvegicus albinus), com a seguinte divisão, grupo A Mãe + RN; 

grupo B Mãe + RN ECN; grupo C Mãe CTC + RN; grupo D Mãe CTC + RN ECN. (legenda: RN, 

recém nascido; CTC, corticoide). Foram destinados 2 ratas mães para cada grupo, com estimativa 

de 10 recém nascidos cada grupo. Indução:  Os ratos, para cada alimentação, serão posicionados 

em decúbito lateral em superfície aquecida para introdução de sonda orogástrica; Alimentação: 

0,1 mL de leite artificial Esbilacs a cada 3 horas através de cateter central de inserção periférica 

adaptado (PICC – do inglês peripherally inserted central catheter, 1.9 Fr, monolúmen, Becton and 

Dickinson, Sandy, UT, EUA); Hipóxia: causada por exposição à nitrogênio 100% por 70s em 

uma câmara acrílica a cada 12 horas;  Hipotermia, especificamente 4 ºC por 10 minutos a cada 12 

horas. O tempo total de indução da doença foi de 60 horas. Após eutanásia e coleta do material 

será realizada análise bioquímica de D-lactato (um marcador de proliferação bacteriana 

encontrado no soro), análise histopatológica, análise imuno-histoquímica e reação em cadeia da 

polimerase (PCR). Resultados esperados: comparando o grupo D (MÃE CTC + RN ECN) e o 

grupo B (MÃE + RN ECN) espera-se que no primeiro a expressão de TLR4 e a dosagem sérica 

de D-lactato seja menor bem como menor grau na análise histopatológica e imuno-histoquímica. 
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Ao longo dos primeiros seis anos de vida, que constituem a primeira infância, o sujeito passa por 

profundas transformações cognitivas, emocionais, anatômicas e motoras. Por ser um período de 

intensa plasticidade cerebral, esses primeiros seis anos compreendem um momento de grande 

importância para o desenvolvimento mental, emocional e de socialização da criança. Por causa 

disso, ser capaz de monitorar e mensurar as transformações que ocorrem nesse período, de modo 

a conseguir acompanha-las ao longo do tempo, é indispensável para que, caso necessárias, 

intervenções educacionais, psicológicas e/ou médicas sejam possibilitadas. Considerando-se que 

quanto mais cedo um possível atraso no desenvolvimento for identificado melhores são os 

prognósticos dos tratamentos e/ou intervenções, a necessidade de instrumentos que avaliem e 

monitorem o desenvolvimento infantil torna-se muito evidente, visto que estes identificam de 

forma objetiva alterações no desenvolvimento que, muitas vezes, passam despercebidas. Em vista 

do exposto, e considerando que no Brasil há poucas escalas de avaliação padronizadas 

disponíveis, estabeleceu-se o objetivo de fazer uma análise dos instrumentos de avaliação 

atualmente utilizados no Brasil que englobem mais de um domínio do desenvolvimento infantil. 

Após o levantamento de dados, os instrumentos selecionados foram os seguintes: Escalas Bayley 

III de Desenvolvimento Infantil, Escala do Desenvolvimento do Comportamento da Criança 

(EDCC), Teste de Triagem de Denver II, Ages and Stages Questionnaires 3ª Edição (ASQ-3) e 

Instrumentos sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância Relatado por Cuidadores (CREDI). 

A partir dos artigos selecionados, acrescido de informações encontradas nos manuais dos 

instrumentos de avaliação, foram levantados os seguintes aspectos a respeito de cada escala: 

forma de aplicação, habilidades e competências avaliadas, tempo necessário para aplicação e faixa 

etária abarcada pelo instrumento. Esses critérios foram utilizados na análise comparativa das 

escalas. 
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A desnutrição é uma condição que acomete indivíduos de várias faixas etárias, ela pode ser 

resultante de três fatores: fome, envelhecimento e/ou doença. É importante monitorar o estado 

funcional em pacientes hospitalizados, uma vez que uma condição de desnutrição nessa população 

pode comprometer desfechos clínicos durante e após a internação. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar o estado nutricional no momento da internação hospitalar e seu impacto nas reinternações 

em 1 ano pós alta. Metodologia: Estudo observacional prospectivo, com uma amostra de 437 

pacientes de ambos os sexos, capazes de deambular, internados no Hospital das Clínicas de 

Curitiba entre agosto de 2018 e julho de 2019. Na internação, o estado nutricional dos 

participantes foi avaliado por: índice de Massa Corporal (IMC), circunferência de panturrilha 

(CP), EMAP (Espessura do músculo adutor do polegar), CB (circunferência de Braço), FAM 

(Força de preensão manual) e ASG (Avaliação Subjetiva Global). Após 12 meses da alta os 

pacientes foram contactados por telefone e questionados sobre reinternações no período, e as 

causas da mesma. Dos 437 participantes avaliados entre 2018 e 2019 na internação hospitalar, foi 

conseguido contato com 252 participantes um ano após a alta. Os dados obtidos foram tabulados 

no programa Excel e as estatísticas foram geradas pelo Software SPSS. Resultados: Foram 

contactados 252 participantes, 83 (32,92%) reinternaram. sendo 49 (59,6%) mulheres e 34 

(40,96%) homens, 68 (81,92%) abaixo de sessenta anos de idade. Entre os participantes que 

reinternaram apresentaram medidas reduzidas: EMAP: 23 (27,71%), FAM 64 (77,10%) e CP: 29 

(55,76%). quanto ao resultado da ASG, 72 (86,74%) apresentaram-se bem nutridos, 11 (13,25%) 

desnutridos. A chance de internação foi 11% maior entre participantes com menor CB na 

internação OR 1.11 (1,001 a 1,234 p 0,048) quando ajustado para sexo, IMC, idade e presença de 

desnutrição, o que implica em risco aumentado e para reinternação, as demais variáveis não 

apresentaram associação com reinternação. 
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Os estudos científicos acerca das terapias complementares são crescentes, pois diversas 

modalidades apresentam vantagens terapêuticas, mínimos efeitos colaterais, baixo custo e amplo 

alcance. Dentre as possibilidades encontra-se a homeopatia, baseada no fornecimento de 

substâncias ultra diluídas para tratar sintomas físicos ou emocionais. O medicamento 

homeopático Arnica montana, é indicado no tratamento de traumas de origem física e/ou 

emocional. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da Arnica montana 200CH no 

tratamento da ansiedade no pós-desmame de ratos Wistar. O experimento foi realizado no 

Biotério Experimental de Roedores do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná. Foram 

utilizados 60 filhotes, que permaneceram com suas mães até o 21° dia de vida (D21), quando 

ocorreu o desmame, sexagem dos filhotes e separação dos filhotes conforme o gênero, conforme 

manejo padrão em biotérios. Na tentativa de reduzir a ansiedade provocada pelo desmame, 

diferentes protocolos foram implantados de D19 a D28 para garantir a adaptação dos filhotes ao 

tratamento antes do desmame. Os tratamentos foram acrescidos em 300mL de água do bebedouro, 

conforme o grupo experimental: Gágua (n=20) recebeu apenas água; Gálc (n=20) recebeu 15 

gotas de álcool a 5%; GArn (n=20) recebeu 15 gotas de Arnica 200CH diluída em álcool a 5%. 

A solução do bebedouro foi trocada diariamente e agitada três vezes ao dia. Para avaliar a 

eficiência dos protocolos propostos, nos dias D28 e D42 verificou-se a ansiedade dos filhotes 

utilizando-se o teste de labirinto em cruz elevado (LCE). Para a avaliação entre grupos (Gágua x 

Gálc x GArn) empregou-se o teste ANOVA de uma via seguido por Tukey, com p<0,05. Na 

avaliação entre tempos (D28 x D42) e na comparação entre os tipos de braços do LCE (BA x BF) 

utilizou-se o teste t (p<0,05%). Em relação ao tempo de permanência, verificou-se que GArn 

permaneceu mais tempo nos braços abertos que Gágua e Gálc em D28 e D42, principalmente em 

D28. Em relação à frequência de entradas, verificou-se entre grupos que em D28 e D42 os animais 

de GArn entraram mais vezes nos braços abertos e nos braços fechados que os animais de Gágua 

e Gálc. Na comparação entre os tipos de braços do LCE, notou-se que os animais permaneceram 

menos tempo nos braços abertos que nos braços fechados, assim como a frequência de grooming 

e rearing nos braços abertos foi menor em relação à frequência nos braços fechados. Conclui-se 

que a utilização do medicamento homeopático Arnica montana 200CH reduz a ansiedade no 

período pós-desmame de ratos Wistar. 
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O aleitamento materno é reconhecido por seus benefícios nutricionais, econômicos, 

imunológicos, cognitivos e sociais. É considerado o alimento mais apropriado para uma criança, 

deve ser ofertado em livre demanda, e como forma exclusiva de alimentação do lactente até o 

término dos primeiros seis meses de vida, e de forma complementar pelo menos até os dois 

primeiros anos de idade da criança. A intenção de amamentar (IA) é um comportamento que 

precede a prática da amamentação , e pode ser influenciado por diversos fatores biopsicossociais, 

e está relacionado ao tempo efetivo de amamentação. O objetivo deste estudo foi estimar a 

prevalência do tempo de IA e sua associação com variáveis socioeconômicas e obstétricas no 

público estudado. Estudo transversal com gestantes em acompanhamento pré-natal em serviços 

públicos de saúde em Colombo, Paraná. O tempo de IA foi questionado às gestantes. Regressão 

de Poisson binomial negativa com ajuste robusto da variância permitiu estimar razões de 

prevalência (RP) brutas e ajustadas e intervalos de confiança de 95% (IC95%) da associação entre 

tempo de IA e variáveis de exposição. Dentre as gestantes participantes da pesquisa (n = 604), 

29,5% afirmaram ter IA por 12 meses e 4,2% por, no mínimo, 24 meses. O tempo médio de IA 

foi de 13,5 ± 8,4 e mediana de 12 meses. Gestantes em insegurança alimentar moderada ou grave 

(RP 1,33 IC95% 1,03; 1,71), multíparas (RP 1,13 IC95% 1,02; 1,26) e que referiram terem sido 

amamentadas quando bebês (RP 1,20 IC95% 1,01; 1,24) apresentaram maior tempo de IA. 

Identificar a IA na gestação representa uma estratégia importante para subsidiar ações para grupos 

em maior vulnerabilidade de desmame precoce. Políticas, programas e ações públicas para 

promoção do aleitamento materno são importantes na gravidez, com enfoque em mulheres que 

estejam na primeira gestação e em situação de insegurança alimentar. 
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A composição rica em nutrientes proporciona ao leite a característica de um excelente meio de 

cultura para o crescimento de microrganismos patogênicos e não-patogênicos. Com a intenção de 

monitorar a presença dos agentes microbianos, técnicas de avaliação e quantificação bacteriana 

são utilizadas. Dentre os métodos é notória a utilização da Contagem Bacteriana Total (CBT). O 

procedimento constitui padrão ouro para realizar a inspeção microbiológica dos alimentos, pois 

revela a carga microbiana e sugere as condições higiênicas às quais o leite foi submetido. Com 

isso o objetivo deste trabalho foi comparar a eficácia do uso do aplicativo PromegaColonyCount 

e do método tradicional na contagem de microrganismos aeróbios mesófilos em leite 

pasteurizado. Ainda que de referência, o método tradicional apresenta limitações que dificultam 

a sua utilização, como: laboriosa contagem manual das colônias bacterianas, possibilidade de 

falhas humanas e consequente subestimação do real número de bactérias. As amostras recolhidas 

foram analisadas no Laboratório de Controle de Qualidade e Segurança dos Alimentos 

(LACQSA), da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Trinta amostras de leite pasteurizado 

foram analisadas. Três marcas (A, B e C), todas sob serviço de inspeção, adquiridas em mercados 

da região de Curitiba/PR constituiram as amostras para o estudo. As amostras foram diluídas e as 

análises realizadas em duplicata, utilizando o Ágar Padrão para Contagem (PCA). Após 48 horas, 

sob incubação à 37ºC as placas foram analisadas. A avaliação das Unidade Formadoras de 

Colônias (UFC) foi efetuada pelo aplicativo e manualmente, com o intuito de comparar eficácia 

entre os dois métodos. Por meio da contagem manual obtivemos na marca A ≥2,50 x 104 UFC/ml, 

5,90 x 104 em B e 1,45 x 104 UFC/ml na amostra C. A enumeração pelo aplicativo apresentou-

se divergente do outro método, para a marca A foi contabilizado 2,6 x 10³ UFC/ml, 6,30 x 10³ 

UFC/ml para B e 1,97 x 10⁵UFC/ml na amostra C. Concluiu-se que o aplicativo não apresenta 

precisão no cálculo de bactérias sendo, portanto, não recomendado como método de enumeração. 
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Introdução: A dor lombar é caracterizada como um desconforto na região da coluna lombar, mais 

especificamente na região entre a última costela flutuante e o início da musculatura glútea. A dor 

lombar afeta até 80% da população pelo menos uma vez na vida, podendo gerar dor, incapacidade, 

perda de força e principalmente afastamento do trabalho. Sendo assim, um dos maiores problemas 

de saúde pública no mundo. As diretrizes de tratamento da dor lombar sugerem a utilização de 

recursos não farmacológicos, como a diatermia por ondas curtas (DOC) que é utilizada na 

fisioterapia a partir da aplicação de ondas eletromagnéticas de alta frequência de radiação na faixa 

de frequência de 10-100 MHz. O modo contínuo que será utilizado no estudo, provoca um 

aumento da temperatura nos tecidos mais profundos e possui os efeitos de alívio da dor, redução 

da rigidez e aumento do fluxo sanguíneo. Porém o seu papel na dor lombar ainda não está claro 

diante das evidências científicas. Objetivos: Avaliar e comparar o efeito analgésico imediato da 

DOC no modo contínuo sobre a dor lombar versus método placebo. Métodos: Será realizado um 

ensaio clínico controlado,aleatorizado e duplo cego. Os participantes serão divididos em dois 

grupos: Grupo diatermia por ondas curtas modo contínuo (n=53) e Grupo placebo (n=53). Na 

intervenção do estudo, o participante ficará posicionado em decúbito ventral e os eletrodos ficarão 

sob os músculos paravertebrais bilateralmente. Será realizada uma única aplicação por 30 minutos 

e a intensidade será determinada pelo sensação térmica do participante que deverá relatar um calor 

forte e suportável. Já no grupo placebo, os pacientes serão orientados da mesma forma que no 

grupo intervenção e permanecerão por 30 minutos da aplicação com o aparelho desligado. A 

avaliação será feita antes da aplicação, imediatamente após a aplicação e uma semana após Será 

avaliada a intensidade e qualidade da dor, funcionalidade, força de membros inferiores e 

mobilidade da cadeia posterior, percepção do tratamento e influências de fatores biopsicossociais 

ao tratamento. Resultados esperados: É esperado verificar efeito analgésico imediato da DOC 

modo contínuo em pacientes com dor lombar comparado ao grupo placebo. Considerações finais: 

No presente estudo, descrevemos o protocolo de estudo para investigar o efeito analgésico 

imediato do modo contínuo de aplicação da diatermia por ondas curtas. Futuramente, espera-se 

que esse artigo contribua para o  fornecimento de evidências confiáveis da eficácia da DOC no 

tratamento da dor lombar. 
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As polineuropatias de fibras finas (NFF) são neuropatias subdiagnosticadas, que possuem um 

manejo desafiador, e que geram impacto na qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Dessa 

forma, os objetivos desse estudo foram caracterizar clinicamente uma amostra de indivíduos com 

NFF provável; analisar o impacto na qualidade de vida causado por essa condição; avaliar as 

concordâncias intra-observador e inter-observador no teste do enrugamento; avaliar as 

correlações do teste do enrugamento com a intensidade da dor neuropática, a qualidade de vida e 

com o resultado do exame potencial evocado relacionado à dor (PREP). Tratou-se de um estudo 

transversal, observacional e analítico. A amostra foi composta por pacientes que realizaram 

eletroneuromiografia por suspeita de polineuropatia no Complexo Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná com resultado normal, apresentaram sintomas compatíveis com 

NFF e pontuação no questionário para dor neuropática (DN4) ≥ 4. As variáveis avaliadas foram: 

dados clínicos, resultados de exames complementares, pontuações obtidas nos questionários 

DN4, Inventário Resumido da Dor (BPI), Questionário de Qualidade de Vida SF-36 e resultados 

do teste de enrugamento e do PREP. Além da estatística descritiva, foram realizados testes de 

comparação de grupos para as análises. Foram considerados significativos valores de p < 0,05. 

Houve predomínio do sexo feminino, com média de 56 ± 12,4 anos e sintomas comprimento-

dependentes, sendo mais comuns: parestesias (100%), dor em queimação (96,3%) e sintomas 

autonômicos (74,1%). Encontrou-se predominância de etiologia multifatorial (55,5%) e a maioria 

(74,1%) apresentou pelo menos uma etiologia metabólica/nutricional. A média para interferência 

da dor no cotidiano no BPI foi de 45,3 ± 11,9, com impacto no sono em 85,2%. Os domínios com 

menores pontuações no SF-36 foram aspectos físicos, com mediana 0 (0,75) e aspectos 

emocionais, com 0 (0,100). Houve 16 pacientes com enrugamento anormal e 11 com enrugamento 

normal. Houve significativas concordâncias intra-observador e inter-observador no teste do 

enrugamento e não houve correlação significativa deste com escalas, questionários e PREP. Em 

conclusão, NFF provável foi mais comum em mulheres na sexta década de vida que manifestaram 

sintomas comprimento-dependentes e com importante impacto na qualidade de vida. Houve 

significativa concordância na realização do teste do enrugamento, demonstrando adequada 

reprodutibilidade. No entanto, o estudo não demonstrou correlação entre este e as variáveis 

analisadas. 
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A periodontite é uma doença inflamatória crônica com envolvimento dos tecidos de suporte dos 

dentes. Quando não tratada, pode levar à perda dentária, impactando a qualidade de vida e a 

função mastigatória dos indivíduos. A periodontite é considerada um problema de saúde pública, 

tornando-se a sexta condição de saúde mais prevalente que afeta a humanidade. Diante disso, 

estimar sua prevalência e distribuição através de estudos epidemiológicos se faz necessário.  No 

Brasil, levantamento epidemiológicos nacionais foram realizados pelo Ministério da Saúde em 

1986, 2003 e 2010, bem como estudos regionais. No entanto, a heterogeneidade encontrada não 

possibilita a comparação entre eles e com os levantamentos epidemiológicos. O objetivo deste 

estudo transversal é determinar a prevalência e a extensão da doença periodontal em adultos de 

Curitiba, relacionando-os com possíveis fatores de risco. A cidade foi dividida em 10 regiões, 

sendo 23 de baixa renda (R$ <4.000,00) e 13 de alta renda (R$ ?4.000,00). Ao final, 1.387 

indivíduos, com ? 18 anos, de ambos os sexos serão examinados. A pesquisa consiste na aplicação 

de um questionário para avaliação das características demográficas, socioeconômicas, de saúde 

geral e bucal; e da avaliação periodontal em toda a boca através da análise dos seguintes 

parâmetros: profundidade de sondagem (PS); nível clínico de inserção (NCI), sangramento à 

sondagem (SS), e presença/ausência de placa e cálculo. Até o presente momento a amostra parcial 

é de 213 indivíduos. A maioria da população é composta por indivíduos do sexo masculino 

(55,40%), de 50 anos ou mais (48,83%), brancos (75,59%), alfabetizados (96,71%), de baixa 

renda (46,48%) e nunca fumantes (62,91%). Ao final desse estudo pretende-se determinar a 

prevalência, bem como a distribuição das doenças periodontais na população adulta de Curitiba, 

contribuindo para estruturação de políticas públicas de prevenção e tratamento da doença. 
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A resistência à múltiplas drogas (multidrug resistance – MDR), fenômeno caracterizado pela 

aquisição de resistência à compostos distintos em aspectos químicos e de ação farmacológica por 

parte das células neoplásicas, é um dos principais desafios envolvendo a efetividade e eficácia da 

quimioterapia do câncer. Como principal fator envolvido com o desenvolvimento desse 

mecanismo, destaca-se a presença de certos membros de uma superfamília de proteínas com 

atividade transportadora em quantidades elevadas em tecidos tumorais, conhecidas como ABC, 

que atuam eliminando ativamente compostos das células. A superexpressão dessas proteínas é 

reconhecidamente responsável pela resistência a tratamentos farmacológicos, contudo, não é o 

único fator envolvendo essa superfamília que pode interferir na farmacoterapia do câncer. A 

existência de variações genéticas do tipo polimorfismo de nucleotídeo único (Single Nucleotide 

Polymorphism – SNP) pode influenciar fatores como risco de desenvolvimento de doenças 

malignas, resposta clínica, desfecho, toxicidade em tecidos, complicações secundárias e diversos 

outros aspectos envolvidos com o tratamento de neoplasias. Tendo isso em vista, foi realizada 

uma avaliação e revisão de um conjunto de artigos de pesquisa clínica e in vitro nos quais a 

superexpressão, comprovação e identificação da presença dessa classe de proteínas no contexto 

de neoplasias foi verificado, resultando no reconhecimento de 22 transportadores que apresentam 

um protagonismo nesse mecanismo de resistência, dos quais futuramente pretende-se elucidar 

mecanismo de ação, substratos e neoplasias em que são mais frequentemente encontrados. Foi 

possível comprovar previamente que os principais representantes dessas proteínas (ABCB1, 

ABCC1 e ABCG2) são também os mais expressos e investigados nos mais variados tipos de 

câncer. Além disso, iniciou-se a investigação de SNPs no gene ABCG2 através da seleção e 

análise de trabalhos cuja presença dessas variações genéticas foram evidenciadas em pacientes 

com cânceres distintos. O intuito foi identificar quais polimorfismos são manifestados com mais 

preeminência e quais efeitos na quimioterapia e nos desfechos de tratamentos habitualmente 

utilizados essas variações genéticas são mais propensas a desencadear. Posteriormente, objetiva-

se realizar essa avaliação na população brasileira, atentando para o fato de que os estudos 

existentes não contemplam o perfil étnico brasileiro. 
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A Doença de Parkinson (DP) caracteriza-se como neurodegenerativa, crônica e progressiva. 

Atualmente é a segunda mais comum no mundo, afetando 1 a 3% da população idosa. Ela causa 

desordens do movimento levando a outros sintomas, como os distúrbios da marcha. As 

complicações na regulação dos parâmetros espaço temporais da marcha levam a redução da 

funcionalidade e elevam a propensão a quedas, principalmente nos estágios avançados da DP. A 

Fisioterapia Aquática (FA) tem demonstrado resultados positivos no tratamento da DP, além de 

possibilitar intervenções específicas para marcha e fatores que a alteram, como o equilíbrio 

corporal e força muscular. Os benefícios da FA na marcha na DP precisam ser aprimorados quanto 

a parâmetros de prescrição, assim o objetivo deste estudo é avaliar as repercussões de um 

programa de exercícios fisioterapêuticos aquáticos (PEFA) sobre a marcha na DP. O estudo 

respeita a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e possui aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade Federal do Paraná (parecer nº 2.200.372). Um 

grupo de idosos com DP foi submetido a avaliação da marcha com o instrumento Dynamic Gait 

Index (DGI) pré e pós um programa FA. A intervenção ocorreu em dois encontros semanais, com 

50 minutos de duração, por doze semanas. Antes e após o PEFA foram aferidos os sinais vitais: 

pressão arterial; frequência cardíaca; frequência respiratória. O PEFA contou com exercícios de: 

aquecimento com mobilidade e marcha, fortalecimento muscular de membros inferiores, 

equilíbrio estático e dinâmico, desaquecimento com padrões do método Ai Chi. Para a análise 

estatística, utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), sendo que a 

normalidade dos dados foi testada por meio do teste de Shapiro-Wilk, como os dados foram não 

paramétricos, utilizou-se o Teste de Wilcoxon. Adotou-se p<0,05 para valores significativos e os 

valores foram expressos em mediana, intervalo interquartil 25% e 75%. A amostra foi composta 

por seis indivíduos de ambos os gêneros, nível 4 na escala de Hoehn & Yahr, com idade média 

de 73 ± 7,81 anos. A respeito da avaliação DGI, apresentou valores de mediana iguais a 20 (17,40 

- 22,50), e no pós 21(17,50 - 22,50) (p=0,854). Apesar do aumento no valor da mediana, a análise 

estatística não demonstrou significância. Identificou-se a manutenção dos níveis de marcha em 

estágio avançado da DP, portanto, a aplicação de exercícios fisioterapêuticos aquáticos 

provavelmente contribui para evitar a neuro degeneração da DP quanto à marcha e funcionalidade 

dos participantes. 
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As doenças periodontais afetam uma grande proporção de indivíduos. No entanto, sua ocorrência 

varia significativamente entre as populações. Estudos epidemiológicos tiveram como objetivo 

determinar sua prevalência, severidade e distribuição. No Brasil, levantamentos epidemiológicos 

locoregionais e nacionais, como o SB Brasil, foram realizados com o intuito de proporcionar ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Ministério da Saúde informações que contribuíssem no 

planejamento de programas voltados à prevenção, promoção e tratamento dos principais agravos 

em saúde bucal. Entretanto, decorrente de limitações dos estudos, ainda não existem dados 

precisos sobre a distribuição da doença periodontal na população brasileira. O objetivo do 

presente estudo é determinar a prevalência e a extensão da doença periodontal em adultos de 

Curitiba, relacionando-os com potenciais fatores de risco. A cidade foi dividida em 10 regiões, 

estratificadas pela renda: alta renda (R$ ≥ 4.000,00) e baixa renda (R$ < 4.000,00), totalizando 

36 setores (23 setores de baixa renda e 13 de alta renda). Através da amostragem probabilística 

multiestágio foi determinada a amostra. Serão avaliados 1.387 indivíduos, ≥ 18 anos, de ambos 

os sexos. O recrutamento dos pacientes ocorrerá mediante carta-convite em sua correspondência, 

após alguns dias acontecerá um retorno aos domicílios para reforçar o convite e esclarecer 

eventuais dúvidas sobre a pesquisa. A avaliação acontecerá através de questionário seguido de 

periograma completo, onde os parâmetros avaliados serão: Profundidade de Sondagem (PS); 

Nível Clínico de Inserção (NIC), Sangramento à Sondagem (SS), Presença de Placa e Cálculo. 

Até o momento, 213 indivíduos foram examinados em 9 setores: Jardim Botânico (n=20), 

Guabirotuba 1 e 2 (n=33), Tingui 1 e 2 (n=68), Hauer 2 e 3 (n=72) e Santa Quitéria 2 e 3 (n=20). 

Ainda não há resultados estatísticos parciais, apenas caracterização parcial da amostra. Com o 

estudo espera-se determinar a condição periodontal da população adulta de Curitiba, e colaborar 

na estruturação de políticas públicas que auxiliem na prevenção e no tratamento da doença. 
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A Moléstia de Dupuytren (MD) é uma condição patológica relativamente comum que causa 

deformidade em flexão fixa dos dedos e incapacidade funcional das mãos. Sua prevalência é 

determinada entre 0,2% e 56%, dependendo da idade, população e metodologia do estudo. A 

etiologia da moléstia permanece obscura e apesar de diversos mecanismos já terem sido 

apontados, as interrelações complexas entre mecanismos moleculares e componentes ambientais 

dificultam o entendimento preciso da fisiopatogênese da doença e apontam para uma causa 

multifatorial. O trabalho teve como objetivo elencar a literatura clássica e consolidada a respeito 

da apresentação e evolução da Moléstia de Dupuytren e as novas pesquisas que tentam elucidar 

os fatores de risco e as vias moleculares desse distúrbio fibrótico, através da redação de uma 

revisão narrativa. A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed (Medline), Web 

of Science e Scopus. Para as palavras-chave de busca foram utilizados os termos: Duputryen`s 

Disease (AND) risk (AND) factor (OR) Duputryen`s Disease (AND) genetic polymorphisms. 

Após a breve análise do título e resumo dos artigos, aqueles que se mostraram relevantes foram 

salvos para exploração e leitura crítica. A redação buscou abranger e mostrar com os dados 

coletados uma visão geral do entendimento da Moléstia de Dupuytren em seus mais diversos 

aspectos. O resultado foi um artigo dividido em dois blocos distintos. O primeiro, atentou-se 

principalmente em estabelecer subsídio ao leitor sobre a doença e seu desenvolvimento, elencando 

dados estabelecidos na literatura. Já a segunda parte foi reservada para apresentação das duas 

temáticas principais do artigo: os fatores de risco e as influências genéticas na doença. A análise 

da literatura reiterou que na seara das influências genéticas na doença de Dupuytren, as alterações 

em algumas moléculas-chave da fibrose desempenham um papel decisivo e que a busca por 

variantes genéticas é altamente relevante para um melhor entendimento da etiologia e patogênese 

da MD, o que pode eventualmente levar a melhores tratamentos. Espera-se como conclusão final 

do estudo a publicação do artigo em periódicos científicos da área de Ortopedia e/ou Cirurgia da 

Mão do âmbito nacional e internacional. 
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O tênis é uma modalidade que envolve ações específicas, as quais necessitam que o praticante 

apresente uma boa aptidão aeróbica. Apesar de ser considerado um método invasivo, o segundo 

limiar de lactato tem sido muito utilizado como estimador da aptidão aeróbica em atletas. Nesse 

sentido, para uma maior praticidade, uso de metodologias não consideradas caras e invasivas e 

para a adequação do treinamento, há a necessidade de comparação de métodos que classifiquem 

os domínios de intensidade pelo segundo limiar de lactato. Nesse sentido, o objetivo do presente 

estudo foi comparar os modelos matemáticos DmáxLA e DmáxPSE para determinar o segundo 

limiar de lactato durante teste de esteira e campo. Nove tenistas (idade decimal:16,41 ± 1,25; 

Estatura: 177,13 ± 7,20 cm; Massa: 65,87 ± 8,83 kg; Gordura Corporal: 12,34 ± 2,65 %; VO2máx: 

60,16 ± 4,23 ml/kg/min) foram designados randomicamente, em duas sessões de testes 

progressivos, um em esteira ergométrica e o outro de campo. Os testes foram separados em duas 

sessões em crossover com sete dias para washout. As concentrações de lactato sanguíneas e a 

Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) foram coletadas a cada estágio e ao final dos testes. Os 

principais achados do estudo mostram que não foram encontradas diferenças entre a velocidade 

de ocorrência do DmáxLA e DmáxPSE (p = 0,92; r = 0,20) em teste de esteira. Ademais, não 

foram encontradas diferenças entre as velocidades de ocorrência do DmáxLA em teste de esteira 

comparado com DmáxPSE em teste de Campo (p = 0,58; r = 0,18). Em conclusão, apesar do 

segundo limiar de lactato e da percepção subjetiva de esforço não tenham apresentado diferenças 

estatisticamente significativas para as velocidades de ocorrência quando comparados teste de 

esteira e teste de campo, o baixo grau de correlação entre eles indica que talvez o DmáxPSE não 

seja um bom método para identificação do segundo limiar de lactato. 
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O tênis é uma modalidade que envolve movimentos específicos, realizados repetidamente, com 

curtos intervalos entre ações, tornando o condicionamento aeróbio significativo na performance. 

O limiar de lactato (LL) é utilizado como indicador da capacidade aeróbia de atletas, no entanto 

é uma metodologia cara, invasiva e de difícil aplicação em testes de campo. O Ponto de Deflexão 

da Frequência Cardíaca (PDFC) foi considerado estimador da intensidade de ocorrência do LL 

em praticantes de determinadas modalidades e em pessoas fisicamente ativas, entretanto carecem 

pesquisas avaliando a relação dessas variáveis com o LL em tenistas. Participaram do presente 

estudo 9 atletas do sexo masculino, os quais realizaram um teste de esteira e um teste de campo 

com intervalo de sete dias. Na sessão inicial os indivíduos passaram por avaliação antropométrica 

(estatura, massa corporal e dobras cutâneas) e teste progressivo em esteira ergométrica até a 

exaustão voluntária, no qual foi mensurada a concentração de lactato ([La]), FC e a PSE ao final 

de cada estágio e ao final do teste. Na segunda sessão, um teste de campo, no qual foi coletada a 

FC e a PSE ao final de cada estágio e ao final do teste. Foi utilizado o teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk; uma vez aceita a normalidade, foi utilizada ANOVA One-Way para a comparação 

da intensidade entre os limiares de transição. Foi utilizada correlação simples de Pearson para 

verificar correlações entre os dados. O nível de significância adotado foi p < 0,05. As intensidades 

DmaxLa, PDFC Lab e PDFC campo não foram estatisticamente diferentes (p>0,05). Foi 

encontrado uma alta correlação (r=0,55) entre DmaxLa e PDFC lab e correlação moderada 

(r=0.44) entre DmaxLa e PDFC campo. O PDFC lab e PDFC campo pode ser considerado um 

bom estimador do LL uma vez que não houve diferença significativa entre as intensidades de 

ocorrência, além de mostrar moderada a alta correlação entre as variáveis. 
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Os saberes médicos na área dos cuidados paliativos (CP) foram descritos por meio de 

competências listadas pela European Association for Palliative Care (EAPC). A abordagem 

paliativa é o conjunto de competências essenciais que todo profissional de saúde deveria aprender 

na graduação para ser capaz de ofertar assistência aos pacientes portadores de doenças incuráveis 

e em fase final de vida. O objetivo desse estudo foi avaliar a aquisição de competências em 

cuidados paliativos entre estudantes de medicina matriculados em uma disciplina mediada por 

tecnologias. Utilizou-se o instrumento de pesquisa PalliComp, que é um questionário de 25 itens 

na língua portuguesa validado para aferição de competências em CP entre estudantes de medicina. 

Dos 45 estudantes matriculados, 37 responderam o questionário antes da disciplina e 32 no final. 

Das 10 competências, apenas a que aborda comunicação (competência 9) não obteve elevação do 

escore. Entretanto, as que obtiveram resultados estatisticamente significativos foram as que 

abordam conceito de CP (<0,001), manejo de sintomas físicos (0,004), psicoemocionais (<0,001), 

família (0,03) e tomada de decisão/bioética (0,05) (competências 1, 2, 3, 6 e 7, respectivamente) 

e também o escore geral (0,001). As necessidades sociais (0,07), espirituais (0,13), trabalho em 

equipe (0,67), comunicação (1,00) e autodesenvolvimento (0,13) (competências 4, 5, 8, 9 e 10, 

respectivamente) não apresentaram significância estatística. A partir dos resultados pode-se 

concluir que a aquisição, em termos de escores de competências, foi parcial e heterogênea. As 

competências subjetivas, que exigem práticas e vivência e aferem a aquisição de experiências de 

cada estudante, mostraram escores menores, enquanto que as competências objetivas mostraram 

escores mais elevados. 
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Diante da pandemia de Sars-Cov-2, o ensino médico essencialmente presencial precisou se 

adaptar em ensino mediado por tecnologias (EMT), sem práticas ambulatoriais ou enfermarias e 

redução do contato entre estudantes e docentes, sem a certeza do sucesso da aquisição de 

competências educacionais, o que incluiu o ensino de Cuidados Paliativos (CP). Este estudo teve 

como objetivo avaliar a aquisição de competências em CP entre estudantes de medicina 

matriculados em uma disciplina de CP mediada por tecnologias. A disciplina teve carga horária 

de 40 horas, foi desenvolvida com atividades síncronas e assíncronas, leitura redigida, casos 

clínicos e simulações. Todos os 45 estudantes matriculados foram convidados a responder o 

instrumento de pesquisa PalliComp antes do início da disciplina e após a sua finalização, que se 

trata de um questionário validado para aferição de competências em CP. Participaram da coleta 

inicial 37 e 32 ao final. Das 10 competências em CP, todas obtiveram elevação dos escores, exceto 

a comunicação. As competências que obtiveram elevação estatisticamente significativas foram as 

que abordam conceito de CP (<0,001), manejo de sintomas físicos (0,004), psicoemocionais 

(<0,001), família (0,03) e bioética (0,05) (competências 1, 2, 3, 6 e 7, respectivamente) e o escore 

geral (0,001). As necessidades sociais (0,07), espirituais (0,13), trabalho em equipe (0,67), 

comunicação (1,00) e autodesenvolvimento (0,13) (competências 4, 5, 8, 9 e 10, respectivamente) 

não apresentaram elevação estatisticamente significante. As competências de trabalho em equipe, 

comunicação e autodesenvolvimento são adquiridas essencialmente na prática, com interação 

entre estudantes, pacientes e supervisão de docentes. Este estudo mostrou que as competências 

mais objetivas e claramente relacionadas com o trabalho do médico obtiveram resultados 

significativos, o que não ocorreu com aquelas mais subjetivas e que carecem de treinamento em 

campo. Uma hipótese é que o EMT pode ser frágil para o desenvolvimento da segurança, prática 

e subjetividade, pois o processo de aprendizagem leva tempo e ocorre por meio de experiências 

pessoais. Conclui-se que os estudantes de medicina submetidos a uma disciplina de CP por EMT 

adquiriram competências de maneira parcial, heterogênea e que há necessidades de melhorias e 

adaptações no ensino para que os futuros médicos possam ofertar assistência aos pacientes no fim 

de vida. 
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A extração dentária é considerada a última opção de tratamento e possui motivos diversos. A 

extração de dentes permanentes está associada à lesões cariosas severas, doença periodontal, 

razões ortodônticas, dentes impactados, falhas de tratamento, entre outros. Para os dentes 

decíduos, o principal motivo da extração refere-se às consequências da doença cárie na infância. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a severidade da cárie dentária em dentes posteriores extraídos. 

A amostra de dentes foi obtida no Biobanco de Dentes Humanos vinculado ao Curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Paraná. Foram incluídos dentes rastreáveis ou não 

rastreáveis obtidos internamente e externamente a UFPR. Todos os dentes foram processados e 

armazenados conforme procedimentos operacionais padrões do Bianco de Dentes Humanos. O 

exame clínico foi realizado por três examinadores calibrados (kappa interexaminador ≥0,8133 e 

kappa intraexaminador ≥0,8892), sob luz artificial com o auxílio de lanterna de LED acoplada à 

cabeça e sonda de ponta romba, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Os 

dentes foram identificados por um número e fixados em uma base de cera para a avaliação das 

superfícies oclusais. Para avaliar a severidade da cárie dentária foi utilizado o segundo dígito do 

critério do Sistema Internacional de Detecção e Avaliação de Cárie (ICDAS) sendo: 0 (hígido), 1 

(opacidade dificilmente visível na superfície úmida, mas notável após secagem); 2 (opacidade 

visível sem secagem); 3 (cavitação localizada em esmalte opaco ou pigmentado, sem dentina 

visível); 4 (sombreamento da dentina subjacente, com ou sem rompimento de esmalte); 5 

(cavitação em esmalte opaco ou pigmentado com exposição da dentina subjacente); 6 (cavitação 

em esmalte opaco ou pigmentado com exposição da dentina subjacente, envolvendo mais da 

metade da superfície). Os códigos “1” e “2” foram classificados conjuntamente devido a 

dificuldades operacionais. Os dados foram analisados por estatística descritiva. Um total de 2153 

superfícies oclusais de dentes posteriores foram avaliadas, sendo 2131 dentes permanentes (99%) 

e apenas 22 decíduos (1%). Dos dentes permanentes, a maioria apresentou-se com código 0 

(46,2%), seguido por códigos 1/2 (17,9%) e código 5 (15,3%). Para os dentes decíduos, a maioria 

possuía códigos 5 (45,5%) e 6 (45,5%).  Conclui-se que a maioria dos dentes permanentes foi 

extraída em decorrência de outros motivos e não em consequência de lesões cariosas. Para os 

dentes decíduos, a maioria dos dentes extraídos apresentava lesões mais graves da doença. 
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O inajá (Attalea maripa (Aubl.) Mart.) [syn.: Maximiliana maripa (Aublet) Drude] é uma palmeira 

da família Arecaceae, nativa da região amazônica que produz frutos ricos em compostos fenólicos 

e β-caroteno, substâncias com potente atividade antioxidante que podem ser utilizadas para obter 

o efeito anti-aging na pele. Sendo assim, essa planta possui grande potencial para ser utilizada 

como um possível ativo na indústria cosmética. Entretanto, o óleo extraído do inajá, assim como 

diversos outros óleos essencias, é sensível a degradação pela luz e pelo calor, sendo necessário 

investir em tecnologias para minimizar esses danos. Neste contexto que se inserem as 

nanocápsulas, capazes de melhorar a estabilidade do óleo, auxiliando na efetividade do produto. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a segurança do óleo de inajá por meio de cultivo 

celular em linhagem celular de fibroblastos NIH-3T3 e comparar os resultados obtidos com as 

nanocápsulas produzidas a partir deste ativo. Para isto, foi realizado o ensaio de citotoxicidade 

através do método de redução do MTT a formazan em cultivo celular, sendo que o óleo de inajá 

utilizado nesse teste foi preparado nas concentrações de 10, 50, 100, 150, 200 e 300 μg/mL. Os 

dados obtidos através deste ensaio passaram por análise estatística que foi realizada pelo método 

ANOVA e teste de Tukey. Foi observado, então, que o óleo não apresenta efeito tóxico às células. 

Sendo assim, o óleo de inajá é um ativo viável para ser utilizado como antioxidante, com a função 

de prevenir o envelhecimento cutâneo e minimizar danos às células da derme. A avaliação da 

ação do óleo de inajá nanoencapsulado será feita posteriormente. Entretanto, estudos futuros serão 

necessários para avaliar a eficácia, efetividade e adequada formulação deste óleo para a utilização 

em cosméticos. 
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Plantas medicinais representam poderosos componentes sociais e culturais, principalmente nos 

países em desenvolvimento, sendo importantes substitutos para a solução de problemas de saúde 

por meio da produção, comercialização e uso de fitoterápicos padronizados. Em 2017 e 2018, um 

projeto de extensão desenvolvido por nossa equipe com a comunidade usuária da Secretaria de 

Saúde Básica (UBS) e a Estratégia Saúde da Família do Município de Toledo/PR detectou a 

utilização de diversos tratamentos com plantas medicinais, a planta Leonurus sibiricus, conhecida 

popularmente como rubim, foi relatada como tendo potencial para cicatrização de feridas. Assim, 

com o objetivo testar o potencial de cicatrização relatado pela população, bem como seu potencial 

anti-inflamatório, que está diretamente relacionado à resolução de feridas, arguiu-se essa 

pesquisa. Durante a primeira etapa da pesquisa os extratos aquosos das partes aéreas e raíz de 

Leonurus sibiricus foram preparados de acordo protocolos específicos para serem testados quando 

ao potencial anti- inflamatório através dp teste MIC e na cicatrização de feridas cutâneas 

experimentais em ratos Wistar, utilizando um protocolo de confecção de ferida aberta já 

conhecido e estabelecido.  Após esse processo, foram moídas em moinho de facas com 

granulometria fina e foi empregue um gel de alginato de sódio a 4% (p/v) em associação ao extrato 

aquoso. Além disso, esse mesmo gel foi usado como controle negativo e como controle positivo 

foi utilizado o Dexpantenol 50 mg/g associado a óleo mineral para obter um creme mais fluído, 

facilitando na aplicação. Esses ratos Winstar foram divididos em três grupos, sendo o grupo A, 

aplicação do extrato de folha 4% (v/v); grupo B extrato de flor 4% (v/v) eo grupo C extrato de 

raiz 4% (v/v). Em todos os grupos, foi aplicado o extrato na ferida uma vez ao dia, durante 21 

dias. Para eutanásia dos animais, foram realizadas as medidas das feridas e também a coleta de 

sangue para dosar citocinas pro e anti-inflamatórias, além disso, foi coletado um fragmento da 

pele do Animal para análise posterior. Finalmente na atual fase da pesquisa, a fase de confecção 

de material para análise histológiaca dos fragmentos de pele coletados dos animais, já foram 

realizados os emblocamentos peças contendos fragmentos de pele com a ferida dos animais. Na 

fase de análise de tais fragmentos, espera-se mensurar a capacidade anti-inflamatória do extrato 

aquoso das folhas, flores e raízes do Rubim, sinalizado por uma menor concentração de células 

inflamatórias no sítios de lesão tratados. 
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No período d 2020 a 2021, foi elaborado uma revisão integrativa com o OBJETIVO: encontrar 

estudos que abordem os efeitos, os parâmetros de aplicação e os benefícios da terapia por 

fotobiomodulação em pacientes adultos com úlceras de pés diabéticos, com o intuito de estigar o 

uso da fotobiomodulaçao nas instituições de cuidado. MÉTODO:O presente estudo teve auxílio 

de uma bibliotecária para a formulação dos descritores, que por sua vez foi pesquisado nas 

seguintes bases de dados:  CINAHAL, PubMed, Web of Science, SciELO, SCOPUS, BVS e 

EMBASE no período de julho de 2020 e julho de 2021, com enfoque em artigos de idioma 

português e inglês, publicados no período de 2015-2021. RESULTADOS: A análise dos escritos 

foi relizada por duas academicas, onde resultou em 167 artigos selecionados após aplicados os 

critérios de elegibilidade e armazenados na plataforma de gerenciamento de referências 

bibliográfica (Mendeley),  15 foram utilizados para serem avaliados, dos quais 8 foram 

classificados como nível de evidencia forte e 7 de evidencia fraca.CONCLUSÕES: A 

fotobiomodulação é uma das terapeuticas que vem se mostrando eficaz para a promoção da 

cicatrização de úlceras do pé diabético. Com o estudo realizados podemos abservar que, há 

evidencias da eficacia da terapia por fotobiomodulaçao em pacientes adultos portadores de úlceras 

de pés diabeticos, onde é estimulado a cicatrização do mesmo atraves do estimulo da proliferação 

celular do tecido de granulação, melhora da circulação e também da diminuição da dor. A terapia 

estudado é de menor custo comparada com as terapias convencionais, e concluímos que a 

necessidade de elaboração de novos estudos que abordem a dose adequada, bem como o tempo e 

forma de aplicação, além do seu comprimento de onda e o tipo de dispositivo adequado para tal  

parâmetros fundamentais para a eficácia da terapêutica estudada. 
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Alguns estudos mostram que a aplicação de baixas doses de sedativos e tranquilizantes no 

acuponto Yin Tang de animais domésticos pode gerar sedação com mínimos efeitos colaterais. O 

objetivo desse estudo foi avaliar o efeito sedativo de subdose de metadona administrada no 

acuponto Yin Tang de gatos e as possíveis alterações físicas e comportamentais. Para tanto, foram 

utilizados 30 gatos, que foram aleatoriamente distribuídos em G1: acuponto Yin Tang com 0,05ml 

NaCl 0,9% + 0,05ml NaCl 0,9% SC; G2: acuponto Yin Tang com 0,05ml NaCl 0,9% + 0,06mg/kg 

metadona SC; G3: acuponto Yin Tang com 0,05ml NaCl 0,9% + 0,3mg/kg metadona SC; G4: 

acuponto Yin Tang com 0,06mg/kg metadona + 0,05ml NaCl 0,9% SC; G5: acuponto Yin Tang 

com 0,3mg/kg metadona + 0,05ml NaCl 0,9% SC. Em T0 se avaliou a FC (bpm), FR (mpm), PAS 

(mmHg), TR (oC), náusea (não/sim), vômito (não/sim), salivação (não/sim), diâmetro pupilar 

(mm), excitação (não/sim), vocalização (não/sim), assustado (não/sim), exposição de 3ª pálpebra 

(não/ uni/bilateral) e o grau de sedação através da escala descritiva numérica adaptada de 

GURNEY et al. (2009). Imediatamente após os animais foram medicados conforme o grupo 

experimental e, então, os parâmetros foram reavaliados a cada 10 minutos até T60. Pretendia-se 

submeter os dados paramétricos à ANOVA de uma via seguida por Tukey e os dados não 

paramétricos à Kruskal Wallis, com p<0,05. Todavia, devido à pandemia, até o momento coletou-

se os dados de 30 gatos e optou-se por realizar a análise descritiva até que a coleta seja finalizada. 

Houve leve redução de FC, mas ainda se manteve dentro da faixa fisiológica. Na escala de 

sedação, G1 e G4 atingiram a pontuação mais alta, mesmo assim inferior a 2 pontos dos 9 

possíveis. Os demais parâmetros praticamente não variaram. Assim, os dados preliminares 

indicam que a aplicação de metadona no acupunto Yin Tang de gatos gera baixo grau de sedação 

em gatos, associado a mínimas alterações físicas e comportamentais. 
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A depressão pode ser responsável pela perda da autonomia e piora de quadros patológicos 

preexistentes, exigindo cuidados que priorizem a prevenção e a promoção da saúde da população 

idosa. O objetivo deste trabalho é verificar na produção científica nacional e internacional quais 

são os cuidados e recomendações para promoção da saúde e prevenção de sintomas depressivos 

em idosos. Consiste numa revisão integrativa realizada em um portal (Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS)) e cinco bases de dados (National Library of Medicine (PubMed), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), Scopus e Web of Science), respectivamente, no período de janeiro de 2017 a 

novembro de 2020. Foram incluídos artigos disponíveis gratuitamente na íntegra; nos idiomas 

inglês, português ou espanhol; com amostra composta por idosos (60 anos ou mais); foram 

excluídos editoriais; dissertações; teses e artigos duplicados ou triplicados. A busca inicial 

resultou em 854 estudos, 780 foram separados para análise geral, 108 foram lidos integral ou 

parcialmente e 40 foram incluídos na presente revisão. Dez artigos tiveram como país de origem 

os Estados Unidos da América, sete foram originados do Brasil, quatro da Coreia do Sul, três do 

Japão, Canadá, China e Índia originaram dois cada, Espanha, Filipinas, Taiwan, Inglaterra, Reino 

Unido, Austrália, Finlândia e Malásia originaram um cada, um estudo foi multicêntrico (Norte de 

Gales e Inglaterra [Reino Unido]) e um não identificou o país de origem. Trinta e nove estudos 

foram publicados em inglês e um em português. Quinze foram publicados em 2019; onze em 

2018, em 2017 e 2020 foram publicados sete artigos em cada ano. Os artigos foram categorizados 

de acordo com a proposta de intervenção ou temática abordada. Verificou-se que intervenções 

multicomponentes; que promovam interação social, bem como intervenções em grupo; 

aconselhamento e gerenciamento de cuidados; exercícios e atividades físicas; alimentação 

adequada; estratégias de educação em saúde; envolvimento em terapias convencionais e não 

convencionais e em práticas integrativas e complementares em saúde são promotoras da saúde e 

de melhora nos sintomas depressivos em idosos. Para atender as demandas de saúde específicas 

dos idosos é necessário que os profissionais estejam em constante atualização de conhecimento 

científico para aprimoramento da prática. Portanto, este trabalho tem potencial para contribuir 

com a área da gerontologia, especialmente no aperfeiçoamento da assistência a idosos com 

sintomas depressivos. 
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A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) aprovou o uso de 

Homeopatia no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2006. A Homeopatia baseia-se no uso de 

medicamentos ultra diluídos para tratar sintomas físicos ou mentais, é uma terapia de baixo custo 

e exige a adequada repertorização do paciente para que se encontre o medicamento ideal dentre 

mais de 3500 possibilidades. O medicamento homeopático Gelsemium é indicado para tratar 

ansiedade e doenças neurológicas. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito ansiolítico do 

medicamento homeopático Gelsemium 200CH no desmame de ratos Wistar. Este estudo foi 

aprovado pelo Departamento de Ciências Veterinárias, pelo CSPq e pela CEUA e foi realizado 

no Biotério de Roedores da UFPR – Setor Palotina. Foram utilizados 60 filhotes de Rattus 

norvegicus da variedade Wistar que foram divididos em três grupos experimentais: Gágua (n=20): 

água; Gálc (n=20): 15 gotas de álcool 5%; e GGel (n=20): 15 gotas do medicamento homeopático 

Gelsemium 200CH diluído em álcool 5%. Os tratamentos foram realizados dos dias D19 a D28, 

pois como os animais passariam pelo desmame convencional no D21 seria importante adaptá-los 

previamente. A medicação foi acrescida à água dos bebedouros (300mL), sendo a solução trocada 

diariamente e homogeneizada a cada 12 horas. Em D28 e D42 avaliou-se a ansiedade por meio 

do uso do teste do labirinto em cruz elevado (LCE), pois esse teste baseia-se na preferência dos 

roedores por locais fechados, onde eles ficam menos ansiosos. Durante 5 minutos aferiu-se o 

tempo de permanência, a frequência de entradas, a frequência de grooming e a frequência de 

rearing apresentadas pelos animais nos braços abertos ou fechados do aparato. Os dados foram 

submetidos à ANOVA de uma via seguido por Tukey (p<0,05). Verificou-se que os animais de 

GGel não aumentaram o tempo de permanência nos braços abertos do LCE em D28 e nem em 

D42. A frequência de entradas nos braços abertos foi maior nos animais de GGel em D42, mas 

em D28 não se observou diferença. Não houve variação significativa na frequência de grooming 

e nem de rearing entre os tratamentos propostos. Apesar do aumento na frequência de entradas 

nos braços abertos apresentada por GGel em D42, considerou-se uma resposta muito discreta. 

Conclui-se que o medicamento homeopático Gelsemium 200CH não reduz os níveis de ansiedade 

de filhotes de ratos Wistar no período pós-desmame. 
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A atual política nacional de Saúde Mental brasileira, estruturada para proporcionar formas de 

cuidado aliadas indissociavelmente a práticas de inclusão social, tem como um de seus objetivos 

possibilitar apoio e construção de formas de inclusão no trabalho para pessoas com transtorno ou 

sofrimento mental. Para tanto, uma profícua parceria se deu na interface entre os campos da Saúde 

Mental e Economia Solidária (ES). A ES é um modelo de organização do trabalho pautado na 

autogestão e que tem como preocupação o bem estar humano, buscando promover 

empreendimentos solidários que possibilitem a geração de trabalho e renda de maneira solidária 

e sustentável. Neste contexto, uma potente estratégia para fortalecer os empreendimentos 

solidários é a configuração de redes loco regionais de Economia Solidária, possibilitando a 

congregação de pessoas e instituições diversas focadas na promoção da ES, de seus ideais e 

empreendimentos. Esse trabalho tem como objetivo apresentar as potencialidades, barreiras e 

estratégias realizadas por uma Rede de Saúde Mental e Economia Solidária para promover a ES, 

tomando como foco a utilização de redes sociais. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, baseada no método da pesquisa-ação, tendo como técnica de coleta de dados o diário 

de campo. A partir da análise dos dados advindos da pesquisa, foram elaboradas as seguintes 

categorias: “Redes sociais e educação popular”, a qual congrega ações para construção de 

conhecimento sobre a ECOSOL, legislações e sobre a própria rede LIBERSOL; “redes sociais e 

mobilização de doações e parcerias institucionais”, que retrata as potencialidades das redes sociais 

para angariar recursos voltados a proteção comunitária de pessoas em vulnerabilidade social; e 

“redes sociais e incidência política”, categoria por meio da qual foram abordadas e desenvolvidas 

estratégias voltadas à advocacia; “redes sociais e estratégias de comercialização”, reunindo 

experiências desenvolvidas pela rede LIBERSOL que proporcionaram formas de comercialização 

de produtos de seus empreendimentos, possibilitando a geração de trabalho e renda. Como 

conclusão, resgata-se a importância de ações em redes sociais que auxiliem a inclusão de pessoas 

em vulnerabilidade social pelo trabalho e que, concomitantemente, fortaleçam redes 

locorregionais de Saúde Mental e Economia Solidária. 
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Todos os anos milhões de pessoas adoecem pela ingestão de alimentos contaminados. Doenças 

Transmitidas por Alimentos ocorrem quando há a ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas 

por toxinas, bactérias, vírus, parasitos ou agentes químicos e levam ao desenvolvimento de 

diarreia, vômito, náusea, acompanhadas ou não de febre. Os produtos de origem animal são 

frequentemente associados as doenças veiculadas por alimentos. Podemos citar como exemplo 

carnes, leite, ovos, mel e pescados. A linguiça pode ser definida como produto cárneo 

industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, 

ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico 

adequado. A linguiça se torna um potencial veículo de quadros de salmonelose quando o tempo 

de armazenamento é muito longo, o cozimento é realizado por tempo e temperatura insuficiente, 

quando possui uma alta carga microbiana inicial ou quando ocorre contaminação cruzada. Este 

estudo teve por objetivo enumerar enterobactérias e pesquisar a presença de Salmonella spp. em 

linguiças suínas no município de Curitiba. Foram coletadas 10 amostras de linguiças de diferentes 

regiões administrativas da cidade de Curitiba. Para enumeração de enterobactérias e pesquisa da 

Salmonella spp. foram utilizadas as metodologias oficiais prescritas pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As amostras provenientes de três bairros apresentaram 

valores < 1,0 x10¹ UFC/g, indicando condição microbiana adequada. Já as amostras outros sete 

bairros apresentaram a média de 1,50 x 104 UFC/g, sendo a menor contagem observada no bairro 

A (3,00 x 10² UFC/g) e a maior observada no bairro B (7,20 x 104 UFC/g). Já em relação a 

Salmonella spp., todas as amostras apresentaram resultado negativo. Apesar de apenas uma coleta 

em cada estabelecimento,a maioria das linguiças apresentou resultado fora do ideal para contagem 

de enterobactérias por isso, mais coletas são necessárias para conhecer o perfil microbiológico 

das linguiças comercializadas a granel no município de Curitiba. 
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Infecção herpética perioral (IHP) é uma doença causada por um vírus conhecido por HSV-1, e 

que se manifesta de forma recorrente. Clinicamente, é composta pelas fases prodrômica, vesicular 

e reparatória. Esse ciclo tem duração média de 10 dias. Antivirais são comumente empregados 

para tratamento das lesões e diminuição do desconforto. Recentemente, a fotobiomodulação 

(FBM) vem sendo empregada como alternativa para prevenção e tratamento destas infecções. A 

FBM tem capacidade de modular a dor, a inflamação e promove a cicatrização acelerada. 

Entretanto, seu uso preventivo para lesões de herpes labial recorrente ainda é pouco elucidado. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar a taxa de recorrência das lesões de herpes labial após o 

protocolo preventivo de fotobiomodulação. A amostra foi constituída por 4 pacientes, que 

relataram manifestação herpética nos últimos 6 meses. Os pacientes foram avaliados quanto às 

IHP antes (Tempo 1), em seguida foram realizadas 10 sessões de FBM, após 6 meses foram 

realizadas 5 sessões de FBM (Tempo 2) e os dados clínicos coletados novamente. Os critérios 

clínicos avaliados foram: histórico de IHP, tempo de cicatrização, tempo médio entre cada 

manifestação, frequência das lesões, medicamentos utilizados para tratamento, percepção do 

incômodo e características das lesões. Os parâmetros da FBM empregados foram: laser diodo em 

comprimento de onda 780nm (infravermelho), potência 100mw, 2J/ponto, densidade de energia 

20,03J/cm2. O laser foi aplicado em contato e perpendicularmente à superfície a ser irradiada, 

com espaço de 1 cm por ponto, na pele e vermelhão dos lábios superior e inferior, região perioral 

inferior e superior até a base do nariz, totalizando em média 50 pontos. Durante a anamnese, 

constatou-se que os principais fatores desencadeantes das manifestações foram o estresse 

emocional (75%) e doenças que interferem na imunidade (75%). O estresse físico, exposição solar 

e exposição ao frio também foram citados, mas em menor frequência (25%). 100% dos pacientes 

apresentaram diminuição nas manifestações herpéticas após a FBM, sendo que 50% da amostra 

não apresentou nenhuma manifestação. O tratamento mais utilizado pelos indivíduos foi Aciclovir 

creme (75%) e Aciclovir comprimidos (25%). No período avaliado, os pacientes mostraram 

redução na frequência das infecções herpéticas periorais, o que indica a eficácia da 

fotobiomodulação na prevenção da IHP. Apesar das limitações do estudo com relação ao tamanho 

amostral, em virtude da pandemia, o estudo da FBM como uma opção de tratamento profilática 

da IHP deve ser incentivado. 
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A alimentação adequada e saudável no processo gravídico-puerperal está associada à melhores 

desfechos para a mulher e para o feto. Objetivou-se classificar a qualidade da alimentação de 

gestantes em acompanhamento pré-natal, e identificar associação com variáveis demográficas e 

socioeconômicas. Trata-se de um estudo transversal. A coleta de dados ocorreu em 2018 e 2019, 

por meio de uma entrevista com aplicação de questionários às gestantes que realizaram 

acompanhamento pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS) em Colombo-PR. A qualidade da 

alimentação foi classificada com base em um índice, criado a partir dos marcadores de consumo 

do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), distribuído em tercis de baixa, 

intermediaria e alta qualidade da alimentação. Associações entre a classificação do índice de 

qualidade da alimentação e variáveis de exposição foram testadas por meio do teste do qui-

quadrado de Pearson, sendo consideradas significativas quando p<0,05. Das 604 gestantes 

entrevistadas verificou-se que 74,5% tinham entre 20-34 anos, 36,4% e 6,5% apresentaram 

insegurança alimentar leve e moderada/grave respectivamente. Os marcadores com maior 

percentual de inadequação foram relativos ao hábito de realizar as refeições assistindo à televisão 

(66, 7%) e consumir bebidas adoçadas (60,3%), por outro lado, destaca-se positivamente o hábito 

de realizar no mínimo as três refeições principais do dia (61,3%), consumir feijão (74,6%), frutas 

(69,1%), verduras e legumes (62,6%) no dia anterior. A probabilidade de ser classificada com 

melhor qualidade da alimentação foi maior entre as gestantes com 35 anos ou mais (50,9%, 

p=0,001), para aquelas que exerciam trabalho remunerado (32,4% e p=0,029), praticavam 

atividade física leve (30,3%) e moderada a intensa (28,4%) (p<0,001), entretanto diminuiu para 

aquelas que referiram não planejar a gestação (24,5%, p=0,040) e que estavam na 1º gestação 

(17,5%, p=0,001) e para mulheres que se encontravam em insegurança alimentar modera ou grave 

(17,9%, p=0,014). Conclui-se que gestantes com mais idade, que referiram praticar atividade 

física, com trabalhado remunerado, multíparas, que referiram planejar a gestação e não estavam 

em insegurança alimentar, apresentam melhor qualidade da alimentação. Os resultados destacam 

os múltiplos fatores que influenciam na alimentação das gestantes, sendo necessário considerar 

os grupos em maior risco de inadequação no acompanhamento nutricional durante o pré-natal. 
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O objetivo desse estudo foi realizar a avaliação fenotípica e genotípica de resistência 

antimicrobiana em isolados de Salmonella sp. à partir do banco de culturas do Laboratório de 

Inspeção e Controle de Qualidade de Alimentos e Água (LACOMA). Foram selecionados 13 

isolados de Salmonella sp. obtidos de produtos cárneos de origem para fins de caracterização. Os 

isolados foram previamente recuperados em caldo Brain Heart Infusion (BHI) e incubados a 

36ºC/24h. Após esse período foi realizada a inoculação em placas de Petri contendo ágar Xilose 

Lisina Desoxicolato (XLD) e incubados a 36ºC/24h. Posteriormente os isolados foram inoculados 

novamente em caldo BHI e incubados a 36ºC/24h Para a avaliação fenotípica foi realizado o 

método de disco-difusão, dessa forma os inóculos foram padronizados na escala 0,5 de 

MacFarland e, em seguida, foi realizada a semeadura em placas contendo ágar Mueller Hinton 

(MH) com auxílio de um swab estéril , após foram adicionados os discos de antibióticos sobre a 

superfície do ágar. Foram avaliados 10 classes distintas de antimicrobianos sendo: penilicina, 

cefalosporinas, carbapenema, monobactama, aminoglicosídeos, tetraciclina, quinolona, 

inibidores do folato, fenicol e macrolídeos. A leitura e interpretação dos resultados foram 

realizadas pela medição dos halos de inibição. Todos os isolados avaliados apresentaram padrão 

de multirresistência, sendo resistentes a mais de três classes de antimicrobianos. Para obter o perfil 

genotípico foi realizada a extração do DNA de todos os isolados e posteriormente submetida a 

PCR para avaliação dos genes relacionados à resistência antimicrobiana. Dessa forma foram 

avaliados os genes blaTEM, aac(3)-II, tetA, qnrS, dhfrI, cmIA5 e floR. Os produtos das reações 

da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose e visualizados em transiluminador 

UV. De todos os isolados avaliados (n=13), cinco apresentaram o gene de resistência cmIA5, 

treze o gene tetA, e apenas um isolado apresentou o gene qnrS, conferindo resistência a três 

antimicrobianos distintos. Esses resultados possuem grande importância para saúde pública, visto 

a utilização desses antimicrobianos para tratamentos em humanos e de forma profilática ou 

terapêutica na produção avícola. 
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O carcinoma espinocelular é a neoplasia maligna mais comum em região de cabeça e pescoço. O 

tratamento destas neoplasias envolve altas doses de radioterapia e ou quimioterapia sendo as 

modalidades não cirúrgicas de primeira escolha. A radiação acarreta danos nas glândulas salivares 

levando a algumas alterações bucais, como diminuição do fluxo salivar (hipossalivação), 

sensação de boca seca (xerostomia)a saliva apresenta-se mais viscosa e espessa, e pode 

comprometer também o efeito bactericida. Essas alterações salivares afetam diretamente a 

qualidade de vida dos pacientes. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito clínico da 

fotobiomodulação (FBM) no fluxo salivar e na sensação de boca seca de pacientes submetidos à 

radioterapia em região de cabeça e pescoço. Foi realizado um estudo experimental com 12 

pacientes que iniciaram o tratamento radioterápico. Foi realizada a avaliação do fluxo salivar 

através da coleta de saliva estimulada por meio mecânico. A sensação de boca seca foi avaliada 

por meio de uma escala visual analógica (EVA) que variou entre 0 e 10. Os pacientes receberam 

20 sessões de FBM distribuídas ao longo do tratamento radioterápico. Os parâmetros utilizados 

nas regiões extraorais de glândulas parótidas e submandibulares foram: comprimento de onda 

infravermelho (780nm), dose de 4J por ponto, potência 100mW, e nas regiões intraorais o 

comprimento de onda foi o vermelho (660 nm), dose 0,5 J por ponto e potência de 100mW. O 

fluxo salivar foi obtido por meio da pesagem das amostras em uma balança de precisão e 

transformadas em mL/min. A diferença de peso antes e após a coleta foi calculada pela proporção 

do volume em mililitros de saliva expelida antes e após o tratamento e dividida pelo tempo de 

coleta (5 minutos). O ph salivar foi mensurado imediatamente após a coleta por meio de um 

phmetro digital. Os dados foram coletados em dois tempos experimentais, antes do início da 

radioterapia e da FBM e após o término da radioterapia e sessões de FBM. Não houve redução 

significativa do fluxo salivar pós-radioterapia e FBM (0,623 mL/min) em relação ao fluxo salivar 

pré-radioterapia (1,040 mL/min) (p=0,147). Não houve diferença na sensação de boca seca pré-

radioterapia (EVA=3,214) e pós-radioterapia e FBM (EVA=3,857) (p=0,776). Não houve 

diferença estatisticamente significativa no pH pré-radioterapia (Ph=7,780) em relação ao pós-

radioterapia e FBM (Ph=7,805) (p=0,382). Conclui-se que a FBM promoveu a fotoproteção das 

glândulas salivares, reduzindo os danos causados pela radiação, sem que houvesse redução no ph, 

hipossalivação e xerostomia. 
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As moscas são insetos artrópodes da Ordem díptera que buscam os hospedeiros para se alimentar. 

A presença deste parasito prejudica o bem-estar de bovinos, causando irritação e a transmissão de 

doenças. O objetivo deste trabalho foi avaliar individualmente o comportamento de bovinos 

durante um período de infestação natural de moscas. Os dados foram analisados, correlacionando 

o número de moscas e (1) o ganho de peso dos animais, (2) o local aonde os animais estavam 

(PEC ou PF) e (3) o clima (pluviosidade, umidade e temperatura). A hipótese é que alguns animais 

podem apresentar maior resiliência e menor contagem de moscas, com maior ganho de peso. A 

cada duas semanas foram avaliados nove animais no tratamento pecuária (PEC) e nove no 

pecuária-floresta (PF), com um registro contínuo comportamental de cinco minutos/animal. 

Foram registrados os comportamentos de estresse devido às moscas, como o balanço da cauda e 

cabeça, coices e lamber feridas. O estudo foi realizado no Núcleo de Inovação Tecnológica 

Agropecuária, NITA/UFPR com bovinos da raça Angus (CEUA: 023/2020) durante outubro de 

2020 a junho de 2021, com pesagens mensais. Os resultados mostraram que em seis pesagens de 

três animais, com maior e com menor contagem de moscas, houve diferença estatística (P = 0.049) 

em dezembro (efeito animal). Houve diferença estatística para a contagem de moscas em 

novembro (P = 0.045, > PF) e dezembro (P = 0.049, > PF) e entre tratamentos, revelando ainda 

uma maior incidência de balanço de cauda, cabeça e coices no PF neste mesmo período. A região 

das costelas teve maior registro de moscas (P < 0.05) comparada às demais regiões. Houve alta 

correlação entre a temperatura no PEC e PF (R2 = 0.965), correlação média entre a temperatura 

e a presença de moscas no PF (R = 0,502), enquanto que no PEC, a correlação foi nula (R = -

0,008). A maior incidência de moscas no PF pode ter ocorrido devido à maior proteção exercida 

pelas árvores e às maiores contagens na primavera. Entretanto, não foi observado impacto no 

ganho de peso dos animais, provavelmente devido às baixas contagens de moscas ao longo do 

período de avaliação (máximo de 102 moscas em um animal). Os resultados possibilitaram 

identificar animais mais e menos parasitados e determinar os momentos de maior incidência de 

moscas na região metropolitana de Curitiba, de clima temperado. Com isto, podemos direcionar 

o controle de moscas de forma individual e em períodos específicos, reduzindo a pressão de 

seleção para insetos resistentes e uma menor contaminação ambiental por grandes volumes de 

acaricidas. 
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A obesidade é um problema de saúde pública provocada por desbalanço calórico, gerando excesso 

de massa corporal e adiposidade. Essa doença está associada a outras patologias, como diabetes 

tipo 2, sendo fator de risco para resistência à insulina, com alterações no metabolismo de glicose. 

Dentre os modelos de obesidade em ratos Wistar, destaca-se a redução de ninhada, entretanto 

ainda não é sabido em que idade os animais começam a apresentar alterações no metabolismo de 

glicose. Nesse contexto, o presente estudo objetivou verificar se com 60 dias de vida há alterações 

no metabolismo de glicose no músculo esquelético neste modelo de obesidade. Para tanto, o 

músculo sóleo foi incubado na ausência e presença de insulina, sendo posteriormente analisada a 

produção de lactato total e radiomarcado, o conteúdo e síntese de glicogênio. Todos os 

experimentos foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Paraná (CEUA-BIO), protocolo número 1274/2019. Os resultados 

apontam que, em 60 dias de idade, a produção de lactato radiomarcado não foi diferente entre os 

grupos controle e os de redução de ninhada (P>0,05). Também não foram observadas diferenças 

significativas no conteúdo de glicogênio entre os grupos (P>0,05). Observamos redução 

significativa na síntese de glicogênio na concentração de 100 μU/mL de insulina no grupo de 

redução de ninhada. Isto sugere que nesta idade já se inicia alguma alteração no metabolismo de 

glicose, levando a redução da reserva de glicogênio hepática, o que como consequência iria 

desencadear a utilização de reservas energéticas a partir do tecido adiposo para homeostase 

energética. Em resumo, este estudo demonstrou que a partir dos 60 dias de vida, o modelo de 

redução de ninhada promove alterações no metabolismo de glicose, em nível de síntese de 

glicogênio, e sugeriu uma redução da sensibilidade à insulina no grupo de redução de ninhada. 
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A fauna de abelhas no Brasil vem sendo investigada desde os primordiais trabalhos de naturalistas 

e cientistas que investigaram essa fauna no começo do século passado. Dada a importância do 

território brasileiro para a biodiversidade, inclusive de abelhas, os inventários de fauna 

configuram uma etapa imprescindível para o melhor conhecimento dessa biodiversidade. Os 

inventários de abelhas trazem informações valiosas acerca da distribuição das espécies, fenologia 

e interações com plantas visitadas, sendo então importantes para a preservação de abelhas, 

especialmente no presente cenário de drásticos declínios populacionais reportados em diferentes 

regiões do mundo. A fauna de abelhas no Brasil é estudada intensivamente desde o final da década 

de 1960, entretanto o estado da arte deste tópico de pesquisa até então não foi explorado em 

detalhes. Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar os inventários de abelhas no 

Brasil através de uma revisão sistematizada da literatura científica, descrevendo: (i) lacunas 

espaciais de amostragem; (ii) metodologias e frequências de amostragens preferidas; (iii) 

identificação de espécies e depósito de material testemunho; (iv) representatividade de gênero de 

pesquisadores e (v) como os estudos estão distribuídos entre os periódicos científicos. A revisão 

incluiu 213 estudos publicados, dos quais metade objetivaram inventariar toda a fauna de abelhas 

(Apidae sensu lato), enquanto a outra metade focou na fauna de abelhas-das-orquídeas 

(Euglossini). Os pontos de amostragem foram predominantes na região da Mata Atlântica. 

Captura ativa por rede entomológica em flores durante um ano foi o protocolo mais utilizado na 

amostragem de abelhas. Identificação taxonômica e depósito de material testemunho foram 

mencionados na maioria dos trabalhos. Homens e mulheres publicaram quase a mesma 

quantidade de artigos, no entanto as mulheres foram menos frequentes como autor principal ou 

autor sênior e apareceram em menor número entre os autores mais prolíficos no tema. Mais da 

metade dos artigos foram publicados em algumas poucas revistas brasileiras. Destaca-se a 

necessidade da realização de inventários de abelhas em áreas pouco estudadas, em especial na 

Amazônia, Pampa e Pantanal. Além disso, o monitoramento de áreas já estudadas anteriormente 

é interessante para investigar mudanças temporais nas assembléias de abelhas, como declínios 

populacionais, impactos nas mudanças de uso do solo e respostas aos impactos das mudanças 

climáticas. 
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Introdução: As doenças cardiovasculares são uma importante causa de morte ao redor do mundo, 

e apesar do seu decréscimo nos anos 2000, ainda tem maior mortalidade do que doenças 

pulmonares crônicas e câncer somados. Além da importância epidemiológica, há também um 

grande impacto relacionado a Custos, levando a estimativa de que, em 2035, mais de 1 (um) 

trilhão de dólares sejam gastos com esses pacientes em solo americano¹. O objetivo do presente 

trabalho será verificar a adesão e eficácia do tratamento na capacidade funcional e função cardíaca 

de pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Materiais e métodos: A pesquisa a ser 

demonstrada abordará tanto homens quanto mulheres, os quais foram diagnosticados com IAM. 

Serão realizados um ou dois dias antes dos pacientes receberem sua alta hospitalar. Os mesmos 

serão submetidos a processos que envolvem avaliação clínica, função cardíaca com 

ecocardiografia e, em seguida, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6), o qual utiliza um 

ergoespirômetro (K5, Cosmed, Italia) integrado ao uso de um eletrocardiograma, ambos são do 

tipo portátil. Durante a avaliação serão verificadas a percepção tanto respiratória, quanto 

muscular. A análise estatística de dados irá envolver análises inferenciais de regressão logística 

linear com a seguinte tendência: quanto menor for a capacidade funcional do músculo do coração, 

menores serão os valores obtidos no TC6. As medidas terão como base um p<0,05. Conclusão e 

discussão: Até o presente ano, 2021, a pesquisa não pode alcançar resultados concretos pelo fato 

da pandemia da SARS-CoV-2 (COVID-19) ter interrompido a possibilidade de realizar as coletas 

referentes ao projeto de iniciação científica. Os reflexos da pandemia ainda permanecem vigentes 

sendo que, os resultados dos relatórios do ciclo passado (2020) também, infelizmente, foram 

duramente afetados. Entretanto, toda a equipe do projeto, sem exceção, espera que os trabalhos 

presenciais de coleta possam voltar logo e, tão rapidamente, o processo de pesquisa recomece. 

Por fim, mesmo não tendo sido executado o trabalho, uma revisão na literatura possibilitou 

encontrar artigos que citam alguns dados que esperamos avaliar e verificar na prática. Por 

exemplo, uma metanálise20, comparou a relação entre TC6 e consumo de VO2pico. A maioria 

dos estudos avaliados demonstrou correlação significativa entre a distância percorrida no TC6 e 

VO2pico e um outro artigo demonstrou não ter significância. Um outro estudo21 correlacionou a 

significância de TC6 e frequência cardíaca em pacientes com doença cardíaca, outra meta de 

nosso projeto. 
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Huberia DC. é um gênero de Melastomataceae que compreende 37 espécies caracterizadas 

principalmente por árvores, arbustos ou lianas com flores tetra a heptâmeras, pétalas brancas ou 

rosadas, hipanto campanulado ou urceolado, cálice regularmente lobado, conectivo da antera 

espessado dorsalmente e com apêndices lineares ou enrolados. Apesar da circunscrição do gênero 

ter sido recentemente revisada, a relação das espécies dentro do grupo permanece pouco estudada. 

O presente trabalho visa elucidar as relações filogenéticas e morfológicas de Huberia em nível 

interespecífico tendo como objetivo principal ampliar e melhorar o conhecimento do gênero, 

assim como, facilitar a identificação de suas espécies. Para tanto, foi construída uma matriz de 

dados morfológicos (composta por 71 caracteres vegetativos e reprodutivos) para as 37 espécies 

do gênero. Os caracteres foram selecionados e descritos através de consultas a revisões 

taxonômicas, descrições de espécies inéditas, ilustrações cientificas, publicações, monografias e 

dissertações. Também foram consultados materiais do herbário UPCB (Universidade Federal do 

Paraná) e imagens de herbários virtuais. Caracteres referentes as partes florais das espécies foram 

analisados em microscópio estereoscópio e um paquímetro digital foi utilizado para medição das 

estruturas. Após a construção da matriz de dados morfológicos, a análise filogenética bayesiana 

e a reconstrução ancestral dos 71 caracteres morfológicos selecionados foram inferidas. A partir 

dos resultados obtidos, observou-se que pelo menos 29 caracteres apresentaram condições 

morfológicas e filogenéticas informativas para o gênero e três grupos de espécies foram 

estabelecidos até o momento: clado Huberia sensu stricto, caracterizado por flores tetrâmeras, 

hipanto urceolado, tecas onduladas e oito estames; clado Behuria, composto em sua maioria por 

flores heptâmeras, hipanto campanulado, tecas lineares e lacínias do cálice com ápice agudo; e 

clado Dolichoura, destacando-se pela coloração das pétalas, inflorescência do tipo panícula e pelo 

tamanho reduzido dos filetes e do hipanto. A execução de mais análises ainda é necessária para 

selecionar devidamente os caracteres informativos e assim identificar todos os possíveis grupos 

dentro dos clados. 
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A infecção herpética perioral (IHP) é causada pelos vírus da família herpes, mais frequentemente 

o HSV-1. As lesões são caracterizadas pelo aparecimento de vesículas que coalescem e se 

rompem formando úlceras e essas evoluem para crostas. Esse ciclo dura aproximadamente 10 

dias e os episódios são recorrentes. Antivirais são comumente empregados para o tratamento das 

lesões e diminuição do desconforto, pois atuam no bloqueio da replicação das partículas virais 

existentes, o mais utilizado é o Aciclovir. Recentemente a fotobiomodulação (FBM) vem sendo 

empregada na prevenção e no tratamento da IHP. A FBM modula a dor e a inflamação, além de 

promover uma cicatrização acelerada. Entretanto, seu uso preventivo para lesões de herpes labial 

recorrente ainda é pouco elucidado. O objetivo do presente estudo foi avaliar a severidade da IHP 

após protocolo preventivo de FBM. A amostra foi constituída por 4 pacientes, que relataram IHP 

nos últimos 6 meses. Os pacientes foram avaliados quanto à dor (por meio de escala visual 

analógica), tamanho (em mm), severidade e tempo de cicatrização das lesões por IHP (em dias). 

Os dados foram coletados em 3 tempos, sendo antes da FBM (tempo 1), após 10 sessões de FBM 

(tempo 2) e após 5 sessões de FBM (tempo 3), que aconteceu 6 meses após o tempo 2. Os 

parâmetros da FBM utilizados foram: laser diodo, comprimento de onda 780nm (infravermelho), 

potência 100mw, 2J/ponto, densidade de energia 20,03J/cm2, média de 50 pontos/sessão 

aplicados na mucosa labial superior e inferior. Durante a anamnese, no tempo 1, 100% dos 

participantes mencionaram que o tamanho médio das lesões variava de 3 a 6 mm e que o tempo 

de duração das manifestações eram de 5 a 10 dias para 75% da amostra e de 3 a 5 dias (25%). Já 

as avaliações de dor, numa escala de 0 a 10, foram de 7 para 25%, 8 para 50% e 9 para 25% da 

amostra. Após o protocolo de FBM (tempo 2), 50% da amostra não apresentou novas 

manifestações e dentre os 50% restante, um participante (25%) relatou uma manifestação com 

tempo de duração de 3 a 5 dias e o outro paciente apresentou uma lesão também, com duração de 

5 a 10 dias, sendo que o tamanho das lesões variaram entre 3 e 6 mm e maior que 6 mm. Todos 

os pacientes observaram redução da percepção de dor. Espera-se que após a conclusão do estudo 

todos os participantes relatem diminuição na severidade da IHP, bem como da sintomatologia. A 

restrição de acesso à clínica de Odontologia da UFPR impediu a continuidade da parte 

experimental da pesquisa e consequentemente a amostra ficou restrita ao que havia sido realizado 

anteriormente à pandemia. 
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O fósforo do solo indisponível para as plantas poderia ser solubilizado por microrganismos 

rizosféricos. Este estudo teve como objetivo isolar e caracterizar bactérias solubilizadoras de 

fosfato da rizosfera de feijão (Phaseolus vulgaris). Sementes de feijão dos cultivares Polaco, Preto 

(ANFP 119) e Red Dark Kidney (IAC 2152) foram semeadas em vasos contendo 8 kg de solo 

provenientes de 3 áreas de Xanxerê, Santa Catarina, sendo a área 1, de uso agrícola desde 1995; 

a área 2, de uso agrícola desde 2015 e, a área 3, de floresta nativa da Mata Atlântica. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Setor de Ciências Agrárias da UFPR, 

Curitiba, sob delineamento inteiramente casualizado, com 3 cultivares, solos de 3 distintas áreas, 

e, 2 repetições. A semeadura foi realizada no dia 21/01/2021 e a colheita das plantas no dia 

04/03/2021. Na colheita, a maioria das plantas estava no estágio fenológico V3 e algumas em V4 

e R5. No laboratório, 1 g de raízes frescas de cada planta foi macerado em 25 ml de solução 

fisiológica 0,9% NaCl, e a suspensão 10-1 foi agitada por 30 minutos. Após agitação, 1 ml da 

diluição 10-1 foi transferido para outro tubo contendo 9 ml de solução fisiológica para compor a 

diluição 10-2, e desta, para a diluição 10-3 e 10-4. As diluições foram incubadas em banho maria 

80ºC por 20 minutos. Então, alíquotas de 0,1 ml das diluições 10-3 e 10-4 foram plaqueadas em 

triplicatas em meio de cultura ágar-nutriente, incubadas em D.B.O. a 28°C e retiradas após 7 dias 

de incubação. As colônias com aspecto branco ou bege opaco foram transferidas para novas placas 

de Petri contendo meio ágar-nutritivo e enumeradas com a abreviação ICW e o número da colônia. 

As colônias foram crescidas novamente e caracterizadas quanto à forma, elevação, bordos, cor e 

aspecto, também relação à coloração de Gram. A maioria das colônias foi caracterizada como 

gram negativa. Por fim, as bactérias foram cultivadas em meio de cultura dextrose-extrato de 

levedura contendo fosfato de cálcio e caracterizadas quanto à formação de halo translúcido e 

solubilização de fosfato. A bactéria que formou halo P foi a ICW29, isolada do solo que foi 

retirado da floresta nativa de Mata Atlântica, da cultivar de feijão peto (ANFP 119) e diluição 10-

3. A ICW29 deverá ser levada ao experimento em casa de vegetação para verificar seu potencial 

como promotora de crescimento vegetal. 
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As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) compreendem um grupo de recursos 

terapêuticos para a oferta de cuidado continuado, humanizado e integral em saúde, focado nos 

aspectos físico, psíquico, social e cultural. Atualmente, no SUS, podem ser oferecidas, de forma 

integral e gratuita, 29 PICS, dentre elas, a Ozonioterapia. Esta utiliza uma mescla dos gases 

oxigênio medicinal (O2) e ozônio (O3) como terapêutica para diversas patologias, agudas e 

crônicas, e têm despertado o interesse dos profissionais de saúde da área pediátrica devido sua 

eficácia. O objetivo do presente foi identificar as recentes evidências científicas da Ozonioterapia 

aplicada na área da pediatria. Tratou-se de uma revisão integrativa, baseada no referencial teórico 

Ganong (1987), com a questão norteadora, pelo acrônimo PICO: Qual o estado da arte da 

Ozonioterapia aplicada como Integrativa e Complementar na saúde humana pediátrica?. O 

trabalho seguiu as recomendações do PRISMA, conforme o checklist das etapas essenciais e, o 

fluxograma, com os elementos da metodologia. A busca ocorreu nas bases de dados PubMed, 

Embase, Cinahl, Scopus, Lilacs e BVS, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, com recorte 

temporal dos últimos cinco anos (2015 a 2020). Feita avaliação crítica da qualidade metodológica 

das publicações identificadas (n=15), com aplicação do instrumento Cheklist Measuring Study 

Quality, foram selecionadas 7 publicações, de origem internacional e idioma inglês e espanhol. O 

ano de publicação foi entre 2015 a 2020, visando captação de literatura mais atual. Com os 

principais resultados foi possível identificar a vantagem da Ozonioterapia na área pediátrica e, a 

discussão foi organizada em duas categorias principais do estado da arte da ozonioterapia: na área 

clínica e, na área odontológica pediátrica. O ozônio pode ser utilizado para o tratamento e o alívio 

dos sintomas de diversas patologias comuns durante a infância e a adolescência, entre elas as 

cáries dentárias, a Giardíase e diversas algias, assim como para condições pouco discutidas, como 

a Paralisia Cerebral infantil e o Líquen escleroso e atrófico. Para os autores, há espaço para o 

desenvolvimento de pesquisas na área e de métodos de estudo que produzam as melhores 

evidências. Por fim, para a consolidação desta prática se faz necessário o fomento de debate sobre 

suas aplicações e protocolos, nas instituições e serviços de saúde da rede, quer sejam públicos ou 

privados. 
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O câncer de cabeça e pescoço é caracterizado pelo crescimento maligno e descontrolado de 

células em região da cabeça e pescoço e o carcinoma espinocelular (CEC) é a neoplasia mais 

comum (>90%). A radioterapia (RxT) é um dos tratamentos mais usados para tratar essas 

neoplasias, mas pode desenvolver efeitos adversos na maioria dos pacientes, como 

hipossalivação, xerostomia e perda do paladar. A radiação afeta as glândulas salivares maiores e 

menores, que podem sofrer degeneração irreversível. O objetivo do estudo foi avaliar a resposta 

clínica da utilização da fotobiomodulação (FBM) na qualidade da saliva em pacientes submetidos 

à RxT em região de cabeça e pescoço. Foram selecionados 12 pacientes que iniciaram o 

tratamento de RxT em região de cabeça e pescoço, tratados por radiação ionizante na região 

cérvico-facial no Hospital Erasto Gaertner. Para coleta da saliva estimulada, que foi realizada 

entre 8:00 e 11:00 da manhã, os pacientes sentaram com a cabeça pouco inclinada para frente, foi 

utilizado um pedaço de mangueira de látex estéril, presas a um fio dental. No primeiro minuto os 

pacientes deglutiram a saliva, já a saliva produzida nos próximos 5 minutos foi armazenada. A 

FBM foi feita no modo de onda contínua e forma pontual. Foram realizadas no mínimo 15 e no 

máximo 20 sessões de FBM, distribuídas ao longo do tratamento com RxT (em média foram 

realizadas 2 a 3 sessões de FBM por semana) e em cada sessão foram irradiados 22 pontos extra-

orais (780nm, 100mW, 4J/ponto) e 56 intra-orais (660nm, 100mW, 0,5J/ponto). As amostras de 

saliva foram submetidas a quantificação dos íons As, Ca, Co, Cr, K, Mg, Ni, Rb, Se, Ti, Al, Cu, 

Fe, Li, Mn, Mo, Na, Sr e Zn por meio da espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES) e espectrometria de massa com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS). Nove pacientes eram homens e três eram mulheres e tinham entre 49 e 73 

anos. O tipo histológico do tumor foi CEC em 100% dos casos e o estágio do tumor variou de II 

a IV. A dose total de radiação variou entre 60 e 70Gy, 6 passaram por cirurgia e 9 realizaram 

quimioterapia. Não houve diferença na quantidade dos íons salivares analisados no pré e pós-RxT 

(p≥0,05). A FBM utilizada durante o tratamento de RxT permitiu uma fotoproteção nas glândulas 

salivares e não alterou a quantidade de íons presente na saliva. 
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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo crônico, definido pela 

morte de neurônios dopaminérgicos na substancia negra. Decorrentes da degeneração há sintomas 

motores característicos da DP, como rigidez, tremor em repouso, bradicinesia, além dos sintomas 

não motores (SNM). Dentre os SNM as alterações de sono acometem 90% dos pacientes, e 

diminuem drasticamente a da qualidade do sono (QS) na DP. Ademais a qualidade de vida (QV) 

também pode ser prejudicada, devido ao conjunto de sintomas e novas disfunções que esse 

indivíduo dispõe por causa da DP. O exercício fisioterapêutico como tratamento não 

farmacológico apresenta resultados positivos para a promoção da QS e a QV, entretanto, 

exercícios fisioterapêuticos aquáticos ainda necessitam ser estudados. A fisioterapia aquática 

permite ação integrada das propriedades físicas e térmicas da agua, tornando-se um ambiente rico 

em possibilidades para ajudar nos diversos objetivos da terapia. Objetivo: Avaliar os efeitos que 

a intervenção com exercícios físicos da Fisioterapia Aquática tem na QS e QV dos pacientes com 

Doença de Parkinson. Metodologia: O estudo respeita a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde e possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos da Universidade 

Federal do Paraná - 2.200.372. Foi recrutada 1 idosa com DP. A participante foi avaliada por meio 

dos seguintes instrumentos: Escala de Sono na Doença de Parkinson (PDSS) e Questionário de 

Doença de Parkinson (PDQ-39), voltado para análise da qualidade do sono e qualidade de vida, 

respectivamente. O PEA proposto contém cerca de 45 minutos de duração dividido em 

aquecimento, treinamento cardiorrespiratório intervalado de alta intensidade e desaquecimento 

por meio do método Ai-Chi. Resultado: Participante E.L.S., 67 anos, com 12 anos de diagnóstico 

clinico de DP, sendo a pontuação no PDSS de 94, na qual reflete em uma qualidade do sono 

diminuída. Porém, o escore geral do PDQ-39 pontuou 18,85, o que evidencia boa percepção de 

qualidade de vida. Conclusão: Conclui-se que existe preocupação nos sintomas noturnos, 

consequentemente, apresenta limitações na qualidade do sono. Ao contrário da percepção de QV 

que não se apresenta como uma barreira no processo saúde doença da participante. Os resultados 

deste estudo foram adaptados e modificados devido a pandemia Covid-19, não sendo possível a 

execução do PEFA. 
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A divulgação cientifica está presente em diversos ambientes, se tornando acessível a qualquer 

indivíduo. Ela também se faz presente no contexto virtual. Nas redes sociais possui imensa 

importância, por se tratar de meios virtuais globais, que fazem parte do cotidiano dos seres 

humanos, principalmente dos alunos, pois com grande facilidade qualquer pessoa tem acesso à 

informações, independente do seu nível de escolaridade. Este estudo teve como objetivo fazer 

uma análise sobre as divulgações cientificas nas redes sociais relacionadas à educação em saúde, 

buscando compreensões sobre a importância dessas divulgações e suas potencialidades no 

ambiente escolar. De caráter qualitativo, este trabalho atribuiu critérios de seleção de perfis de 

redes sociais e postagens. Foram selecionados canais de divulgação e em seguida publicações dos 

mesmos. Para selecionar as publicações levou-se em consideração àquelas que possuíam maior 

relação com a educação em saúde. Em seguida, as publicações foram analisadas com base na 

análise de conteúdo. . Os resultados obtidos foram apresentados por critérios: formação 

acadêmica dos divulgadores, linguagem e atratividade da produção, conteúdos baseados em 

estudos e concepções de saúde. Com base nos resultados e discussões, pôde-se concluir que as 

divulgações sobre educação em saúde nas redes sociais, além de atribuir o conhecimento à 

qualquer indivíduo, pode contribuir com a contextualização do conteúdo escolar, tornando a 

aprendizagem mais significativa, atraente e perspicaz. Mesmo não estando em ambiente escolar, 

os alunos têm acesso à informações e precisam compreender as diferenças entre informações 

científicas e confiáveis, de informações falsas e mentirosas, desenvolvendo autonomia para 

tomada de decisões em questões relacionadas a saúde. 
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O parasitismo pela larva da mosca Dermatobia hominis provoca uma miíase nodular furunculosa 

(berne) em ruminantes, afecção conhecida como dermatobiose. Além do desconforto causado 

pela larva, que afeta o bem-estar animal, o berne causa grandes prejuízos, com a visível perda de 

peso dos animais. Este parasito afeta a qualidade e o beneficiamento do couro. A busca por uma 

melhor segurança alimentar e a preocupação com a resistência parasitária coloca em xeque o uso 

de fármacos sintéticos, como a única forma de controle dessa parasitose. Assim, novos métodos 

sustentáveis de biocontrole são necessários, visto que o limoneno e o alpha-phellandrene já 

demonstraram eficácia contra larvas de outros dípteros importantes para a Medicina Veterinária. 

O objetivo desse estudo foi testar a ação larvicida dos óleos essenciais (OE) de limoneno (OEL) 

e alpha-phellandrene (OEA) in vitro contra larvas de terceiro estágio (L3 - berne) de D. hominis. 

Os componentes foram adquiridos comercialmente. Para tal, foram utilizados dois protocolos 

modificados: o teste de imersão de larvas (TIL) e o teste de impregnação de papel filtro (TIP). O 

TIL foi realizado com cinco L3 em três concentrações de OE e os controles negativo (água 

destilada) e positivo (deltametrina) com imersão de 1 min. Após a imersão, as L3 foram colocadas 

em uma placa de Petri com papel filtro e observadas por 24 h, registrando alterações de motilidade 

e morfologia (coloração). A eficácia dos OE foi calculada pela fórmula: E(%) = (total de larvas 

mortas / total de larvas testadas) x 100. Os dados obtidos com o TIP não foram adequados para 

determinação de eficácia dos OE. Já para o TIL, foi constatada ação larvicida de ambos OE contra 

L3. O OEL nas concentrações de 7,5 e 15% obteve eficácia de 80 e de 100% em 22,5% do óleo. 

O OEA em 15% obteve eficácia de 80%. As L3 sofreram danos na cutícula com alteração da 

coloração no controle positivo (7,5, 15, 22,5%) e nos grupos dos OE, escurecimento e pigmento 

difuso em todas as concentrações de OEL (7,5, 15, 22,5%) e OEA (15%) demonstrando a 

toxicidade de ambos OE. Dessa forma, o OEL e o OEA provaram ser uma alternativa ecológica 

no controle da dermatobiose em ruminantes, necessitando de mais experimentos in vitro com 

novas concentrações e in vivo. O protocolo do TIL foi testado e é recomendável para testes in 

vitro com a L3 da Dermatobia hominis. O uso de componentes fitoterápicos isolados é uma 

alternativa muito promissora para o controle de ectoparasitos. 
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O projeto fundamentou-se criação de um modelo canino sintético contendo os pontos de 

acupuntura pertencentes ao meridiano da bexiga, que abrange a região da linha média dorsal- 

partindo do crânio e seguindo até a região caudal dos membros pélvicos. O objetivo é criar um 

modelo que se mostre didático e um bom substituto de animais reais no treinamento da acupuntura 

veterinária, no qual se possa palpar as estruturas necessárias para a localização e punção dos 

acupontos, assim como seja passível de verificação posterior dos pontos. Não há um modelo 

existente no mercado atualmente com tais descrições. O modelo foi confeccionado 

majoritariamente com espuma expansiva, arame galvanizado, massa modelável de E.V.A., 

polietileno expandido, espuma viscoelástica (poliuretano), neoprene com base 100% poliéster e 

fundo de blenda de Borracha, e tecido sintético soft. Para verificação da acurácia da inserção da 

agulha no ponto almejado, foi utilizada tinta visível apenas com luz ultravioleta e uma lâmpada 

de luz ultravioleta. O projeto será validado por profissionais de Curitiba e Região Metropolitana 

que sejam atuantes na área da acupuntura veterinária, que testarão o modelo e, posteriormente, 

responderão um questionário baseado na escala Likert. A análise estatística dos resultados será 

feita com base no cálculo de Ranking Médio (RM). O modelo deve apresentar anatomia, 

consistência, e musculatura nas áreas de interesse semelhantes aos do animal real, para que o nível 

de estudo se equipare ao uso de um animal vivo. O resultado esperado é que o modelo seja um 

bom substituto para animais reais e que os pontos de acupuntura do meridiano da bexiga possam 

ser identificados através da palpação das estruturas anatômicas citadas na literatura da acupuntura 

veterinária e que os pontos possam ser conferidos após a colocação da agulha. 
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O zooplâncton é dividido em dois grupos, o holoplâncton e meroplâncton de acordo com as fases 

de desenvolvimento e a permanência dos diversos grupos na coluna de água. Os copépodes como 

exemplo, fazem parte do holoplâncton. Este trabalho inserido no programa do Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais INCT-APA do CNPq e busca 

caracterizar a distribuição do zooplâncton destacando o grupo dos copépodes e também das 

microfibras de material sintético na Baia do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica. Foram 

analisados cinco pontos próximos às estações de pesquisa 1 Comandante Ferraz; 3 Machu Picchu; 

4 Thomas Point; 5 Arctowski e 2 Botany Point como controle para avaliar possíveis diferenças 

na composição, abundância e distribuição espacial. As coletas ocorreram nos dias 01/12, 13/12, 

22/12, 29/12 de 2014 e 03/01 de 2015, durante a XXXIII Operação Antártica Brasileira, 

totalizando 75 amostras. Realizaram-se três arrastos oblíquos consecutivos (A, B e C) em cada 

estação com 30m de profundidade até a superfície, duração de cinco minutos e velocidade 

aproximada de dois nós. Para coleta utilizou-se uma rede cônica de plâncton com malha 150 μm, 

50 cm de diâmetro com fluxômetro.  Identificou-se copépodes das ordens Calanoida 

(Clausocalanus sp., Metridia gerlachei, Rhincalanus gigas, Calanus propinquus e Calanus 

simillimus), Cyclopoida (Oithona sp) e Harpacticoida (Stygonitocrella sp., Tisbisoma sp., 

Altheuta sp., além de 6 espécies ainda não identificadas e numeradas de 1 a 6). Observaram-se 

outros grupos de organismos constituídos por Salpas, Amphipoda, Ephausiaceo, Misidaceo, 

Chaetognatha, Polychaeta, Pterópodas e Alevinos. Foi coletado uma quantidade representativa de 

microfibras com diversos comprimentos nas cores vermelho, preto, azul e transparente. 
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Introdução: A dor orofacial crônica representa um grande impacto social e emocional, sendo que 

diversos estudos indicam que pacientes do sexo feminino são mais afetados por essa condição. 

Um dos fatores que contribui para a cronificação da dor é a falha no funcionamento de alguns 

sistemas endógenos de controle de dor, resultando na perda do “controle inibitório nocivo difuso” 

(DNIC, do inglês diffuse noxious inhibitory control). Este fenômeno, conhecido como “dor inibe 

dor”, pode ser descrito em roedores e humanos; sua observação é feita mediante aplicação de um 

estímulo nocivo (estímulo condicionante) em um segmento do corpo que é capaz de atenuar a dor 

já presente em outro segmento (estímulo teste). Em humanos, a avaliação desse fenômeno é 

denominada modulação condicionada da dor (do inglês, CPM). Objetivo: esse estudo pretende 

avaliar o efeito “dor-inibe-dor" em ambos os sexos em modelos animais de dor orofacial, 

elucidando a relação existente entre dor crônica nestes modelos e sistemas moduladores 

descendentes da dor. Metodologia: ratos Wistar fêmeas e machos foram submetidos à cirurgia de 

constrição do nervo infraorbital, como modelo de neuralgia do trigêmeo, sendo que em animais 

do grupo controle (sham), o nervo não foi constrito. Passados 15 dias da cirurgia, os animais 

receberam uma injeção de capsaicina (2%, 50 µL) ou veículo na pata dianteira e em seguida foi 

aplicado um estímulo mecânico na pata traseira dos animais com o aparato de Randall-Selitto, 

aos 20, 40, 60 e 90 minutos. Os protocolos foram aprovados pelo CEUA/Bio UFPR 1398. 

Resultados: Os resultados preliminares desse estudo mostram que ratos machos dos grupos 

controle e constrito apresentaram redução da resposta nociceptiva avaliada no Randall-Selitto aos 

20 minutos, sem diferença entre os grupos, sugerindo que ambos desenvolveram DNIC. Por outro 

lado, fêmeas submetidas ao CION apresentaram maior sensibilidade ao estímulo mecânico na 

pata em comparação às fêmeas sham, indicando redução no DNIC.  Conclusão: Esses dados 

sugerem uma falha no controle descendente inibitório da dor em fêmeas numa condição de dor 

crônica orofacial. Mais estudos são necessários para avaliar se este mecanismo contribui para a 

cronificação da dor e/ou maior prevalência de certas condições dolorosas no sexo feminino. 
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Corpos hídricos são os principais destinos para resíduos químicos de indústrias, de centros 

urbanos e da agricultura, resultando no impacto direto ao meio ambiente aquático. Os ftalatos, 

especialmente o Di-n-butil ftalato (DBP) e o Di-iso-pentil ftalato (DiPeP), são amplamente 

utilizados nas indústrias como solventes de corantes e de pesticidas, assim como aditivos em 

processos plastificantes, auxiliando no processo de flexibilidade dos plásticos, mesmo 

apresentando um potencial tóxico aos seus manipuladores e ao meio ambiente. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar os efeitos dos ftalatos Di-n-Butil ftalato (DBP) e Di-iso-Petil ftalto (DiPeP), 

isolados e em mistura, nos tecidos do peixe Rhamdia quelen, utilizando o ensaio Cometa como 

biomarcador de exposição e efeito, a fim de avaliar o potencial mutagênico/genotóxico destes 

contaminantes, tendo em vista que estes contaminantes podem estar presentes juntos nos 

ambientes aquáticos. Os bioensaios agudos (96h) foram realizados com peixes adultos da espécie 

Rhamdia quelen, expostos aos ftalatos DBP e DiPeP, por via trófica, com duas doses de 

contaminação (0h e 48h). Os animais foram distribuídos em quatro grupos (n=12); controle 

negativo (CN: ração + capsulas com óleo de coco), controle positivo (CP) [Metilmetanossulfonato 

(MMS)], DBP (125µg /Kg), DiPeP (125µg /Kg), Mistura (DBP 125µg /Kg + DiPeP 125µg /Kg). 

Após 96 horas de contaminação, os animais foram anestesiados, eutanasiados e os tecidos renais, 

hepáticos, cerebral e gonodal foram coletados e homogeneizados em soro fetal bovino. Após o 

processamento dos materiais, as lâminas foram confeccionadas, analisadas e os dados obtidos 

foram submetidos a análise estatística de Kruskal-Wallis, para dados não paramétricos, seguido 

pelo pós-teste de Dunn. Os resultados obtidos no ensaio Cometa dos tecidos não apresentou 

diferenças estatísticas significativa entre o controle e os outros grupos expostos aos ftalatos, 

indicando que possivelmente o tempo de exposição, somado às baixas doses do contaminante, 

não foram suficientes para causarem danos ao DNA. Portanto, considerando os resultados desta 

pesquisa e da carência de bibliografia sobre o assunto em questão, são necessários mais estudos 

relacionados aos ftalatos para uma melhor compreensão dos seus efeitos genotóxicos em 

diferentes tempos, concentrações e vias de exposição, assim como em outros organismos do meio 

aquático. 
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A atividade leiteira do estado do Paraná possui suma importância socioeconômica, garantindo 

renda a milhares de trabalhadores e promovendo o estado ao posto de segundo maior produtor de 

leite do país. Entretanto, a qualidade higiênica da produção brasileira não atinge níveis 

satisfatórios há várias décadas, como demonstrado por estudos realizados a partir do leite cru em 

diversas cidades paranenses. Isso significa uma maior carga microbiológica do produto posterior 

ao processamento térmico, levando à diminuição da eficiência da pasteurização em eliminar 

bactérias deteriorantes. Bactérias mesófilas representam grande parte desse grupo, levando a 

características indesejáveis no produto final. O metabolismo dessas bactérias produz enzimas 

lipolíticas, proteolíticas e sacarolíticas, acarretando na deterioração do leite, e, consequentemente, 

em perdas financeiras para toda a cadeia de produção. Nesse contexto, esse trabalho visa realizar 

a Contagem Padrão em Placa (CPP) de bactérias aeróbicas mesófilas em amostras de leite 

pasteurizado que serão coletadas em supermercados da cidade de Curitiba/PR, que nos ajudará a 

traçar um panorama quanto a qualidade do leite produzido e comercializado na região. Até o 

momento, foram analisadas três amostras de leite pasteurizado, sendo uma de leite tipo A. A CPP 

média foi de 8,0x10^7 UFC/ml, com a contagem máxima sendo >2,5x10^8, e a mínima, 1,5x10^4 

UFC/ml. Como no Brasil não há limites quanto à contagem de mesófilos aeróbios no leite 

pasteurizado, os resultados em comparação com um estudo americano realizado em três fazendas 

(das quais, 96% das amostras apresentaram contagem abaixo de 10^4 UFC/ml), as amostras 

analisadas até então não apresentaram qualidade microbiológica satisfatória. A razão para isso 

pode estar em diversos pontos da cadeia de produção, desde ineficiência do sistema de 

pasteurização e altas contagens bacterianas inicial da matéria-prima utilizada, até refrigeração 

inadequada do produto na fazenda, no transporte, no laticínio ou no varejo. Devido aos atrasos 

causados pela pandemia de coronavírus, o estudo encontra-se em andamento, e mais amostras 

serão analisadas. 
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Os morcegos são mamíferos pertencentes à ordem Chiroptera e possuem vasta distribuição no 

ambiente rural e urbano. Este trabalho teve por objetivo analisar as representações de morcegos 

em uma amostra de filmes que os retratam, considerando os últimos 100 anos. A motivação dessa 

pesquisa foi o fato de que os morcegos parecem ser vistos negativamente por uma grande parcela 

da sociedade e representados pejorativamente pela mídia. O trabalho também compreender se as 

representações negativas podem estar associadas ao especismo e aos problemas de bem-estar 

animal gerados pelas interações entre seres humanos e morcegos. Inicialmente, foram 

selecionados filmes por busca em portais de informações sobre filmes utilizando termos referentes 

aos morcegos em português e inglês. Em seguida, foi feita uma triagem com base nas sinopses 

dos filmes encontrados. Foram excluídos os filmes que não continham representações do animal 

ou estavam associados a acepçõe como o Bat quando significa taco, relacionado à prática de 

algum esporte. Foram encontrados 22 filmes que atendiam os critérios estabelecidos, porém 

apenas 18 estavam disponíveis online.  Posteriormente, os filmes foram analisados pela primeira 

autora com base em uma estrutura de análise levando em consideração tópicos como o tamanho 

dos animais, hábitos alimentares, presença de doenças zoonóticas, hematofagia e violência contra 

os animais. Observou-se que a representação foi majoritariamente negativa. Dentre os 18 filmes 

analisados, 13 estavam categorizados sob o gênero terror, 13 apresentaram representações não 

condizentes com as características biológicas dos animais, apenas cinco não apresentaram 

violência contra os animais, 33,3% atribuíram doenças aos morcegos, incluindo a peste bubônica, 

100% dos filmes que representavam morcegos hematófagos o fizeram de maneira incorreta, e um 

dos filmes (Nightwing, 1979) descreveu os morcegos como a “Quintessência do mal e do 

demônio”. A representação negativa era esperada, porém os resultados ultrapassaram as 

expectativas ao abertamente criticar os animais, caracterizando-os como seres malignos. Quatro 

filmes, todos de animação, não constavam como sendo de terror e um filme estava categorizado 

como drama, o que denota um achado interessante ao se considerar que os portais utilizados para 

busca são vastos, porém apresentavam a maioria dos filmes sobre morcego na perspectiva do 

terror. Em conclusão, a representação dos morcegos pela mídia demonstrou ser 

predominantemente negativa, confirmando a hipótese de que os morcegos são representados de 

maneiras pejorativas. 
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O contexto de interconsulta psiquiátrica envolve a avaliação, indicação e estudo dos fenômenos 

que ocorrem na relação entre a psiquiatria e todas as outras especialidades médicas clínicas. A 

interconsulta considera a indicação de tratamento por parte do psiquiatra para um paciente que se 

encontra sob o cuidado de outra especialidade e também a participação do psiquiatra de forma 

mais contínua em outras equipes do hospital geral. O interconsultor, além de realizar a assistência 

ao paciente, trabalha a relação deste com a equipe solicitante, contribui para esclarecimentos, 

diagnósticos, tratamentos, informa-se quanto aos aspectos psicossociais do paciente e também 

objetiva o tratamento multidisciplinar das patologias psiquiátricas. Dessa forma, este plano de 

trabalho objetiva caracterizar os atendimentos realizados pela equipe de interconsulta psiquiátrica 

presente no Complexo Hospital de Clínicas da UFPR (CHC-UFPR) na avaliação de pacientes em 

leitos de internamento ou nas unidades de pronto atendimento, no período de 01/03/2018 a 

28/02/2019. A metodologia se baseou na coleta de dados a partir do Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH), fichas próprias da interconsulta previamente preenchidas como parte da rotina 

assistencial e, quando necessário, prontuário médico. Assim, espera-se que este estudo contribua 

para novas informações sobre o perfil dos pacientes atendidos na interconsulta psiquiátrica (ICP) 

do CHC-UFPR, sobre a relação e comunicação desta com outras especialidades e também uma 

melhor compreensão em termos gerais sobre o serviço da ICP dentro de um hospital geral e na 

abordagem psicossocial de cada paciente. Quanto aos riscos, podem-se encontrar questões 

limitantes no fluxo de atendimento. Nesse caso, tais questões serão analisadas pela equipe, 

buscando-se estratégias de resolução de problemas e otimização da interconsulta. 
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O fenômeno de resistência à múltiplas drogas (MDR) têm se mostrado um importante desafio da 

oncologia, no qual certas neoplasias, por meio de mecanismos diversos, conseguem evadir-se dos 

efeitos farmacológicos da quimioterapia antitumoral, dificultando grandemente o tratamento de 

pacientes acometidos pelo câncer quimiorresistente. Um dos mecanismos identificados se trata 

da expressão aumentada de algumas proteínas transmembrana da família ABC, dotadas da 

capacidade de translocar xenobióticos para o ambiente extracelular, incluindo uma vasta gama de 

fármacos antineoplásicos, consequentemente reduzindo a interação com seus respectivos alvos 

intracelulares. Esforços têm sido realizados pela comunidade científica em viabilizar a sua 

inibição farmacologicamente. Concomitantemente, evoluções nas áreas da bioinformática e 

quimioinformática tem auxiliado o entendimento funcional de proteínas e o desenvolvimento de 

novas drogas, possibilitando outra ótica para abordagem de problemas como a MDR. No presente 

estudo, através de técnicas computacionais de modelagem molecular e simulação (em especial 

docking molecular), buscou-se averiguar in silico a relação de três representantes da família ABC 

de alta relevância: ABCG2, ABCC1 e ABCB1, com seus substratos típicos, bem como moléculas 

conhecidamente capazes de inibir sua atividade translocase (inibidores). Obtiveram-se diferentes 

estruturas cristalográficas de proteínas no Protein Data Bank (PDB), que após análise e preparo, 

seguiram para realização de docking molecular com substratos e inibidores, técnica na qual 

moléculas são confrontadas em relação a uma proteína por meio de cálculos termodinâmicos, 

buscando-se encontrar as conformações mais favorecidas energeticamente. A partir das análises 

das conformações obtidas, interações intermoleculares proteína-molécula foram estipuladas, 

visando a identificação de resíduos de aminoácidos e de classes de grupamentos moleculares mais 

relacionados ao fenômeno de translocação e de inibição. Os aminoácidos dos transportadores 

ABC envolvidos nestas interações foram confrontados com a literatura disponível, sobretudo 

experimentos funcionais de mutagênese, resultando em uma importante convergência entre as 

estimativas in silico e aquilo devidamente relatado in vitro. Os precedentes abertos pela 

modelagem molecular viabilizam sua utilização como ferramenta estratégica para a síntese 

racional de novas drogas inibidoras, bem como o reposicionamento de moléculas já existentes, 

somados de uma melhor compreensão funcional das proteínas. 
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A adoção de métodos alternativos ao uso de animais no ensino superior apresenta importante 

ferramenta didática aos estudantes na área da saúde, principalmente durante o treinamento de 

procedimentos semiotécnicos, clínicos e cirúrgicos. Um exemplo de metodologia alternativa é a 

utilização de modelos sintéticos, que consistem em objetos criados para a simulação de tecidos, 

órgãos, cavidades corporais e do animal inteiro, possibilitando um treinamento ético, sem colocar 

em risco o bem-estar de animais. Essa proposta também acompanha o princípio dos 3Rs, que rege 

a utilização de animais em estudos e pesquisas. O projeto visa desenvolver e testar um protótipo 

de intubação orotraqueal em cães para o ensino da técnica aos alunos de medicina veterinária. O 

protótipo foi desenvolvido com materiais que simulam a consistência, textura e aparência da 

cavidade oral, sistema respiratório e corpo de cão. O corpo do protótipo foi construído a partir de 

medidas obtidas de um cadáver ético, com óbito por causas naturais ou decorrente de eutanásia 

por doença terminal, com o consentimento do proprietário do animal. A cavidade oral, orofaringe, 

nariz, laringe e parte cranial da traqueia foram obtidos a partir de molde negativo em borracha de 

silicone média flexibilidade moldado no cadáver ético. A partir desses moldes negativos, foram 

obtidos: língua e faringe em borracha de silicone Ecoflex 00-30; mandíbula e maxila em resina 

de poliuretano; e nariz em biscuit preto. Foram adicionados dois tubos à parte caudal da laringe, 

simulando o esôfago e a traqueia. A parte dorsal da cabeça foi construída em biscuit, e foi fixada 

à mandíbula, maxila e laringe. O corpo do modelo sintético foi construído com arames, tecido e 

espuma automotivos, cola em spray para tecido e massa E.V.A.. A traqueia e os pulmões foram 

construídos com tubo corrugado acoplado a um balão anestésico de oxigênio, que foram 

posicionados na região torácica do protótipo. O corpo e cabeça foram recobertos por tecido que 

simula pelagem curta. Foram adicionados nariz, olhos, coxins e contornos no rosto com tinta para 

tecido. O modelo finalizado passou por validação de conteúdo por médicos veterinários 

experientes, das áreas de anestesiologia e cirurgia de pequenos animais. Após os ajustes 

necessários, o modelo sintético será disponibilizado aos alunos de medicina veterinária. Esse 

projeto abre caminhos para o desenvolvimento de modelos sintéticos para intubação orotraqueal 

em caninos com maiores níveis de dificuldade, como o tamanho do animal e prolongamento do 

palato mole em braquicefálicos. 
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A formação de biofilmes no ambiente industrial ocorre devido a capacidade dos microrganismos 

em aderir a superfícies abióticas formando uma matriz de exopolissacarídeos e, ao iniciar seu 

crescimento, podem persistir nestes locais por longos períodos de tempo.  Desta forma, 

representam grande  preocupação à indústria de alimentos, devido ao desenvolvimento de 

tolerância a tratamentos sanitizantes, além de interferir na qualidade do produto final. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a capacidade de adesão de isolados de Salmonella sp. (n=93) em 

superfície de poliestireno e detectar a presença de genes de importância na formação e 

manutenção do biofilme. Os isolados foram obtidos de produtos cárneos de aves e foram avaliados 

de forma fenotípica pelo teste de adesão em microplacas de poliestireno. Para avaliação 

genotípica foram utilizados os isolados classificados com maior capacidade de adesão (n=20), 

sendo realizada a extração do material genético por meio de fervura seguido da pesquisa dos genes 

adrA, lpfA, agfA  sipA e sidA. Os produtos resultantes da PCR foram submetidos à eletroforese 

em gel de agarose e visualizados em transiluminador UV. Dos isolados avaliados (n=93) 13 foram 

classificados como fracamente aderentes e 80 isolados foram classificados como não aderentes. 

Para a avaliação genotípica, todos os isolados apresentaram os genes adrA, agfA, sipA e sidA, 

responsáveis pela formação e manutenção do biofilme. Apenas quatro isolados apresentaram o 

gene lpfA. Deste modo, pode-se observar que isolados de Salmonella sp. oriundos dos produtos 

cárneos avaliados possuem capacidade de adesão à superfície avaliada, e foram portadores de 

genes de importância na formação e manutenção de biofilmes, favorecendo o seu 

desenvolvimento em ambientes de processamento, podendo interferir de forma direta na 

contaminação dos produtos e na degradação de equipamentos. 
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A lagarta Duponchelia fovealis é uma praga de morangueiro que causa grandes perdas na 

produção do fruto e, consequentemente, perdas econômicas. Na tentativa de controle, agrotóxicos 

são utilizados de maneira indiscriminada, resultando em resíduos dessas substâncias no fruto. 

Uma alternativa aos inseticidas químicos tradicionais são os fungos entomopatogênicos (EPF’s), 

que causam grande mortalidade em insetos. Os óleos essenciais (OE’s) também apresentam efeito 

tóxico em pragas agrícolas. Assim, os bioinseticidas à base de EPF’s podem ter seu efeito tóxico 

aprimorado quando aliados à OE’s. Assim, esta pesquisa avaliou os OE’s de Baccharis 

dracunculifolia e Baccharis uncinella quanto ao efeito fitotóxico em morangueiro, a mortalidade 

de lagartas de 3° ínstar de D. fovealis, e a compatibilidade in vitro com linhagens de EPF’s de 

Beauveria bassiana e Cordyceps javanica. Assim, os OE’s foram diluídos em álcool metílico 

(controle negativo) até atingirem concentrações de 10%, 5% e 2%, e posteriormente 5 mL foram 

pulverizados em folhas de morangueiro, cultivar Albion. Após 24h a 25 ± 2º C e UR 70 ± 10%, 

observou-se que não houve sintomas visíveis de fitotoxicidade apenas nas folhas que receberam 

os tratamentos dos óleos diluídos a 2%. Então, avaliou-se a mortalidade de lagartas pela ação dos 

OE’s diluídos com álcool metílico (controle negativo) nas concentrações de 2% e 1%. Foram 

pipetados 200 μL de cada solução no dorso das lagartas, que foram acondicionadas em ambiente 

controlado (25 ± 2°C, UR 70 ± 10%, fotofase de 14 h) por 48 h. Após esse período, constatou-se 

que o OE de B. dracunculifolia a 2% apresentou a mortalidade mais expressiva (83%). Para o 

teste de compatibilidade in vitro, isolados de B. bassiana e C. javanica foram repicados em meio 

ágar semente de níger e incubados em estufa BOD (28 ± 2º C, fotofase de 12 h) por 14 dias. 

Posteriormente, foi feita uma suspensão fúngica de 104 conídios/mL e os OE’s foram diluídos 

em meio RPMI 1640 (Sigma Aldrich) até as concentrações finais de 1% e 2%. As amostras foram 

colocadas em placas de microtitulação de 96 poços e utilizou-se meio RPMI como controle. As 

placas foram mantidas em estufa BOD (28 ± 2º C, fotofase de 12 h) por 48h. Então, elas foram 

analisadas em espectrofotômetro de absorbância de 600nm, constatando-se que apenas a linhagem 

de C. javanica foi compatível com os OE’s. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

70 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

A EVOLUÇÃO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE 

CRÔNICA 

Nº: 20218282 

Autor(es): Chaara Lipszyc Buss 

Orientador(es): Juliana Ferreira De Moura 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Diagnóstico, Leucemia Mielóide Crônica, Tratamento 

 

A leucemia mieloide crônica é de extremo interesse para a saúde pública. Entre 2008 e 2019, mais 

de vinte duas mil pessoas foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil diagnosticadas 

com a doença, representando 31% dos tipos de leucemia. É uma doença caracterizada pela intensa 

expansão de células da linhagem mieloide, resultado da expressão do cromossomo Philadelfia 

(Ph). Esse trabalho teve como objetivo abordar as características da patologia, seu cromossomo 

associado bem como a evolução do diagnóstico e do tratamento. Para isso, realizou-se uma 

revisão sistemática, que consistiu no levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, 

MedLine, PubMed, Google Scholar e Blood online, empregando as palavras-chaves chronic 

myeloid leukemia, methods diagnostic, methods treatment, monitoring CML e patient diagnostic 

CML, totalizando 17 artigos em língua inglesa. A presença do cromossomo Philadelfia associa-

se a pacientes com leucemia mieloide crônica e é produto de uma translocação recíproca, 

envolvendo os braços longos dos cromossomos 9 e 22, na qual o proto-oncogene ABL se junta 

com a porção BCR, formando o cromossomo Ph, cuja expressão resulta na proteína BCR-ABL 

1, que possui intensa atividade tirosino quinase. Estando, essa proteína, envolvida na expansão 

celular descontrolada. Essa transposição parece aumentar o potencial tumorigênico da porção 

BCR e serve para interromper a normal funcionalidade do gene que se transforma em um 

oncogene. Entretanto, o mecanismo que leva à essa translocação não foi totalmente elucidado. 

Contudo, ainda há pacientes que não apresentam o cromossomo Ph (5%), ou ainda apresentam 

translocações variantes complexas. Essa heterogeneidade genética dificulta o diagnóstico e 

consequentemente o tratamento. O diagnóstico pode ser feito através do hemograma e em seguida 

exames como bandeamento GTG, Hibridização in situ Fluorescente e Reação em Cadeia da 

Polimerase. Já o tratamento, possui três linhas de drogas farmacêuticas, incluindo o transplante 

de medula óssea na terceira linha. Percebemos um significativo avanço na caracterização dessa 

doença, bem como no diagnóstico, prognóstico e terapêutica, representando um modelo de avanço 

no campo de biológicas, entretanto ainda há lacunas para serem esclarecidas, como um 

diagnóstico mais preciso para um melhor prognóstico por meio do tratamento correto. 
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A bacia do rio Iguaçu, localizada principalmente na região sul do Estado do Paraná, estende-se 

ao longo dos três planaltos paranaenses. Com clima variado, no verão apresenta média máxima 

de 22 °C entre o 1º e a metade leste do 3º planalto e médias superiores à 22 °C na metade oeste 

do 3º planalto, enquanto no inverno podem ocorrer geadas em toda a região. Sendo a temperatura 

um fator determinante no metabolismo de espécies aquáticas, principalmente em peixes, a 

instabilidade do clima na bacia do rio Iguaçu, relacionada aos eventos de mudanças climáticas, 

atua como agente estressor nesses organismos, com potencial para afetar seu desempenho, o que 

a longo prazo pode representar impacto na biodiversidade local. Diante disso, o presente trabalho 

avaliou a resposta de biomarcadores do estresse oxidativo no músculo de Astyanax altiparanae, 

uma espécie de lambari comum na bacia do rio Iguaçu, quando exposto ao choque térmico. Os 

espécimes foram expostos à alta (31 °C) e baixa (15 °C) temperatura durante 2, 6, 12, 24, 48 e 96 

horas, todos os grupos acompanhados por um grupo controle (23 °C). Foram analisados 

biomarcadores da defesa antioxidante – enzimas catalase (CAT), glicose-6-fosfato desidrogenase 

(G6PDH), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR), glutationa-S-transferase (GST) 

e superóxido dismutase (SOD) –, e de danos oxidativos – concentração de tióis não proteicos 

(glutationa e outros tióis) (GSH) e carbonilação proteica (PCO). Também foi realizado o cálculo 

do índice Integrador de Respostas de Biomarcadores (IBR, do inglês Integrated Biomarker 

Response), com base nos biomarcadores testados. Houve aumento de GSH no músculo de A. 

altiparanae exposto à alta temperatura por 24 h, o que indica seu uso para neutralizar danos 

oxidativos ou então proteger macromoléculas das espécies reativas de oxigênio (EROs). Já na 

exposição à baixa temperatura, foi observado aumento na atividade da GR em 2 e 6h, o que 

demonstra a necessidade de proteger/neutralizar radicais livres nas primeiras horas de exposição, 

já que a GR é responsável pela regeneração da GSH. Em 6 h, o aumento da PCO demonstra que, 

mesmo com a ação da GR, houve dano em proteínas musculares causados pelas EROs. Ao longo 

do tempo, entretanto, houve diminuição na atividade da GR (24 e 48h), sugerindo que foi possível 

neutralizar os danos oxidativos previamente vistos. Dessa forma, concluímos que o músculo de 

A. altiparanae, com algum custo, foi capaz de aclimatar quando exposto a alta e baixa temperatura, 

e que esse órgão parece responder melhor ao aumento de temperatura. 
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A probabilidade de um paciente apresentar um evento cardiovascular está intimamente 

relacionada à sua capacidade funcional, fazendo com que a avaliação da capacidade funcional de 

pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio seja crucial. O sedentarismo está associado a fatores 

de risco cardiovasculares, portanto a proposta de intensificação do nível de atividade física 

aparece com um papel extremamente relevante na prevenção de doenças do aparelho circulatório. 

Dados da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico – Vigitel, realizado pelo Ministério da Saúde mais da metade da população 

brasileira adulta encontra-se com sobrepeso e/ou obesidade, sendo que 48% das mulheres adultas 

e 54,5% dos homens brasileiros encontram-se com sobrepeso e 18,2% das mulheres e 16,5% dos 

homens respectivamente estão obesos. Em contrapartida, a opção por um estilo de vida saudável, 

como a prática regular de atividades físicas e controle dos fatores de risco, tem demonstrado uma 

relação inversa no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Propomos um 

estudo do tipo coorte prospectiva com pacientes da Unidade Coronariana do Complexo HC-UFPR 

buscando inter-relacionar achados de capacidade funcional ao prognóstico do paciente. Para tal, 

serão realizadas coletas de parâmetros funcionais no momento da alta do paciente e em seu retorno 

ambulatorial em 3 meses, bem como os dados clínicos já utilizados da rotina médica. O objetivo 

do estudo é entender e associar a capacidade funcional do paciente ao seu prognóstico após um 

evento isquêmico agudo. O presente estudo estava na fase de apreciação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CEP HC-UFPR) no 

momento em que ocorreu a suspensão das atividades presenciais, impedindo a realização de 

coletas para pesquisa com pacientes do Hospital de Clínicas, por conta das medidas de emergência 

de saúde pública internacional decorrente da COVID-19. 
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A enterocolite necrosante (ECN) é um distúrbio inflamatório intestinal grave que afeta cerca de 

5% a 7% dos prematuros com peso inferior a 1.500g, sendo uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade em unidades de tratamento intensivo neonatal em todo o mundo. 

Tratamentos alternativos para prevenção da ECN vem sendo aplicados com bons resultados, como 

é o caso da câmara hiperbárica que, além de reduzir a gravidade da ECN pelo aumento da 

concentração de oxigênio ofertada aos tecidos, aumentou angiogênese e a atuação da enzima 

superóxido dismutase (SOD) e dos glóbulos brancos. O pneumoperitônio induzido também tem 

sido testado no tratamento de diversas doenças inflamatórias intestinais, com proposta semelhante 

à câmara hiperbárica, mas ofertando o oxigênio de maneira mais direcionada. O objetivo deste 

trabalho é estudar o possível efeito protetor do pneumoperitôneo com oxigênio a 100%, em 

prevenir a instalação da ECN no modelo experimental e também em prolongar a sobrevida, por 

meio da análise dos níveis séricos de D-lactato - indicador de superprodução microbiana intestinal 

e da mortalidade. 40 Ratos Wistar recém-nascidos foram divididos em quatro grupos, um grupo 

Controle negativo (Cneg) mantido com a mãe, e os demais submetidos a modelo experimental de 

ECN segundo o protocolo de Jilling et al. e adaptado por Gonçalves et al, sendo um Controle 

Positivo (Cpos) e os outros dois grupos receberam também intervenção com pneumoperitônio, 

um com oxigênio (Grupo O) e outro com nitrogênio (Grupo N). Após 3 dias de experimento, 

todos os animais foram pesados e eutanasiados, com posterior coleta de material. A dosagem de 

D-lactato foi realizada segundo método proposto por Gutmann e Czoc. A mortalidade observada 

no estudo foi baixa, dentro do esperado para o modelo experimental, pela adequação da técnica 

de sondagem e a suspensão da alimentação quando os animais apresentavam sinais de distensão 

abdominal. Quanto à análise do D-lactato, só houve diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos Cneg e O (p<0,05), mas não se pode afirmar que esta intervenção falhou em impedir a 

proliferação bacteriana, pois na comparação entre os demais grupos não houve diferença 

estatisticamente significativa. Em conclusão, a aplicação do pneumoperitônio com oxigênio não 

foi capaz de prevenir as lesões intestinais e de induzir menor inflamação nos ratos, nem de reduzir 

a mortalidade ou prolongar a sobrevida. O uso de pneumoperitônio com Nitrogênio também não 

se mostrou efetivo. 
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Políticas públicas eficazes são extremamente necessárias para proporcionar qualidade de vida à 

população, a garantia do desenvolvimento de nossas crianças gera reflexos positivos na qualidade 

de vida de todos os indivíduos da sociedade. É necessário conhecer e analisar os indicadores de 

saúde da criança para que sejam realizadas intervenções de maneira eficiente em consonância 

com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Em Matinhos, cidade do litoral do Paraná, para além das questões 

comuns à saúde da criança, o município enfrenta epidemias de dengue, com valores ainda mais 

expressivos durante a pandemia de COVID-19. Com o objetivo de identificar, analisar e 

acompanhar os indicadores que influenciam a saúde das crianças da cidade de Matinhos através 

de estudo transversal descritivo buscou-se monitorar os indicadores (mortalidade infantil, 

mortalidade materna, nascidos vivos e número de consultas de pré-natal, cobertura vacinal, casos 

de dengue) utilizando dados secundários das bases de informações de saúde do Datasus e da 

Secretária de Saúde do Estado do Paraná, de crianças de 0 a 5 anos. Observa-se queda progressiva 

na cobertura vacinal, em particular durante a pandemia, no ano de 2020, onde a cobertura não 

atingiu a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização. O município acompanha a 

transição epidemiológica em conjunto com a transição demográfica que vem ocorrendo no país, 

diminuindo gradualmente o número de nascidos vivos, mas mantendo-se alta a taxa de nascidos 

vivos principalmente das mães que realizaram 7 ou mais consultas pré-natal. Verifica-se que a 

taxa de mortalidade em crianças de 0 a 5 anos vem diminuindo, a mortalidade materna está 

aumentando na faixa etária de 20 a 29 anos, sendo observada diminuição da mortalidade materna 

nas demais faixas etárias no período analisado, observa-se também aumento nos casos de dengue 

em crianças no município no ano de 2020 em relação ao ano de 2019. Os resultados demonstraram 

um cenário preocupante referente aos indicadores, que foram analisados, relacionados à saúde da 

criança no município de Matinhos, principalmente em meio a um grande problema de saúde 

pública enfrentado que é a pandemia de COVID-91. 
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Existem formas distintas de se abordar o tema bem-estar animal. Nosso objetivo foi estudar em 

que medida as publicações científicas na área de bem-estar animal são centradas nos animais, 

comparando periódicos de bem-estar animal (BEA) e produção animal (PRO), nas três últimas 

décadas. Foram selecionados três periódicos BEA e três periódicos PRO, fator de impacto ≥ 1.1, 

em três anos-foco: 2000, 2010 e 2020. Os primeiros 10 artigos mencionando bem-estar animal no 

objetivo ou na hipótese, de cada periódico e de cada ano-foco, foram selecionados para compor a 

amostra (n = 180). Os artigos foram avaliados de maneira cega (periódico de origem e ano de 

publicação omitidos) e independente por cinco avaliadores. As notas foram dadas de acordo com 

24 critérios elaborados após avaliação de três planilhas-teste com ampla discussão, entre 1 a 10, 

sendo 10 para aqueles totalmente centrados nos animais e 1 para aqueles completamente centrados 

em outras questões. Os dados foram analisados por regressão linear e coeficiente inter-avaliadores 

de Lin. A média geral foi 5,60, sendo 6,46 e 4,74 para periódicos BEA e PRO e 5,37, 5,68 e 5,75 

para 2000, 2010 e 2020, respectivamente. Houve interação entre ano-foco e área de publicação 

(p=0.03): os artigos de periódicos BEA apresentaram notas mais altas com o passar do tempo, 

mas as notas para os artigos PRO não mudaram entre as décadas. A concordância inter-

avaliadores foi 0.51, considerada intermediária. Tal resultado pode ser reflexo da complexidade 

do tema, da elaboração de critérios inéditos de avaliação dos artigos quanto à centralidade nos 

animais, e da linguagem na literatura de bem-estar animal, muitas vezes de posicionamento pouco 

claro. Tal resultado confirma a importância de uma equipe de avaliadores e do delineamento cego 

do trabalho com alto número de artigos, permitindo uma estatística robusta. A avaliação 

demonstra que as publicações sobre bem-estar animal ainda estão longe de uma abordagem 

centrada nos animais, como evidencia a baixa média geral. Os periódicos BEA apresentaram 

maior centralidade nos animais; os periódicos PRO abordaram o tema focando em outros motivos 

e esta tendência não melhorou ao longo das décadas. Os resultados, ainda que limitados pelo 

pequeno número de avaliadores, colaboram com questões essenciais para que a ciência possa 

atender a demanda da sociedade por proteção animal, elucidando as variantes em termos de 

motivação para pesquisas em bem-estar animal e apontando a necessidade de uma maior 

consciência declarada na área, permitindo maior reflexão sobre os direcionamentos desejados. 
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Ceratonia siliqua (Fabaceae), conhecida por alfarrobeira, é uma espécie de grande importância 

pela utilização de seus frutos, apresentando propriedades antioxidantes, anticarcinogênicas, 

antimutagênicas e antimicrobianas. No entanto, a propagação desta espécie por via seminal 

apresenta obstáculos devido à superfície rígida de suas sementes. Assim, o objetivo deste trabalho 

foi verificar o sucesso da propagação vegetativa via miniestaquia, com o uso de diferentes 

concentrações de ácido indol butírico (IBA), a partir de minicepas de 3 anos, estabelecidas em 

minijardim pertencente ao GEPE (Grupo de Estudo e Pesquisa em Estaquia) - Laboratório de 

Macropropagação, UFPR. Em abril/2021, foram coletados propágulos oriundos de brotações 

rejuvenescidas, a partir dos quais foram confeccionadas miniestacas com 5 cm de comprimento, 

com corte reto no ápice e bisel na base, sendo mantidos 4 folíolos na porção superior. Na base 

destas, foram aplicados 4 tratamentos em solução 50% hidroalcoólica de IBA por 10 segundos de 

imersão: 0 mg L-1, 1000 mg L-1, 2000 mg L-1 e 3000 mg L-1, sendo posteriormente plantadas 

em tubetes com vermiculita. O experimento foi conduzido num delineamento inteiramente 

casualizado, com 4 repetições de 20 miniestacas por unidade experimental, totalizando 320 

miniestacas. Decorridos 90 dias em casa de vegetação com temperatura de 24ºC ± 2ºC e 80% de 

umidade relativa do ar foram analisadas as seguintes variáveis em porcentagem de miniestacas: 

enraizadas; vivas; com calos; mortas; com brotações de folhas novas; com folhas originais; além 

do número de raízes por miniestaca e comprimento das três maiores raízes por miniestaca. A taxa 

de miniestacas vivas foi maior que 76,3% em todos os tratamentos. Somente em 3000 mg L-1 

IBA houve 1,3% de mortalidade, sendo que no restante esta taxa permaneceu nula. A maior 

porcentagem de miniestacas com novas brotações (31,3%) e o maior número médio de raízes por 

miniestaca (3,8) ocorreram na concentração de 3000 mg L-1 IBA. Em todos tratamentos, a 

presença de calos foi nula e a taxa de miniestacas com folhas originais atingiu valores acima de 

97%. A taxa de enraizamento aumentou conforme a concentração de IBA, de 1,3% (0 mg L-1) 

para 13,8% (1000 mg L-1), até o máximo de 23,8% (2000 mg L-1), reduzindo para 16,3% em 

3000 mg L-1. O maior comprimento médio das raízes também ocorreu em 2000 mg L-1, atingindo 

7,1 cm. Estes resultados iniciais indicam a concentração de 2000 mg L-1 IBA na promoção 

radicial de alfarrobeira pela técnica de miniestaquia. Futuros experimentos deverão ser 

conduzidos. 
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A periodontite é uma doença inflamatória crônica associada a biofilme disbiótico que 

compromete os tecidos periodontais de proteção e de sustentação. Além das complicações locais, 

a doença se associa a alterações sistêmicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. É uma 

enfermidade com alta prevalência na população, além de ser a principal causa de perda dentária 

em adultos; sendo considerada um importante problema de saúde pública. Muitos fatores 

relacionados à periodontite estão bem estabelecidos, no entanto novas questões acerca da 

etiologia, patogenicidade e formas de tratamento levam a pesquisa cientifica a ampliar a 

investigação, que em muitos casos necessita passar pela fase experimental in vivo já que estudos 

longitudinais com humanos apresentam algumas limitações como: determinação do nível de 

atividade da doença, indivíduos em risco ou suscetíveis à progressão da doença, variáveis de 

confusão e conflitos éticos. Desse modo, os modelos animais são uma alternativa viável desde 

que justificado seu uso aos objetivos da pesquisa. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura 

quanto aos modelos animais de indução de periodontite utilizados nos últimos dois anos. O termo 

de busca “periodontitis” foi pesquisado nas bases de dados PubMed, Lilacs BBO e Scielo, com 

limitação de data de 03/2021 a 09/2018. A busca resultou em 1.231 artigos. Após critérios de 

inclusão e exclusão, foram selecionados 300 artigos para análise. Os resultados mostraram que a 

principal espécie animal utilizada como modelo de periodontite são os ratos, seguidos por 

camundongos. Para indução da periodontite, a colocação de ligadura em dentes posteriores foi a 

metodologia mais utilizada. No entanto, salienta-se que a escolha do modelo deve ser adequada 

aos objetivos de cada pesquisa, com justificativa plausível e seguindo os princípios da 

substituição, redução e refinamento. 
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As doenças cardíacas adquiridas são diagnósticos comuns em cães, especialmente na população 

geriátrica. O uso do exame ecodopplercardiográfico é um grande aliado e tem sido usado com 

muita frequência, tendo em vista seu exponencial auxílio na identificação e estadiamento dessas 

afecções. Sabe-se que a doença mixomatosa valvar mitral (DMVM) e a cardiomiopatia dilatada 

(CMD) são as afecções cardíacas mais diagnosticadas em cães. Desse modo, os animais 

portadores da DMVM, da CMD e de outras afecções cardíacas ou sistêmicas com repercussão 

cardíaca podem apresentar alterações muito consideráveis, as quais podem levar ao 

remodelamento cardíaco e à insuficiência cardíaca congestiva (ICC). À vista disso, tem-se como 

objetivo identificar a prevalência das doenças cardíacas e a associação entre essas afecções e as 

alterações morfológicas e funcionais presentes nos cães que foram submetidos ao exame 

ecodopplercardiográfico. Com esse intuito, foram selecionados 547 exames provenientes do 

Laboratório de Imaginologia e Cardiologia do Hospital Veterinário da Universidade Federal do 

Paraná – Setor Palotina. Foi realizada estatística descritiva dos parâmetros e buscada a prevalência 

das afecções dentro dos grupos, bem como a associação das afecções com as alterações 

ecocardiográficas. Constatou-se que o número de fêmeas (65,02%) e animais sem raça definida 

(40,15%) seguidos dos Poodles (13,45%) eram maioria no estudo. Entre as cardiopatias 

adquiridas, a DMVM teve a maior prevalência e a CMD foi a segunda mais diagnosticada. A 

prevalência das duas afecções foi maior – 90,6% para DMVM e 80% para CMD – nos exames 

onde a idade dos cães eram de 7 anos ou mais e menor – 9,4% para DMVM e 20% para CMD – 

nos exames em que a idade reportada era de 83 meses ou menos. Assim sendo, revelou-se DMVM 

em 75% dos exames (75,9% dos exames de machos e 74,1% dos exames de fêmeas) e CMD em 

4,02% dos exames (3,9% dos exames de fêmeas e 3,7% dos exames de machos). As cardiopatias 

congênitas também foram avaliadas, notando maior prevalência de PDA (2,56%), seguido de CIV 

(0,73%) e CIA (0,73%). Na avaliação estatística da comparação dos parâmetros Ae/Ao, onda E, 

E/TRIV e LVVD entre os exames conclusivos de DMVM, CMD e normais, verificou-se p<00,5 

em todos, com exceção do LVVD na comparação entre DMVM e exames normais. Para tanto, 

tem-se a conclusão de que as médias dos parâmetros ecocardiográficos Ae/Ao, onda E e E/TRIV 

possuem diferença significativa tanto entre as afecções e os exames normais quanto entre as 

afecções entre si. 
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Os cavalos da Polícia Militar do Paraná participam de atividades de Policiamento de Choque 

Montado (PCM), Policiamento Montado Ordinário (PMO), Equoterapia e Doma. O estudo do 

comportamento dos cavalos em atividade contribui para uma melhor compreensão dos animais 

durante seu trabalho, em situações potencialmente aversivas, sendo uma ferramenta para 

avaliação do seu grau de bem-estar. O objetivo desse trabalho foi estudar a presença do medo em 

cavalos da Polícia Militar do Paraná em situações de trabalho. Foram avaliados 38 cavalos das 

raças Puro-sangue Lusitano, BH, Quarto de Milha e SRD, que tiveram suas posturas corporais e 

expressões faciais filmadas entre janeiro e março de 2021 durante oito situações de PMO e em 

duas instruções institucionais (Equitação e Choque Montado). Nos dez acompanhamentos, foram 

realizadas 138 observações de trabalho em campo com os cavalos. Nestas observações, sinais de 

medo foram detectados 31 vezes (22.5%). Os porcentuais de animais que apresentaram medo 

foram 1/98 (1.0%) no PMO, 29/30 (96.6%) na instrução de PCM, e 1/10 (10.0%) na instrução de 

Equitação (teste de proporções; p=0.000). A prevalência de medo na instrução de PCM foi maior 

que nas demais atividades provavelmente devido à habituação incompleta, pois os animais 

estavam em fase inicial de aprendizado ou afastados de eventos, e ao alto potencial aversivo dos 

estímulos. Durante o PMO e a instrução de equitação, a maioria dos animais que demonstrou 

comportamentos indicativos de medo teve doma tardia ou está iniciando o trabalho de rua, ainda 

sem habituação completa. Os resultados corroboram com estudos que demonstram que uma 

habituação incompleta interfere na segurança do cavalo durante o trabalho. Os cavalos com 

oportunidade para aprender a se sentir seguros diante de estímulos potencialmente aversivos 

tornam-se mais confiantes e, por consequência, trabalham melhor e em maior grau de bem-estar. 

Assim, a elaboração de estratégias de melhoria para garantir uma completa habituação dos 

animais anterior ao início do trabalho em Policiamento de Choque Montado parece essencial e 

efetiva para diminuir o medo dos cavalos da Polícia Militar. 
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O grupo de disfunções presentes em crianças com paralisia cerebral (PC) acarreta repercussões 

em sua funcionalidade, podendo limitar seu nível de atividade e participação em tarefas da vida 

diária no ambiente doméstico. Em vista disso, profissionais da saúde devem pautar sua avaliação 

e intervenção terapêutica em um modelo biopsicossocial de saúde, como o proposto pela 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Considerando a 

multidirecionalidade do conceito de saúde definido pela CIF, fatores ambientais podem 

influenciar no nível funcional de crianças com PC, estando direta ou indiretamente associados à 

sua participação. A relevância de fatores ambientais parece ter ganhado ainda mais relevância na 

funcionalidade das crianças no cenário atual de pandemia do COVID-19, o qual exige um 

isolamento social como principal forma de evitar a transmissão do vírus.  Assim, o objetivo do 

estudo foi avaliar a existência da associação entre os fatores ambientais e o nível de participação 

em casa de crianças e adolescentes com PC no atual contexto de pandemia. Dez participantes com 

PC (9,1 ± 3,5 anos), com níveis I (n = 5), III (n = 3) e IV (n = 2) de Gross Motor Classification 

System (GMFCS) foram avaliadas para coleta de dados sociodemográficos, ambientais e de 

participação em casa. Os fatores ambientais foram avaliados pelas ferramentas: Escala de Apoio 

Social, About My Child-19 (AMC-19) e Medida da Participação e do Ambiente – Crianças e 

Adolescentes (Participation and Environment Measure for Children and Youth - PEM-CY), parte 

relativa ao ambiente. A participação foi avaliada por meio da PEM-CY, parte referente à 

participação, possuindo questões sobre frequência de participação, engajamento na participação 

e desejo dos pais por mudanças na participação da criança. Aplicou-se a correlação de Spearman 

para avaliar a existência de associação entre fatores ambientais e participação (p≤0,05). Apenas 

foi encontrada correlação negativa entre PEM-CY - Ambiente e PEM-CY - Desejo de Mudança 

(r=-0,643; p<0,04). Desta forma, para pais e cuidadores que expressaram maiores níveis de 

satisfação com as características do ambiente domiciliar, foi observado um menor desejo de 

mudança reportado para os níveis de participação da criança em casa, mostrando a importância 

da adequação do ambiente domiciliar para com a satisfação dos pais nos níveis de participação 

das crianças. 
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O desmame é um momento crítico na vida dos filhotes, pois ao serem separados de suas mães 

podem sofrer com a ansiedade. A ansiedade em roedores pode ser avaliada por diferentes modelos 

experimentais, sendo que o labirinto em cruz elevado (LCE) é o mais clássico e mais utilizado. O 

LCE é composto por dois braços abertos e dois braços fechados e o teste se baseia no conflito do 

animal entre a curiosidade pelos braços abertos do aparato e a proteção garantida pelos braços 

fechados. Quanto maior o tempo de permanência nos braços abertos, menor a ansiedade do 

animal. Diversos medicamentos homeopáticos têm indicação para tratar a ansiedade, dentre eles 

a Ignatia. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da homeopatia com Ignatia 

200 CH sobre a ansiedade no pós-desmame em ratos Wistar. O projeto foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Campus Palotina (CEUA – Palotina, n. 17/2020) e o 

experimento ocorreu no Biotério Experimental de Roedores do Setor Palotina da UFPR.  Utilizou-

se 58 ratos Wistar, divididos em três grupos experimentais conforme a medicação adicionada aos 

300mL de água do bebedouro: GC (n=19): água; GIgn (n=20): 15 gotas de Ignatia 200CH diluída 

em álcool a 5%; Galc (n=19): 15 gotas de álcool a 5%. A solução do bebedouro foi trocada 

diariamente e agitada três vezes ao dia. A medicação foi oferecida aos animais de D19 a D28 e o 

desmame foi realizado em D21. A ansiedade dos animais foi avaliada em D28 e em D42 por meio 

do uso do labirinto em cruz elevado (LCE) e os dados foram submetidos à ANOVA seguido por 

Tukey, com p<0,05. Verificou-se que os animais de GIgn não permaneceram mais tempo nos 

braços abertos em D28 e em D42 quando comparados aos demais grupos. Da mesma forma, o 

GIgn não apresentou aumento na frequência de entradas, de grooming e de rearing nos braços 

abertos em D28 e em D42 em relação à GC e Gálc. Os três grupos permaneceram mais tempo nos 

braços fechados, confirmando o que se espera para roedores que se encontrem em estado de 

ansiedade quando são submetidos ao LCE. Conclui-se que o medicamento homeopático Ignatia 

200 CH não apresenta efeito ansiolítico capaz de reduzir a ansiedade no período pós-desmame de 

ratos Wistar. 
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Araucaria é um gênero antigo da família Araucariaceae que esteve bem distribuída pelos períodos 

Jurássico e Cretáceo. Após a separação da Gondwana no final do Cretáceo e a diversificação das 

plantas com flor, a família foi extinta no Hemisfério Norte. Atualmente Araucariaceae se distribui 

na América do Sul e Australásia. A família possui três gêneros: Agathis, Araucaria e Wollemia. 

Destes três o gênero que possui maior amplitude geográfica é Araucaria que possui 20 espécies 

viventes distribuídas na América do Sul, Austrália, Nova Caledônia, Papua Nova Guiné e Ilha de 

Norfolk, estas espécies são separadas em quatro seções: Eutacta que possui 16 espécies, das quais 

14 são endêmicas da Nova Caledônia,  Araucaria que possui 2 espécies, Intermedia que possui 1 

espécie e Bunya que possui 1 espécie. Este trabalho foca na evolução de caracteres morfológicos 

das espécies do gênero Araucaria. Com esta finalidade, nós buscamos se há sinal filogenético e 

estimamos os caracteres ancestrais a fim de discutir quais os fatores evolutivos que levaram a 

estas disparidades morfológicas entre as linhagens do gênero. Os atributos escolhidos foram: área 

foliar, volume da semente, diâmetro na altura do peito e altura máxima. Encontramos que volume 

da semente, área foliar e diâmetro na altura do peito são conservados nas grandes linhagens que 

divergiram após a separação da Gondwana enquanto a altura máxima diversificou recentemente 

dentro da linhagem da Nova Caledônia. Os resultados demonstram que as espécies mais próximas 

filogeneticamente apresentam morfologia mais similar. Estes padrão de sinal filogenético que foi 

observado aponta para a existência de processos históricos como vicariância, conservação 

filogenética de nicho e irradiação adaptativa que podem ter moldado a morfologia das espécies e 

linhagens de Araucaria. 
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O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura para verificar a utilização 

das espécies vegetais em pacientes com asma. A pesquisa foi realizada nos bancos de dados 

Medline, Scielo, Web of Sience, Lilacs e Scopus, utilizando as palavras-chave “planta”, 

“metabólitos”, “asma”, com busca nos últimos 10 anos. Após adotar os critérios de inclusão e de 

exclusão, cinco artigos foram selecionados. O primeiro trabalho tratava de um estudo transversal 

realizado em um Centro Referência em Controle de Asma da Bahia que observou pacientes 

asmáticos em tratamento convencional e em terapia alternativa ou complementar com plantas 

medicinais. As plantas medicinais mais utilizadas foram Lippia alba, Cymbopogon citratus, 

Foeniculum vulgare, Matricaria chamomilla e Peumus boldus. O segundo estudo avaliou os 

efeitos anti-inflamatórios da Salvia plebeia in vivo e in vitro em camundongos e em células RAW 

264,7, respectivamente. O terceiro trabalho, um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por 

placebo, procurou demostrar os benefícios do xarope de cumaru, extraído da Amburana cearensis, 

para os pacientes com asma persistente leve. O quarto artigo apresentou estudos a respeito do 

poder anti-inflamatório da Piper nigrum e sua capacidade em suprimir a resposta dos Th2/Th17 e 

ativação de mastócitos foram feitos em camundongos asmáticos induzidos por ovalbumina. O 

quinto trabalho demonstrou os efeitos antiasmáticos da Angelica dahurica contra a inflamação 

das vias aéreas induzidas por ovalbumina via suprarregulação de heme oxigenase (HO)-1 em 

camundongos. Conclui-se que após a revisão literária no período citado foi possível observar o 

potencial terapêutico das plantas para atenuação da resposta inflamatória durante a exacerbação 

dos sintomas da asma. Porém, mais estudos clínicos devem ser realizados para complementar a 

literatura a respeito do uso das espécies vegetais, sendo necessário mais estudos com amostras 

maiores e terapias por tempo mais prolongado. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

84 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

PREVALËNCIA DE DOENÇAS CARDÍACAS EM GATOS NO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DE PALOTINA. 

Nº: 20218337 

Autor(es): Beatriz Kaori Tamamoto 

Orientador(es): Flavio Shigueru Jojima 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Cardiologia Veterinária, Ecocardiografia, Felinos 

 

Dentre os diversos métodos de diagnóstico para as cardiopatias, o ecocardiograma é a técnica não 

invasiva mais importante. As cardiomiopatias correspondem a maioria das cardiopatias 

adquiridas, sendo que pela literatura as principais alterações encontradas geralmente são a 

cardiomiopatia hipertrófica (CMH), degeneração mixomatosa da valva mitral (DMVM), 

insuficiência de valva tricúspide e hipertensão pulmonar e/ou sistólica. Uma grande dificuldade 

são as doenças raras ou pouco diagnosticadas, onde  as particularidades são baseadas somente nos 

cães sendo que atualmente sabe-se que os gatos possuem diversas diferenças e individualidades, 

ademais é importante o estudo sobre a prevalência de afecções cardíacas em felinos para um 

melhor auxílio na obtenção de um diagnóstico precoce e para a formulação de diagnósticos 

diferenciais com a finalidade de então prosseguir com o estabelecimento de um tratamento 

terapêutico apropriado. O prognóstico de doenças cardíacas é variável, entretanto quanto mais 

cedo for feito o diagnóstico e estabelecimento de tratamento adequado, melhor ele é. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar por meio de estudo retrospectivo e prospectivo, os parâmetros 

ecocardiográficos e a prevalência de doenças cardíacas adquiridas mediante das alterações 

morfológicas e funcionais nos 33 felinos atendidos pelo Laboratório de Imaginologia e 

Cardiologia do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina (HVP) 

entre o período de janeiro de 2017 a março de 2021. A respeito das cardiopatias adquiridas, foram 

observados vinte e um animais sem quaisquer alterações, sete com CMH, três com insuficiência 

de valva tricúspide, um com DMVM e um com CMH associada a DMVM. Levando em 

consideração os animais sem alterações e os que apresentaram CMH, ocorreu diferença estatística 

(p≤0,05) utilizando o teste de t independente tanto em relação a medida do átrio esquerdo e aorta, 

quanto aos valores do septo interventricular em diástole. Na relação átrio esquerdo e aorta, os 

animais normais apresentaram mediana de 1,16, e os com CMH, 1,415, e em relação ao septo 

interventricular em diástole, a mediana dos animais normais foi de 3,71, e dos com CMH de 

5,575. Dessa forma conclui-se que a presença da cardiomiopatia hipertrófica felina como a doença 

de maior frequência condiz com as informações presentes na literatura, ademais foi possível 

observar associação entre as doenças cardíacas e as alterações encontradas como foi demonstrado 

pelas análises estatísticas. 
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O vinho é bastante utilizado em preparações culinárias visto que contém compostos voláteis 

capazes de realçar o sabor, o aroma e a textura da receita. Outro fator bastante interessante é a 

associação do consumo da bebida à prevenção de DCNT's (Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis) pois o vinho possui substâncias denominadas compostos bioativos que possuem 

propriedades antiinflamatórias, antioxidantes, cardioprotetoras entre outras.Em função da 

suspensão do calendário acadêmico em 2020, as atividades no Laboratório de Análise de 

Alimentos do Departamento de Nutrição/UFPR foram interrompidas, não sendo possível cumprir 

com as atividades inicialmente propostas no plano de trabalho. Dessa forma, foi planejado o 

desenvolvimento de um trabalho de revisão sob o tema: Uso de vinho em preparações culinárias 

e efeito do processamento sobre os compostos bioativos, com o objetivo de avaliar se o 

processamento doméstico exerce algum efeito no teor de compostos presentes no vinho utilizado 

na culinária. Para isso, foi realizada busca de artigos científicos nas bases de dados PubMed e 

Scielo, com os seguintes descritores, em português e em inglês: vinho tinto AND processamento 

doméstico OR cocção; red wine AND domestic processing OR cooking. Foram utilizados 

trabalhos publicados em língua portuguesa ou inglesa, excluindo artigos de revisão integrativa ou 

sistemática. Os trabalhos mostraram que há diminuição do teor de etanol após a fase de cocção 

da receita, como consequência da evaporação do álcool em função da exposição à alta 

temperatura.  Com relação ao resveratrol, um composto bioativo presente em vinho tinto, também 

foi observada redução desse componente, quando a preparação culinária foi realizada em altas 

temperaturas. Por fim, foi analisada a influência da marinada com o vinho tinto, na coloração de 

carne, podendo constatar que a antocianina (flavonoide de coloração violeta/púrpura presente nas 

uvas vermelhas) modifica a coloração da carne deixando-as mais escuras e menos amareladas do 

que no início do experimento. A partir dessa revisão, foi possível concluir que o processamento 

térmico, mesmo que em nível doméstico, reduz o conteúdo de etanol e de resveratrol e que a 

marinada tem uma influência considerável na coloração da carne em função da presença de 

antocianinas. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

86 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

INSTRUMENTOS QUE AVALIAM A QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE 

PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR 

Nº: 20218340 

Autor(es): Raphaela Piazza da Cruz de Carvalho 

Orientador(es): Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Cuidador, Nutrição Enteral Domiciliar, Qualidade De Vida 

 

A Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (TNED) é uma técnica de suporte à alimentação 

indicada para pacientes impossibilitados de atingir suas necessidades nutricionais pela 

alimentação convencional. Este cuidado de assistência à saúde é indicado para aqueles pacientes 

que estão estáveis clinicamente e podem ser acompanhados no domicílio. Este método de ingestão 

de nutrientes permite que o paciente permaneça em seu ambiente social e familiar diminuindo a 

probabilidade de complicações associadas à estadia em hospitais, além de diminuir os custos em 

saúde e aumentar sua qualidade de vida. Normalmente estes pacientes são idosos acamados, 

acometidos por doenças degenerativas, o que impede que sejam capazes de cuidar de si mesmos. 

Assim, surge a figura do cuidador. Muitos estudos tratam da qualidade de vida dos pacientes em 

TNED, mas pouco se discute sobre a qualidade de vida dos cuidadores, em sua maioria mulheres, 

que muitas vezes precisam sair de seus empregos e deixar de lado sua vida social para se dedicar 

ao cuidado em tempo integral. Este estudo consistiu em uma revisão integrativa com objetivo de 

identificar quais instrumentos são utilizados para avaliar a qualidade de vida dos cuidadores de 

pacientes em TNED. Foi realizada uma busca por trabalhos científicos nas bases de dados 

PubMed, Web of Science e CINAHL, utilizando os termos: inquéritos e questionário, qualidade 

de vida, cuidadores, nutrição enteral e serviços de assistência domiciliar. Estes descritores foram 

definidos conforme os descritores em ciência e saúde (DeCS/MeSH), em português e inglês, e 

todos os seus termos alternativos foram incorporados nas pesquisas, totalizando 129 descritores. 

O critério de inclusão para seleção dos artigos foi: artigos publicados a partir de 1995 e o critério 

de exclusão: artigos que avaliassem a qualidade de vida de cuidadores de crianças ou adolescentes 

(menores de 18 anos). Também foram excluídas as revisões de literatura. Os dados foram 

coletados no período de agosto de 2020 a março de 2021. Foram identificados 434 artigos 

publicados entre 2009 e 2019 e, destes, selecionados 10 artigos para análise. Apesar de terem sido 

encontrados estudos, os questionários utilizados não eram específicos para analisar a qualidade 

de vida do cuidador, sendo que a maioria dos estudos utilizou o questionário SF-36 adaptado. A 

falta de uniformidade nos resultados dos artigos mostrou a necessidade de ser desenvolvido um 

questionário específico para a análise da qualidade de vida dos cuidadores de pacientes em TNED. 
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A neurulação molda o sistema nervoso central pela formação do tubo neural. Esse processo 

envolve dois mecanismos: a neurulação primária, pela dobra da placa neural na região anterior; e 

a neurulação secundária, com a condensação e cavitação das células mesenquimais na porção 

caudal. Em ambos, o êxito é conferido pelo trabalho conjunto das propriedades físicas, químicas 

e biológicas dos tecidos embrionários. Visto a sua complexidade e a relevância do tópico em 

diversos ramos da ciência, se torna necessário compreender o processo de neurulação em seus 

vários ângulos. Portanto, o presente trabalho trouxe uma revisão da literatura, contemplando os 

aspectos biomecânicos da neurulação, orquestrados pelas fibras do citoesqueleto. Para isso, foram 

selecionados trabalhos científicos publicados entre 2010 e 2020, que exploram a temática 

proposta. A seleção foi realizada nas plataformas de pesquisa PubMed, Science Direct e Google 

Scholar, usando combinações dos seguintes descritores: cytoskeleton, neurulation, primary 

neurulation, secondary neurulation, neural tube, neural plate, neural folds, neural tube closure, 

biomechanics, actin, microtubules e intermediate fibers. A pesquisa resultou em 49 trabalhos 

dentro do escopo temático e temporal, que foram lidos na íntegra, organizados e sintetizados em 

5 grupos temáticos: 1) arquitetura e modelagem da placa neural; 2) expansão da placa neural; 3) 

dobramento da placa neural; 4) fusão da placa neural; e 5) citoesqueleto na neurulação secundária. 

O presente trabalho demonstrou que, de acordo com a literatura, os filamentos de actina e 

microtúbulos são os componentes citoesqueléticos predominantes na neurulação. As funções dos 

microtúbulos não foram totalmente elucidadas, mas seu papel descrito envolve a modelagem e 

espessamento da placa neural. Por outro lado, os papéis da actina foram amplamente discutidos 

na literatura. Suas funções estão envolvidas na expansão do neuroepitélio via migração celular, 

além de prover força e suporte mecânico às células durante o dobramento e fusão da placa neural. 

Deste modo, apesar da literatura abordar muitos aspectos da biomecânica na neurulação, ainda 

são necessários estudos a respeito das funções dos microtúbulos. Além disso, trabalhos que 

interpelem suas funções conjuntas são de extrema importância e, até o momento não foram 

realizados. 
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O pronto atendimento da maternidade é a porta de entrada das pacientes que buscam por 

atendimento e se trata de um dos locais de atuação do enfermeiro, que realiza o acolhimento e a 

classificação de risco obstétrico. Teve-se como objetivo caracterizar as gestantes que foram 

atendidas em um pronto atendimento de uma maternidade de risco habitual. Trata-se de pesquisa 

quantitativa descritiva de corte transversal, com coleta retrospectiva de dados por meio da planilha 

de indicadores de atendimentos, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, no Pronto 

Atendimento de uma maternidade pública de risco habitual de Curitiba, Paraná.  Foram excluídos 

apenas atendimentos aos recém-nascidos. Os dados foram tratados por meio de análise descritiva 

simples. Dos 25.451 atendimentos, 24.309 (95,51%) eram gestantes, 941 (3,70%) puérperas, 119 

(0,47%) eram mulheres que sofreram aborto e precisaram de atendimento posterior, 47 (0,18%) 

não eram gestantes e 35 (0,14%) foram considerados como indefinidos. O turno de maior 

demanda foi o vespertino (9.705 - 38,13%); prevaleceu atendimentos a pacientes entre 20 a 29 

anos (14.695 - 57,74%). O terceiro trimestre gestacional representou a maior demanda (13.464 - 

52,90%) e a classificação de risco de urgência verde predominou (16.136 - 63,40%). O motivo de 

busca por atendimento e encaminhamentos realizados para o serviço mais registrado foi dor 

abdominal e semelhantes (8.125 - 31,92%). O desfecho da avaliação clínica predominante foi 

relacionado a exames e os casos de aborto confirmados ocorreram majoritariamente no primeiro 

trimestre e em mulheres de faixa etária entre 20 a 29 anos. A realização desta pesquisa auxiliou a 

identificar a população atendida e os perfis dos atendimentos realizados no Pronto Atendimento. 

Para os Enfermeiros é essencial este levantamento na medida em que se pode direcionar o cuidado 

e potencializar a qualidade de atendimento, assim como encontrar meios de reconhecer o risco 

gestacional da população atendida. Reforça-se a necessidade de comunicação intersetorial entre 

atenção primária e maternidade, sobre os motivos de encaminhamentos, bem como o 

fortalecimento dessas informações para os usuários. 
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Crianças e adolescentes com Incapacidades Neuromotoras (IN) possuem distúrbios 

sensoriomotores que comprometem todos os seus domínios de saúde, devendo estes domínios ser 

abordados nas intervenções terapêuticas a eles propostas. A dança é uma alternativa de 

intervenção física e cognitiva para esta população, com potenciais efeitos em múltiplos domínios 

de saúde. Este estudo objetiva revisar sistematicamente a literatura sobre os efeitos da dança como 

intervenção terapêutica em crianças e adolescentes com IN, avaliando os componentes de saúde 

utilizados como desfechos nesses estudos de acordo com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF) e classificando sua qualidade metodológica. Consultamos as bases 

PubMed, Web of Science, Scopus e Embase, com os termos (child OR children OR adolescent) 

AND (dance OR “dance therapy” OR “dance rehabilitation”). Os desfechos avaliados nos estudos 

foram classificados de acordo com os domínios de saúde da CIF: Estrutura e função do corpo 

(EF), Atividade (AT), Participação (P) e Fatores contextuais (FC). Dez estudos foram inclusos. 

Todos reportaram ser a dança intervenção eficaz para o desenvolvimento motor de crianças com 

IN, com resultados positivos nos diversos domínios de saúde avaliados. Entretanto, nenhum 

estudo foi classificado como excelente quanto à sua qualidade metodológica. Seis foram 

classificados com moderada qualidade e quatro, baixa. Dentre os principais vieses identificados 

encontram-se ausência de cegamento dos terapeutas e pacientes, falta de alocação oculta e de 

análise de intenção de tratamento. Dos 10 estudos inclusos, seis avaliaram componentes de EF, 

oito componentes de AT, quatro P e três FC. Nenhum dos estudos avaliou os efeitos da dança 

abordando todos os componentes da CIF. Apenas dois estudos avaliaram os efeitos considerando 

componentes de EF, AT e P. Embora a CIF tenha sido publicada em 2001, nota-se ainda uma 

carência de estudos que avaliem efeitos de intervenções terapêuticas com uma visão 

biopsicossocial, utilizando como desfechos todos os seus componentes. Para que a dança como 

intervenção terapêutica possa ter níveis adequados de evidência científica, futuros devem ampliar 

seus níveis de qualidade metodológica gerando resultados robustos e consistentes. Além disso, 

orienta-se que estes estudos, possam utilizar desfechos baseados no modelo biopsicossocial de 

saúde, considerando especialmente componentes de participação social e fatores contextuais, os 

desfechos menos avaliados. 
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As lipases (EC 3.1.1.3 - triacilglicerol hidrolases) têm como função natural a hidrólise de 

triacilgliceróis liberando ácidos graxos e glicerol. Estas enzimas são importantes em biocatálise, 

devido à sua capacidade de catalisar uma variedade de reações, incluindo hidrólise  e síntese de 

ésteres. Em sua grande maioria, as lipases possuem um domínio denominado lid, uma estrutura 

móvel que, na presença de substratos hidrofóbicos, encontra-se aberta, e, portanto, tem relação 

direta com as propriedades enzimáticas como estabilidade, termoestabilidade, atividade e 

seletividade. As lipases são produzidas por diversos organismos, variando desde lipases 

microbianas com potencial de aplicação como biocatalisadores industriais, até lipases humanas. 

Entretanto, algumas lipases não apresentam atividade relevante frente a determinados substratos, 

diminuindo o seu potencial de aplicação industrial. Para contornar esses problemas, a mutagênese 

sítio-dirigida na região do domínio lid apresenta-se como uma estratégia favorável para 

modificação das propriedades catalíticas das lipases, visando tanto a ampliação das características 

enzimáticas, como a especificidade frente a diferentes substratos, a enantiosseletividade e a 

estabilidade em altas temperaturas e solventes orgânicos; além disso,  permite o aprimoramento 

do entendimento da estrutura- função. Devido à essa relação direta da estrutura com as 

propriedades catalíticas, a determinação das posições adequadas de mutações no domínio lid que 

resultem na modificação de uma propriedade catalítica específica é desejada. No entanto, não 

existem, até o momento, informações sistematizadas que possibilitem correlacionar as 

propriedades enzimáticas com as mutações no domínio lid. Desta forma, este trabalho tem por 

objetivo escrever uma revisão bibliográfica sistemática, apresentando trabalhos recentes sobre 

mutações realizadas no domínio “lid” de lipases, e, a partir disso, estabelecer uma tabela-guia que 

relacione as posições dos resíduos de aminoácidos mutados com as propriedades catalíticas de 

lipases. Observou-se que as modificações mais frequentes estão relacionadas a alterações na 

hidrofobicidade da lid, com substituição de resíduos de aminoácidos hidrofílicos por 

hidrofóbicos, tendo consequências na atividade, especificidade e termoestabilidade. Conclui-se 

que a utilização desse guia, juntamente com ferramentas de análise por homologia, pode facilitar 

a obtenção de lipases recombinantes com propriedades melhoradas. 
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O gênero Brachygasterina Macquart, 1851 pertence aos Muscidae, e está posicionado na 

subfamília Azeliinae, tribo Reinwardtiini (Insecta, Diptera). Este gênero é grupo irmão de 

Palpibracus Rondani, 1863. Os machos são holópticos e as fêmeas dicópticas e o pós-pedicelo 

geralmente é fortemente dilatado, em ambos os sexos. Brachygasterina é endêmico na América 

do Sul e possui 11 espécies: B. andina Carvalho & Pont, 2006 (Equador), B. bochica Soares & 

Carvalho, 2007 (Colômbia), B. fulvohumeralis Malloch, 1922 (Chile), B. humboldti Soares & 

Carvalho, 2007 (Colômbia, Equador e Venezuela), B. maculata Couri, Carvalho & Pont, 2007 

(Chile), B. major Malloch, 1934 (Argentina e Chile), B. muisca Soares & Carvalho, 2007 

(Colômbia), B. setulosa Pérez, Wolf & Carvalho, 2012 (Colômbia); B. stuebeli Röder, 1886 

(Colômbia e Equador), B. valdiviensis Pamplona & Couri, 2000 (Chile), e B. violaceiventris 

Macquart, 1851 (Argentina e Chile). Os objetivos do projeto foram: analisar material de outras 

regiões para redescrever possíveis espécies mal reconhecidas, descrever possíveis novas espécies, 

confeccionar uma chave de identificação para todas as espécies do gênero e atualizar as áreas de 

distribuição das espécies, baseado no material analisado. O estudo foi fundamentado em 

empréstimos de material de instituições estrangeiras e brasileiras, incluindo material da coleção 

entomológica Padre Jesus Santiago Moure (Universidade Federal do Paraná). O material foi 

analisado utilizando estereoscópio da marca Zeiss STEMI DV4, para a observação das estruturas 

do corpo e caracteres. Os mapas de distribuição foram criados pelo programa QGIS 

(www.qgis.org/en/site). O material analisado foi proveniente do 'Podocarpus National Park' e 

áreas adjacentes do 'San Francisco Biological Reserve', área dos Andes Equatorianos e em regiões 

do Chile. Cinco espécies foram identificadas ampliando áreas de distribuição: B. bochica, B. 

muisca e B. stuebeli (Província de Zamora Chinchipe e Loja, Equador); B. major, (Província de 

Magalhães, Chile); B. valdiviensis, (Província de Magalhães e Departamento de Los Lagos, 

Chile). Brachygasterina bochica e B. muisca não eram conhecidas para o Equador. Mapas de 

distribuição de todas as espécies são apresentados, destacando as novas descobertas decorrentes 

do desenvolvimento deste projeto. É também proposta uma nova chave de identificação para todas 

as espécies do gênero, incluindo Brachygasterina setulosa, que ainda não era incluída em 

nenhuma chave de identificação. 
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O uso de informação filogenética para o entendimento de como comunidades ecológicas se 

organizam é recente e está em crescimento. A diversidade filogenética de uma comunidade 

permite inferir como processos macroevolutivos influenciaram a formação de bancos regionais 

de linhagens e, em última análise, a organização de comunidades locais. A região dos Campos 

Gerais do Paraná é um sistema de estudo interessante para aplicar esse tipo de abordagem, pois 

seu banco de espécies foi formado por linhagens de pelo menos três tipos de vegetação – Cerrado, 

Floresta Ombrófila Mista e Campos –, que possuem distintas histórias biogeográficas. O objetivo 

desse trabalho foi comparar as diversidades filogenéticas alfa (DFA) e beta (DFB) de 

comunidades vegetais campestres e florestais nos Campos Gerais. A amostragem de vegetação 

foi realizada entre 2012 e 2013 como parte do projeto SISBIOTA Campos sulinos. As áreas de 

estudo foram o Parque Estadual do Guartelá e o Parque Estadual de Vila Velha, na região dos 

Campos Gerais. Em cada área de estudo, foram amostrados nove subparcelas de 1 m² para cada 

fitofisionomia campestre – campo sujo, campo rochoso e campo úmido – e 30 subparcelas de 100 

m² em cada uma das formações florestais e nos ecótonos destas com o campo. Para as análises, 

foi construída uma árvore filogenética considerando o banco regional de espécies de plantas dos 

Campos Gerais. As medidas de DFA e DFB foram calculadas para as diferentes fitofisionomias. 

A DFA foi medida por PD, enquanto DFB foi mensurada pela medida PhyloSor e sua partição 

em turnover (composição de linhagens das comunidades é diferente) e aninhamento (linhagens 

de uma comunidade são o subconjunto das linhagens de outra comunidade). Os resultados 

preliminares mostram que PD difere entre campo e floresta (PERMANOVA: pseudo-F=21,293 

p<0,01). As análises de DFB apontam que as fitofisionomias diferem quanto à sua composição 

de linhagens (PhyloSor total variando de 0,32 a 0,81). Os valores de turnover variam de 0,24 a 

0,66 e os de aninhamento variam de 0.005 a 0.23. A predominância de turnover significa que a 

maioria das linhagens é específica de cada fitofisionomia, possivelmente devido a adaptações às 

condições ambientais que carregam. Os próximos passos incluem outras medidas de DFA, como 

MPD e MNTD e comparações dos valores observados com modelos nulos. Os resultados 

preliminares demonstram a singularidade evolutiva das paisagens no mosaico campo-floresta, 

principalmente das formações florestais, reforçando o papel da biogeografia histórica da região 

na biodiversidade atual. 
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A ascensão do Cuidado Domiciliar modificou a produção e o processo de trabalho em saúde, o 

sistema de saúde reconfiguram-se para atender as novas demandas dos usuários. Apesar dos 

avanços científicos e tecnológicos no Cuidado Domiciliar, ainda há lacunas de conhecimento 

científico sobre a segurança do paciente em âmbito desses cuidados. A partir desse pressuposto 

questionou-se: “Quais as evidências disponíveis relacionadas aos cuidados no contexto domiciliar 

em prevenção de quedas, lesão por pressão, administração de medicamento e higiene das mãos, 

prestados por profissionais da área da saúde? ”. O objetivo dessa pesquisa foi analisar essas 

evidências disponíveis e concluir sobre a necessidade de modificar protocolos que são utilizados 

neste espaço de atenção à saúde. Tratou-se de uma revisão narrativa da literatura, utilizando a 

estratégia de busca o acrônimo PICO. Os critérios desse método de busca foram preenchidos por: 

P (paciente ou população) – Pacientes em cuidado domiciliar; I (intervenção ou indicador) – 

Cuidados domiciliar previstos em protocolos que aborda os temas de prevenção de quedas, lesão 

por pressão, administração de medicamento e higiene das mãos; C (comparação ou controle) – 

Não se aplica; O (outcome – desfecho clinico) – Segurança do paciente no contexto domiciliar. 

Tendo como critérios de inclusão: estudos primários (pesquisas) que abordam os cuidados 

realizados ao paciente no âmbito domiciliar, publicados de 2015 a 2020 nos idiomas inglês, 

espanhol, português. Excluem-se artigos sobre prescrição de medicamentos, e artigos que não se 

enquadram nas determinações já citadas. Após, foi realizado a busca dos descritores nos 

DeCS/MeSH, com o auxílio dos operadores boleanos “or” e “end”. Os artigos foram buscados 

nas seguintes bases: Biblioteca Virtual em Saúde Enfermagem (BVS), Cumulative Index to 

Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), EMBASE, MedLine/PubMed, Scielo e Web of 

Science. Todas as bases de dados foram acessadas via Portal de Periódicos CAPES, chegando ao 

total de 2500 artigos. Os resultados foram ordenados por base de dados com o auxílio do programa 

End Note online, total de artigos duplicados foi de 371. Após essa coleta, foi feito o descarte de 

artigos a partir da leitura dos resumos, chegando a 98 artigos que apresentavam em seu resumo 

mais de um dos cuidados, 200 artigos sobre prevenção de quedas, 88 sobre prevenção de lesão 

por pressão, 123 sobre gerenciamento de medicamentos e 19 de higiene das mãos. 
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Projetos de restauração com foco em serviços ecossistêmicos utilizando abordagens baseadas em 

atributos funcionais apresentam vantagens por permitir uma observação acerca da relação entre a 

organização de comunidades e o funcionamento ecossistêmico. Neste estudo, apresentamos como 

a ecologia funcional pode ser aplicada em um projeto de restauração florestal. Nosso objetivo foi 

selecionar um conjunto de espécies arbóreas nativas para a restauração dos serviços de 

polinização, dispersão de sementes e estoque de carbono em florestas ripárias, com base em 

atributos funcionais. A área de estudo se localiza na bacia do Rio Miringuava, no município de 

São José dos Pinhais, PR. A bacia é considerada manancial abastecedor de água da Região 

Metropolitana de Curitiba e possui extensão territorial de 277km², além disso, encontra-se no 

domínio da Floresta Ombrófila Mista (FOM) e vem sofrendo com impactos gerados pela 

agricultura, industrialização e expansão urbana. Compilamos dois bancos de espécies: um banco 

regional com espécies de árvores nativas da FOM e ocorrentes no estado do Paraná e um banco 

de espécies arbóreas nativas da FOM e ocorrentes na região da bacia, com base na literatura 

disponível e em estudos fitossociológicos realizados na região. Em seguida, compilamos atributos 

funcionais de cada espécie com base na literatura disponível, a saber: atributos de polinização 

(anemofilia, entomofilia, mamalofilia e ornitofilia), de dispersão de sementes  (anemocoria, 

autocoria, mamalocoria e ornitocoria) e de densidade da madeira, único atributo quantitativo 

contínuo. Além disso, coletamos informações sobre o habitat, estágio sucessional e se a espécie 

já é indicada para a restauração. Uma análise de Coordenadas Principais (PCoA) será utilizada 

para interpretar como as espécies e seus atributos funcionais estão distribuídos no espaço 

funcional. Identificamos 150 espécies de árvores distribuídas em 46 famílias botânicas. As 

famílias que apresentaram maior riqueza foram Fabaceae (25), Myrtaceae (16) e Lauraceae (9). 

Espécies polinizadas por insetos foram predominantes, representando 96% do banco regional. A 

síndrome de dispersão de sementes ornitocórica foi a mais frequente, com 53% das espécies, 

seguida pela síndrome anemocórica (21%), autocórica (13%) e mamalocórica (11%). O próximo 

passo do projeto será realizar a compilação de quais espécies do banco regional estão disponíveis 

como mudas nos viveiros da região, e a partir disso, selecionar, com auxílio da PcoA, o 

subconjunto de espécies mais aptas para restaurar o maior número de serviços ecossistêmicos 

visados. 
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Este projeto, tem como objetivo, a partir do uso do georreferenciamento, relacionar os 

condicionantes do desenvolvimento de crianças no primeiro ano de vida, especialmente aqueles 

relacionados ao desenvolvimento de suas habilidades motoras, com os aspectos do território em 

que estão inseridas. O georreferenciamento é uma ferramenta importante para a área da saúde 

pela sua capacidade de observação em maior escala e pelas tecnologias que facilitam a 

identificação de padrões e o estabelecimento de correlações. Assim, torna-se possível a 

contribuição para o planejamento de ações que podem ser tomadas no território estudado. Ao 

fazer uma relação da população com infraestrutura do local, pode-se identificar as suas 

necessidades e melhorar a qualidade de vida daquela região. Como metodologia trata-se de um 

estudo analítico, observacional, transversal, retrospectivo, com participantes na faixa etária entre 

1 e 12 meses, de ambos os sexos, domiciliados no município de Pontal do Paraná, Paraná, Brasil, 

cujos pais autorizaram a sua participação no estudo. A pesquisa ocorreu em três fases: I) 

investigação e classificação dos atrasos no desenvolvimento das crianças do território em questão 

segundo critérios da Academia Americana de Pediatria; II) georreferenciamento dos domicílios 

dos participantes; III) geoprocessamento e mapeamento dos dados coletados. Como resultados do 

presente estudo, foram georreferenciados e processados domicílios correspondentes a 

participantes da pesquisa, o que permitiu realizar o geoprocessamento e a representação espacial 

em mapas. O aprofundamento no conhecimento do perfil de uma população vulnerável contribui 

para que as políticas públicas destinadas a esta parcela da população gerem o empoderamento 

progressivo e alavanquem o fortalecimento de soluções alternativas, a fim de motivar um 

desenvolvimento integral, sustentável e humano. Salienta-se que o processo resolutivo das 

políticas públicas na infância contribui de forma substancial para o desenvolvimento sustentável, 

na medida em que indivíduos saudáveis se tornam mais aptos a interagir e agir em prol do meio 

em que estão inseridos. 
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Para avaliar o consumo alimentar de indivíduos e populações com foco na avaliação de nutrientes 

é necessário vincular os dados dietéticos com dados de composição dos alimentos. Essa é uma 

tarefa complexa, quando se considera a variabilidade na composição dos alimentos, usualmente 

influenciada pelos diversos métodos de preparo, bem como disponibilidade alimentar (e.g. 

diferentes marcas e tipos). O objetivo do presente trabalho é detalhar a experiência com a 

vinculação dos dados de consumo coletados no Estudo Multicêntrico de Deficiência de Iodo 

(EMDI), com foco na avaliação energética. Foram coletados dados de 2740 gestantes que estavam 

em acompanhamento pré-natal no Sistema Único de Saúde em 11 municípios brasileiros. Um 

recordatório 24-horas foi aplicado por entrevistadores treinados, com aplicação no papel e 

posterior entrada de dados no software GloboDiet. Os dados foram vinculados principalmente à 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), em nível de alimentos e ingredientes de 

receitas. Para alimentos que não foram encontrados correspondentes nesta referência o conteúdo 

de alimentos similares ou de rótulos foram utilizados. A identificação do seu correspondente nas 

tabelas de composição foi realizada em duplicata pelos pesquisadores, sendo discutidas as 

inconsistências para a escolha da melhor correspondência. Considerando que a vinculação dos 

alimentos com a TBCA não foi perfeita para todos os alimentos relatados no EMDI, um sistema 

de classificação para a vinculação de dados foi criado. De um total de 7935 alimentos únicos 

relatados, 59,9% dos alimentos tiveram uma vinculação composição Exata, 37.0% Quase exata 

(pequenas diferenças usualmente referentes ao modo de preparo ou tipo específico do alimento), 

2,2% a um Similar e 0,9% a Rótulos. Ao avaliar o impacto dessas vinculações no relato total de 

alimentos do estudo EMDI, a porcentagem de alimentos com vinculação exata subiu para 83,4% 

e quase exato para 12,9%, sendo que somente 3,5% foram para Similar e 0,5% para rótulos. O 

impacto disso nas estimativas de energia foram 69,2%, 29,3%, 1,1% e 0,4% no consumo 

energético total da população em estudo. Espera-se que os alimentos que não tenham recebido 

uma vinculação exata sejam atualizados no futuro na base de dados da TBCA. 
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Introdução: Estima-se que a dor pós-operatória esteja presente em mais de 80% dos pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos. Procedimentos cirúrgicos na cavidade oral são 

frequentes, e geralmente associados com dor e ansiedade. Portanto, estratégias seguras e não 

invasivas que ajudem no controle da dor e ansiedade associadas a esses procedimentos são de 

grande relevância clínica. Nesse sentido, existem inúmeras evidências de que o óleo essencial 

(OE) de lavanda (Lavandula angustifolia) apresenta propriedades ansiolíticas e analgésicas. 

Objetivo: avaliar os potenciais efeitos analgésico e ansiolítico do OE de lavanda em um modelo 

de dor pós-operatória em ratos. Metodologia: Ratos Wistar fêmeas foram submetidos à incisão de 

1 cm da mucosa intraoral. No dia 03 após a cirurgia, os animais foram expostos ao OE de lavanda, 

por via inalatória durante 15 min e, em seguida, foi avaliado o comportamento nociceptivo através 

da avaliação da hiperalgesia térmica (por aproximação de fonte de calor radiante) e mecânica (por 

aplicação de filamentos de Von Frey), e do comportamento do tipo-ansioso, através do teste de 

Labirinto em Cruz Elevado (LCE). Os grupos controle (falso-operado) passaram pelos mesmos 

procedimentos, mas não foi realizada a incisão da mucosa, e foram expostos à inalação do OE de 

lavanda ou óleo graxo vegetal de abacate. Resultados: Como resultados parciais, temos que na 

avaliação da hiperalgesia térmica, o tempo de latência para resposta dos animais operados 

expostos ao OE de lavanda foi significativamente maior quando comparado com o do grupo 

operado exposto ao óleo de abacate. Por outro lado, não houve diferença significativa entre os 

grupos falso-operados expostos aos diferentes tratamentos. Em adição, a exposição ao OE de 

lavanda foi capaz de reverter a hiperalgesia mecânica durante a primeira hora após a inalação, 

mantendo uma redução significativa desta medida até três horas depois, porém não modificou o 

limiar mecânico do grupo falso-operado. Os experimentos referentes ao efeito do OE de lavanda 

no comportamento do tipo ansioso 3 dias após a cirurgia já foram coletados e estão sendo 

analisados. Conclusão: A administração inalatória de óleo essencial de lavanda se mostrou eficaz 

no controle da dor pós-operatória orofacial. Experimentos adicionais estão sendo realizados para 

avaliar seu efeito na ansiedade associada a dor, bem como para elucidar os mecanismos 

subjacentes ao seu efeito analgésico 
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O traumatismo dentário (TD) é uma condição emergencial que nos casos mais graves necessita 

de atendimento odontológico imediato, ocorre com frequência em crianças e adolescentes em 

idade escolar. O TD causa problemas físicos e psicológicos, afetando a qualidade de vida do 

indivíduo e de sua família. Dentre os traumatismos, as fraturas das coroas e as luxações dentais 

são prevalentes, porém no caso de avulsão dentária o atendimento rápido e seguro é um 

importante determinante de prognóstico. O desconhecimento sobre como proceder nesses casos, 

aumenta a prevalência da perda dental. Os professores que estão em contato diário com as crianças 

devem estar familiarizados com os primeiros socorros e de como agir nos casos de avulsão 

dentária. O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos professores do ensino 

fundamental e médio sobre o TD, em três escolas públicas estaduais de Curitiba/PR. O estudo 

utilizou a aplicação de um questionário para avaliar o conhecimento prévio sobre TD. Em seguida, 

uma palestra instrutiva in loco sobre o TD e atendimento imediato foi ministrada e o mesmo 

questionário foi reaplicado. A amostra totalizou 62 professores, 83% do sexo feminino e 17% do 

masculino, 80% tinham idade superior a 40 anos e 69 % cursaram o ensino superior. A maioria 

(73%) relatou não ter conhecimento prévio sobre o TD. Em relação aos acertos/erros, foi 

observada a retenção de conhecimento na diferença das respostas antes e após a palestra nas 

questões sobre fraturas dentárias (p=0,001), intrusão (p=0,031), tempo de ação após a avulsão 

(p<0,001), reimplante (p=0,001) e higiene do dente avulsionado (p<0,001). Nas questões 

relacionadas à avulsão de dentes decíduos (p=0,454) e permanentes (p=0,167) e à identificação 

de dentes decíduos/permanentes (p=0,146) não foram observadas diferenças entras as respostas 

antes e após a palestra. A significância estatística foi considerada quando o p<0,05 (Teste de 

McNemar). Conclui-se que os professores não estão preparados para reagir frente a um 

traumatismo dentário ocorrido no período escolar. A retenção do conhecimento por meio das 

palestras educativas in loco pode ajudar a instruir os professores de escolas a agir corretamente 

frente a um traumatismo dentário. 
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Uma triagem de emergência possibilita a priorização de pacientes em estado grave. A medicina 

humana já conta com um sistema de triagem com diretrizes específicas, enquanto a medicina 

veterinária utiliza a avaliação intuitiva de forma mais corriqueira. Entretanto, quando não existe 

um sistema de triagem padronizado, há uma grande possibilidade de se ignorar sinais menos 

óbvios em doenças graves, dificultando que a classificação correta dos animais que chegam para 

o atendimento médico seja realizada em tempo hábil para salvar suas vidas. Por isso é de extrema 

importância reconhecer complicações nos sinais clínicos de pacientes emergenciais. O objetivo 

deste trabalho é analisar, através da estatística descritiva, as principais alterações clínicas 

encontradas em pacientes atendidos em estado crítico no Hospital Veterinário de Palotina (HVP), 

localizado na Universidade Federal do Paraná – setor Palotina. Foram examinados todos os 

prontuários de cães e gatos submetidos ao atendimento veterinário do HVP em um período de 15 

meses. Dentre eles, 189 animais estavam em situação de fatalidade, sendo 162 cães (85,71%) e 

27 gatos (14,28%). Os principais resultados da pesquisa apontam a Parvovirose como a principal 

doença que trouxe pacientes caninos em estado crítico, acometendo 16,04% dos cães. Deste 

grupo, 61,53% apresentava desidratação leve e depressão de consciência. O atropelamento foi a 

segunda principal causa de emergências para os cães, atingindo 14,81% deles e, dentre esses, 

41,66% apresentava fraturas palpáveis. Para os felinos, as principais causas de emergência foram 

desordens do trato urinário, afetando 48,14% dos gatos, dentre os quais 53,84% possuía dor 

abdominal e 38,46% incluía sistema urinário descrito como anormal em suas fichas clínicas. A 

partir da investigação das complicações observadas no exame físico dos animais de companhia 

em situação de urgência, facilita-se o processo de criação, viabilização e execução de um sistema 

de triagem para os casos admitidos no HVP, de forma a aumentar a precisão do diagnóstico e 

promover uma melhor atuação dos médicos veterinários intensivistas. 
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A banana (Musa spp.), produzida principalmente em países tropicais, é umas das frutas mais 

consumidas no mundo. Sabe-se que o fruto supre cerca de um quarto da quantidade de vitamina 

C, contém carotenoides, vitaminas do complexo B, potássio e sódio. Por ser rica em flavonoides, 

auxilia na proteção da mucosa gástrica, e seu conteúdo em fibras dietéticas, melhora o trânsito 

intestinal e atua na formação da microbiota local. A partir do fruto imaturo, se produz a biomassa 

de banana e a farinha da banana verde, ambas com altas quantidades de amido resistente (AR). O 

AR está relacionada ao controle da glicemia em pacientes com diabetes melito tipo 2, doenças 

crônicas como o câncer e doenças gastrointestinais, como a doença de cólon. Este trabalho tem 

como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura, aprofundando temas atuais e 

abordando o efeito dos derivados da banana verde para o controle do índice glicêmico de pessoas 

com diabetes bem como o seu efeito prebiótico. Como meios de pesquisa, foram utilizados as 

bases de dados Elsevier, Scielo, PubMed e Web of Science. Como critério de inclusão ou 

exclusão, todos os artigos que utilizaram banana verde na forma in natura ou seus subprodutos e 

citaram o efeito terapêutico de controle de glicemia ou o efeito prebiótico foram incluídos. Foram 

excluídos livros, apresentações em canais de eventos científicos, como também não foram 

incluídos artigos de revisão. Foram contemplados estudos em seres humanos e/ou animais e/ou 

in vitro a partir da banana verde ou de seus subprodutos. Diante disto, foram elaboradas tabelas 

para a sistematização das informações obtidas, com a divisão das pesquisas encontradas e o 

resultado obtido perante o consumo da biomassa e farinha da banana verde. Estudos relacionados 

com seres humanos, totalizaram 12 artigos encontrados. Estudos com animais, foram encontrados 

sete artigos e relacionado a estudos in vitro, foram encontrados dois artigos. De acordo com 

pesquisas relacionadas, os benefícios para a saúde do consumo da Banana Verde (GB) estudados 

estavam relacionados ao alívio de doenças gastrointestinais, seguidos pelo metabolismo 

glicêmico, insulina, controle de peso e complicações renais e hepáticas associadas ao diabetes. 
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Os fungos do gênero Monascus são conhecidos pela produção de pigmentos, como 

monascorubramina e rubroputamina (vermelhos), monascorubrina e rubropuntatina (laranja) e 

monascina e ankaflavina (amarelos). Processos biotecnológicos geralmente apresentam alto 

custo, pois utilizam matérias prima de valor elevado e muitas vezes apresentam um baixo 

rendimento.  O objetivo deste trabalho foi a produção de pigmentos utilizando o fungo Monascus 

purpureus NRRL 1596 a partir de resíduos agroindustriais da cadeia produtiva da mandioca. A 

manipueira é um subproduto líquido proveniente principalmente da prensa da raiz triturada. Além 

da manipueira, outros subprodutos são gerados, como as cascas de mandioca, que também 

possuem potencial poluidor. Para este trabalho, buscou-se a otimização de um meio contendo 

esses resíduos em sua composição para estudar a cinética de crescimento e produção de pigmentos 

pelo fungo e a atividade antimicrobiana do pigmento produzido. Inicialmente foram testadas 

diferentes concentrações de manipueira, taxa de inóculo, fontes de nitrogênio, pH e relação 

carbono/nitrogênio (C/N) empregando o processo de fermentação submersa em frascos. 

Posteriormente foi escolhida a fermentação no estado sólido utilizando as cascas de mandioca 

como substrato/suporte com a adição de meio contendo manipueira para se atingir a umidade 

inicial desejada. Foram determinados os açúcares totais (Método Eynon Lane), biomassa 

(gravimetria e indiretamente por determinação de nitrogênio total - método de Kjeldahl), 

pigmentos (método espectrofotométrico), além de pH e umidade. O processo submerso utilizando 

manipueira (75% v/v) rendeu grande quantidade de biomassa, mas quase nenhuma produção de 

pigmentos. A suplementação de nitrogênio (farelo de soja 1 g/L) e a correção da relação C/N (9:1) 

foi a melhor condição testada no processo submerso. O emprego da casca de mandioca (grânulos 

retidos em malha de 24 Tyler/Mesh) como substrato/suporte em processo de fermentação no 

estado sólido aumentou significativamente a produção de pigmentos. As cinéticas de crescimento 

seguiram o descrito na literatura, sendo o pigmento um metabólito secundário, com produção no 

final da fase exponencial e início da estacionária. Observou-se, portanto, que os subprodutos da 

mandioca associados são uma alternativa para a produção de pigmentos de Monascus purpureus. 

Os próximos passos do estudo envolvem a avaliação da atividade antimicrobiana do pigmento 

produzido nesse meio de cultivo otimizado. 
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Os compostos perfluorados (PFCs) compõem um grupo de produtos químicos antropogênicos 

empregados com propósitos industriais diversos, sendo a persistência no meio ambiente e o 

potencial de bioacumulação desses produtos um agravante à sua exposição. Seus efeitos tóxicos 

são vastos, tanto na saúde humana quanto animal, causando hepatotoxicidade, neurotoxicidade e 

efeitos adversos no desenvolvimento. Considerando que o cérebro em desenvolvimento passa por 

processos críticos e se atentando aos fatores anteriormente expostos, realizar um levantamento da 

literatura acerca da toxicidade de PFCs no contexto do neurodesenvolvimento torna-se relevante. 

Desse modo, o presente trabalho procurou explorar a literatura em busca de possíveis mecanismos 

e/ou populações celulares envolvidos no desenvolvimento neural que podem ser afetados pela 

exposição aos PFCs. Foi realizada uma revisão de literatura integrativa a partir da busca por 

artigos em inglês, que tratavam da exposição pré e/ou pós natal a PFCs, publicados entre 2011 e 

2021. A busca foi realizada nos portais  PubMed, Embase, Scopus, Periódicos CAPES, MedRvix, 

Google Scholar e Science Direct utilizando os descritores: “Developmental neurotoxicity and 

perfluorinated compounds and neural development”, “Developmental neurotoxicity and 

perfluorinated compounds” e “Perfluorinated compounds and neural development”. Dos 7922 

estudos obtidos das buscas, 25 foram selecionados considerando os critérios de inclusão e 

exclusão. Os três mecanismos celulares mais afetados pela exposição pré e/ou pós natal a PFCs 

foram desregulação da expressão gênica, alteração dos níveis de neuroproteínas e apoptose. 

Estresse oxidativo, efeito pró-inflamatório, variação da concentração de cálcio e outros 

mecanismos foram relatados em menor grau. Já as populações celulares mais afetadas foram os 

neurônios, seguidos de células tronco-neurais, astrócitos e outras células gliais. Dos vários 

compostos perfluorados, o ácido perfluorooctanossulfônico (PFOS) foi o mais descrito. As 

evidências apresentadas por este trabalho mostram que PFCs são capazes de afetar de diferentes 

formas processos celulares importantes para o neurodesenvolvimento. Também foi identificada 

uma lacuna de conhecimento sobre os efeitos tóxicos de alguns PFCs importantes e sua exposição 

pré e/ou pós natal, a qual deve ser preenchida por estudos futuros. Espera-se, com a conclusão 

final do estudo, a inclusão desta revisão bibliográfica em capítulo de monografia de conclusão de 

curso. 
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Este trabalho está na área da Educação Física, Educação Ambiental e Comunidades de risco 

social. A metodologia foi pesquisa social, com base no método misto e abordagem 

fenomenológica. O objetivo foi conceituar as comunidades escolares em situação de risco social, 

entender as estratégias pedagógicas utilizadas na educação escolar, análise de elementos que 

constituem a Base Nacional Comum Curricular sobre Educação Física e suas relações com a 

Educação Ambiental, identificando índices de aproximações/aplicações da Educação Ambiental 

nas escolas de comunidades de risco social de Curitiba e região metropolitana. A palavra 

vulnerabilidade alude a algo que é vulnerável, que pode ser danificado ou derrotado, uma coisa 

frágil. Quando atrelado a situações de vida dos seres humanos e os recursos físicos, materiais e 

emocionais disponíveis, este conceito geral busca definir as comunidades que se encontram em 

situações socioeconômicas vulneráveis, sendo isso denominado vulnerabilidade social. No Brasil, 

existe a Política Nacional de Assistência Social, que busca combater e prevenir condições 

relacionadas com a vulnerabilidade, minimizando ou revertendo situações de risco das pessoas. 

No processo de enfrentamento às adversidades que causam a vulnerabilidade social, a educação 

física e educação ambiental contribuem com a formação social destas comunidades, relacionando 

saberes sobre, e alterando dados quantitativos de indivíduos evasivos à escola. Quanto aos 

resultados foi possível perceber que Curitiba está entre as cidades que oferecem boas condições 

para se viver e alto índice de rendimento escolar, porém as regiões as metropolitanas apresentam 

outra realidade de dados, tais como nível intelectual que se diferencia do centro urbano, alto nível 

de evasão escolar, e maior taxa de analfabetismo nas regiões limítrofes à Capital. Pode-se concluir 

que professores e mediadores, governo local e demais interessados, devem se unir em um 

processo de ensino-aprendizagem a favor de uma educação inclusiva social, emocional, afetiva, 

econômica e cultural, que abarque todos os níveis sociais de Curitiba e regiões metropolitanas, 

fazendo movimentos a favor da conscientização e cumprimento das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular e da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, garantindo no processo 

educativo formal e não formal, em todos os níveis, direitos a favor de uma vida digna para todos, 

articulando ações interdisciplinares na escola e demais instituições de modo que como parte do 

processo educativo mais amplo, todos tenham direito à educação ambiental. 
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A Hipertensão Arterial Sistêmica tem caráter assintomático, devido a isto há maior risco para o 

desenvolvimento de complicações secundárias e morte, seu tratamento tem como base o 

acompanhamento com vistas a melhorar os níveis de conhecimento e da literacia em saúde. 

Avaliou-se o impacto do acompanhamento no conhecimento e literacia de adultos na hipertensão 

arterial na atenção primária. Tratou-se de uma intervenção prática realizada em duas etapas, em 

uma unidade de Saúde da Família em Colombo, com 31 participantes inicialmente e 11 no final 

da segunda etapa. Na primeira etapa foram realizadas consultas de enfermagem e na segunda três 

rodadas de ligações telefônicas, baseadas em quatro instrumentos: questionário clínico e 

sociodemográfico, Health Literacy Assessment Tool (HLAT-8) e a versão brasileira da 

Hypertension Knowlodge-Level Scale (HK-LS). As orientações efetuadas durante as ligações 

foram anotadas em um diário de campo e os resultados analisados por estatística descritiva. Na 

primeira etapa observou-se média de idade de 55,5 anos; 22 (70,9%) eram do sexo feminino, 24 

(77,4%) apresentavam baixa escolaridade (<9 anos) e tempo de diagnóstico >10 anos em 15 

(48,3%) participantes. A média de acertos no HK-LS na primeira etapa foi de 18,6. O HLAT-8 

nos domínios “Busca de Informações de Saúde” e “Interatividade em Saúde” obtiveram maiores 

pontuações. Na segunda etapa houve participação de 21 usuários na primeira rodada de ligações, 

já na segunda foram 14 e na terceira 11. Destacou-se, maior frequência de adesão no uso de 

medicações, prática de atividade física e em manutenção da alimentação saudável. No terceiro 

contato a média no HK-LS foi 19,6 e os mesmos resultados na HLAT-8, com maior pontuação 

na questão relativa à busca de informações sobre doenças ou queixas de saúde, em ambas as 

análises. A melhora na média do conhecimento, não refletiu na média de acertos do instrumento 

de literacia em saúde, considera-se que o acompanhamento pode ser uma estratégia de impacto 

para esses usuários. Verificou-se que após o acompanhamento houve pequeno aumento nos 

acertos da escala de conhecimento e as pontuações da escala de literacia se mantiveram, assim, 

podemos considerar o acompanhamento como uma possibilidade para promover o conhecimento 

em saúde e dar continuidade às orientações aos usuários sobre sua doença. A limitação desta 

pesquisa foi a pandemia de Covid-19 que impediu a realização das consultas propostas no desenho 

inicial do estudo. 
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Atualmente, não é possível traçar o perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil de modo 

satisfatório. No que diz respeito à saúde bucal, há escassez de dados que inviabilizam o 

delineamento de um quadro epidemiológico amplo e robusto, que leve em consideração a 

heterogeneidade que existe no âmbito dos povos indígenas. O senso comum é o de que os 

impactos decorrentes do contato, sobretudo nas formas de subsistência, envolvendo mudanças na 

dieta, repercutiram negativamente na saúde bucal, porém faltam subsídios epidemiológicos que 

permitam corroborar com certeza essa tendência. O objetivo deste estudo era avaliar as condições 

de saúde bucal da população indígena residente no município de Piraquara, no entanto, devido a 

pandemia de COVID-19, não foi possível realizar a coleta de dados. O estudo restringiu-se a uma 

revisão bibliográfica e sistemática a respeito do tema, nas bases de pesquisa científicas PubMed 

e SciELO, com as palavras-chave: “Indigenous Oral Health” e "Saúde Bucal Indígenas". Do ponto 

de vista epidemiológico, a cárie dentária é a doença bucal de maior relevância, entretanto, a 

prevalência da doença periodontal e a necessidade de tratamentos restauradores estão em 

constante aumento. Isso se deve, principalmente, ao aumento no consumo de alimentos 

industrializados, em especial o açúcar e outros tipos de carboidratos fermentáveis. Além disso, 

mudanças no preparo dos alimentos, tornando-os moles e adesivos, facilitam o acúmulo de 

biofilme, elevando o potencial cariogênico e contribuindo para evolução da doença periodontal. 

Os estudos mostram ainda que, as comunidades indígenas brasileiras que não mantiveram os 

costumes tradicionais de viver, apresentam elevado índice de cárie nas crianças e elevada 

proporção de dentes perdidos em adultos, quando comparados a comunidades que ainda mantém 

o modo tradicional. Soma-se a isso a escassez de levantamentos epidemiológicos voltados a saúde 

bucal, o que impossibilita o cuidado e a atenção integral à saúde dessa população. É possível ainda 

identificar entraves que dificultam a consonância desses cuidados, como fatores demográficos, 

difícil acesso aos serviços de saúde, as barreiras linguísticas e as tecnológicas utilizadas pelos 

serviços de saúde. Tendo em vista as condições de saúde bucal da população indígena, existe a 

necessidade de conhecer o perfil epidemiológico de determinado grupo populacional por 

intermédio da realização de levantamentos epidemiológicos, possibilitando o empreendimento de 

ações de saúde bucal. 
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No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a doença 

causada pelo SARS-CoV-2 como uma pandemia. O surto dessa doença causou um impacto global 

sem precedentes e iniciou uma corrida pelo desenvolvimento de testes capazes de diagnosticar o 

COVID-19. Um dos entraves desse cenário, é a obtenção de testes sensíveis, específicos, baratos, 

rápidos e capazes de detectar precocemente a infecção. Assim, este trabalho propõe a síntese de 

eletrodos nanoestruturados a serem utilizados em biossensores para a detecção da COVID-19. 

Para atingir o objetivo, um eletrodo de malha de aço foi submetido a subsequentes modificações. 

Dentre elas, a eletrodeposição do polímero condutor polipirrol juntamente com o composto 

laranja de metila (MO), o qual em condições de pH baixo, permite a formação de nanoestruturas 

tubulares. Sobre essas nanoestruturas, também foram eletrodepositadas nanopartículas de ouro 

(AuNPs) garantindo um aumento na capacitância. Em seguida, uma série de substâncias foram 

adicionados ao eletrodo, de modo a permitir a ligação da proteína do nucleocapsídeo (N) do Sars-

CoV-2. Nessa etapa, o primeiro reagente adicionado foi o ácido 3-mercaptopropionico (MPA), 

seguido de EDC e NHS. Após, o ancoramento do biorreceptor foi realizado, e por fim foram 

bloqueados os sítios de ligação livres com o auxílio de BSA. O eletrodo modificado obtido ainda 

será submetido a testes visando avaliar e verificar a sua capacidade de detectar anticorpos 

específicos da proteína N. O princípio de detecção utilizado é a impedância elétrica a qual com o 

auxílio de um voltímetro, permite a visualização da ocorrência ou não da ligação entre a proteína 

imobilizada no eletrodo e seus respectivos anticorpos. Espera-se que a tecnologia desenvolvida 

possa ser adaptada futuramente para a detecção direta do vírus, além de poder ser incorporada a 

diferentes materiais e adaptável a outras viroses emergentes. 
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O processo de cicatrização é intrínseco aos organismos como processo de defesa ao ambiente 

exógeno. O ácido valproico (VPA), usado no tratamento de epilepsia, mostrou decréscimo no 

potencial metastático e invasor dos tumores. Com o avanço da biologia molecular constatou-se a 

propriedade epigenética do VPA, interferindo na replicação celular com diminuição das taxas 

mitóticas pela interação nas histonas desacetilases (HDACs). A desacetilação do DNA é 

necessária para a condensação da cromatina após a tradução do RNA mensageiro, sem a retirada 

dos resíduos de Lisina da molécula de DNA o ciclo celular não avança para G2, logo a taxa de 

divisão celular diminui. O objetivo desse estudo visa reconhecer os efeitos do VPA na 

cicatrização, em bexiga, em ratos. No estudo se utilizou 20 ratos Wistar, machos, alocados, 

aleatoriamente em grupo experimental (A), com o uso do VPA na dose de 150mg/Kg, 

administrada diariamente por gavagem, e em grupo controle (B), sem o uso do fármaco. Foi 

realizada uma laparotomia mediana de 5 cm e lesão de parede total, de 0,5 cm, no fundo da bexiga 

que foi reparada com síntese em fio poligalactina 950 5-0. O processo de cicatrização foi avaliado 

no terceiro e no sétimo dia do experimento por meio de análise histológica. Estudou-se a 

qualidade e a intensidade do processo inflamatório, a reepitelização, a angiogênese e a 

epitelização. Os dados foram tratados estatisticamente e o nível de confiança foi p≤0,05. O 

resultado obtido foi que a reação inflamatória era predominantemente aguda aos três dias e 

subaguda aos sete dia, sem diferença significante entre os grupos. Aos três dias, em ambos os 

grupos a intensidade era mínima. Aos sete dias era mínima no grupo B e moderada no grupo A 

(p=0,476). A presença de colágeno era mínima aos três dias, quando não se observou colágeno 

do tipo I. Aos sete dias havia mais colágeno tipo I no grupo B (p=0,476). A reepitelização estava 

completa aos sete dias nos dois grupos) e a angiogênese não mostrou diferenças significantes. 

Portanto concluiu-se que o VPA não modificou, de modo significante, o processo de cicatrização 

da bexiga, em ratos, com a dose e a via utilizada. 
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A Proteína C-Reativa (PCR) é uma proteína de fase aguda sintetizada pelo fígado que, quando 

aumentada, indica um processo infeccioso ou inflamatório. Níveis elevados de PCR, bem como 

de outras citocinas inflamatórias, têm sido associados a sintomas psiquiátricos, tendo como 

hipótese a alteração da neurotransmissão, propagada por sistemas dopaminérgicos, 

noradrenérgicos, estrógenos e glutamatérgicos, devido a alterações do sistema imunológico. 

Embora existam vários estudos sobre marcadores inflamatórios na esquizofrenia, poucos têm 

utilizado os níveis de Proteína-C Reativa. No nosso estudo, se buscou verificar a existência de 

correlação entre a gravidade de sintomas pela escala PANSS e os níveis séricos de Proteína-C 

Reativa em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. O trabalho foi aprovado pelo comitê de 

ética e pesquisa do complexo hospital de clínicas do paraná (CHC-UFPR), em que foram 

incluídos 63 pacientes diagnosticados com esquizofrenia, pertencentes ao Programa de Atenção 

ao Paciente com Transtorno Psicótico (PROAP) do HC-UFPR. Pertenciam a este grupo 43 

pacientes do sexo masculino e 20 do feminino, com média de 40,7 anos de idade e desvio padrão 

de 12,9. O IMC médio foi de 26,6 com desvio padrão de 5,14. Todos os pacientes do PROAP 

com quadro psiquiátrico considerado estável, foram convidados a participar da pesquisa. Foram 

excluídos os pacientes com condições que interferissem em marcadores inflamatórios. Os 

pacientes incluídos foram informados quanto a sua participação na pesquisa e assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Dos pacientes triados para os critérios de inclusão, 

foram coletados: o protocolo de inclusão PROAP/HC-UFPR, a entrevista clínica estruturada para 

os transtornos do DSM-5, a escala de sintomas de esquizofrenia PANSS, além de coleta de sangue 

para processamento e análise dos níveis de PCR pelo método de imunoturbidimetria, com a 

dosagem em mg/dL. A análise de dados foi feita pelo programa Jamovi, em que se avaliou a 

associação entre os níveis da Proteína-C Reativa  e os sintomas da PANSS, por meio do 

coeficiente de Spearmann. Os pacientes apresentaram níveis séricos médios de PCR de 0,383 

mg/dL, com desvio padrão de 0,379. A correlação feita pelo coeficiente de Spearmann, apresentou 

o valor de Rho de 0,010 e o valor de p de 0,941 – indicando ausência de correlação. Ainda que 

outros trabalhos tenham associado a gravidade de sintomas pela escala PANSS com uma maior 

inflamação, marcada pela PCR, nosso estudo não demonstrou tal correlação. 
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Micoplasmas hemotrópicos (hemoplasmas) são bactérias Gram-negativas e pleomórficas que se 

aderem a superfície dos eritrócitos de mamíferos, incluindo seres humanos. Em camelos (Camelus 

dromedarius), estudos envolvendo hemoplasmas são escassos. A Somália possui a maior 

população de camelos do mundo, estimada em cerca de 8.000.000 cabeças, e assim a avaliação 

do status sanitário desses animais é de grande importância para a economia e subsistência do país. 

Além disso, embora ainda não existam evidências robustas quanto à transmissão de hemoplasmas 

por carrapatos, estudos recentes detectaram molecularmente espécies de micoplasmas 

hemotrópicos em carrapatos infestando capivaras infectadas, destacando um potencial 

envolvimento na transmissão destas bactérias. Assim, os objetivos do estudo foram i) determinar 

a prevalência de hemoplasmas em camelos, e ii) identificar as espécies de carrapatos infestando 

esses animais da cidade de Mogadishu, capital da Somália. Amostras de sangue de 115 camelos 

foram coletadas e acondicionadas em papel de filtro (Whatman® FTA® Card, Merck), e os 

carrapatos infestando os animais foram coletados utilizando um coletador comercial e 

acondicionados em tubos contendo etanol 70%. Um total de 114 carrapatos foram coletados de 

29/115 (25,22%) camelos, sendo 21/29 (72,41%) da espécie Hyalomma dromedarii (33 machos, 

22 fêmeas e 2 ninfas), 11/29 (20%) Rhipicephalus pulchellus (10 machos e 14 fêmeas), oito/29 

(27,6%) Rhipicephalus humeralis (13 machos, 1 fêmea e 7 ninfas), 1/29 (3,5%) Hyalomma 

marginatum rufipes (2 machos), 1/29 (3,5%) Hyalomma sp. (2 ninfas), 1/29 (3,5%) Ornithodoros 

sp. (1 ninfa) e 1/29 (3,5%) Rhipicephalus sp. (7 ninfas). Devido à Pandemia da COVID-19, a 

extração de DNA das amostras de sangue só iniciaram no mês de fevereiro do ano corrente e as 

análises por PCR em tempo real encontram-se em andamento. 
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Há, atualmente, significativa utilização de agrotóxicos nas lavouras do Paraná. Estes compostos 

são importantes ferramentas para a agricultura, trazem, todavia, externalidades negativas que 

englobam desde sintomas gerais e inespecíficos até risco de malformações e carcinogênese. É 

crescente o número de estudos que avaliam a exposição a agrotóxicos e suas consequências para 

a saúde, contudo, falta ordenação dos achados referentes ao câncer de próstata. Portanto, buscou-

se identificar a Taxa de Consumo Total de Agrotóxicos (TCA) dos municípios da 10ª Regional 

de Saúde do Paraná e analisar a plausibilidade biológica para ocorrência de câncer consequente à 

exposição. Foram calculadas as TCA, de 2013 a 2018, utilizando-se a razão, para cada município, 

entre o volume de agrotóxicos comercializado (toneladas) e a área de cultivo (hectares). Os seis 

municípios que mais consumiram agrotóxicos foram Braganey (21,89 Kg/ha), Capitão Leônidas 

Marques (18,73 Kg/ha), Iguatú (18,04 Kg/ha), Corbélia (15,87 Kg//ha), Cascavel (14,52 Kg/ha) 

e Lindoeste (14,28 Kg/ha). Já os grupos químicos mais consumidos foram: equivalente ácido de 

Glifosato (9,55%), glifosato (9,5%), paraquate (4,25%), atrazina (3,91%), 2,4-D (2,71%), 

imidacloprido (2,38%) e acefato (2,34%), os quais correspondem a 34,64% e são, em maioria, 

classificados como extremamente tóxicos. Segundo a praga controlada, os herbicidas foram os 

mais prevalentes (51,43%), seguidos pelos inseticidas (17,63%) e fungicidas (15,23%); os demais 

somados representaram 15,71%. Através de revisão da literatura, verificou-se a plausibilidade 

biológica para ocorrência de câncer. O glifosato, herbicida mais utilizado no mundo, atua como 

disruptor endócrino e genotóxico e está relacionado ao desenvolvimento de Linfomas não 

Hodgkin (LNH) e Mieloma Múltiplo (MM). O paraquate apresenta toxicidade para pulmões, 

fígado e rins e risco para neoplasias nasais, sinusais, de faringe e de laringe. A atrazina é associada 

a LNH e câncer de ovário. O 2,4-D pode causar intoxicação aguda e, de forma crônica, está 

associado a neuropatia periférica, disfunção hepática, Linfoma tipo Hodgkin e LNH, Sarcoma de 

partes moles e MM. O acefato apresenta genotoxicidade sobre espermatozoides humanos. Espera-

se, portanto, a partir desse estudo, divulgar dados relevantes que possam auxiliar na elaboração 

de diretrizes ocupacionais, sanitárias e de saúde que favoreçam os grupos de indivíduos expostos 

a esses agentes. Para estudos futuros, sugerem-se avaliações específicas de causa e efeito para os 

compostos mais utilizados na 10ª RS do Paraná. 
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A Atrofia Progressiva de Retina (APR) é uma doença hereditária, pertencente as doenças 

degenerativas de retina, que afeta cães e gatos, sendo mais comum em raças puras, como a Spitz 

Alemão. Na literatura são descritas mais de 100 raças de cães acometidas pela doença e elas 

apresentam grande heterogeneidade em relação a diversas características, como: idade de 

manifestação, progressão e genes envolvidos. De maneira geral, em um primeiro momento, os 

animais comumente apresentam nictalopia (cegueira noturna) e posteriormente, com a evolução 

do quadro, desenvolvem cegueira completa, em decorrência da gradual degeneração da retina. 

Por ser uma doença homóloga a Retinose Pigmentar humana é de fundamental importância 

entender como a doença age no organismo, qual é sua fisiopatologia, como ela passa de geração 

em geração, quais são os possíveis tratamentos e prevenções. O objetivo do trabalho foi realizar 

exames oftálmicos, análises comportamentais e comparações das fotografias do fundo de olho, 

que são fundamentais na diferenciação de cães acometidos pela doença e cães normais. Com o 

intuito de facilitar a compreensão da doença foram observados os parentes dos animais afetados 

e outros indivíduos não afetados, totalizando 18 animais normais e 11 afetados (com idade entre 

2 meses a 8 anos). Ao todo, para a realização do estudo, foram examinados 11 cães da raça Spitz 

Alemão, cuja queixa principal era de déficit visual, sendo 8 machos e 5 fêmeas. Além dos exames 

oftálmicos de rotina, os animais passaram por exames de fundoscopia, fotografia de fundo de olho 

e eletrorretinografia (ERG). Concluiu-se que o tipo de APR que a raça Spitz Alemão apresenta é 

early onset (início precoce). Nos animais com APR constatou-se a palidez do disco óptico, 

diminuição do calibre dos vasos e hiperrefletividade do fundo tapetal. 
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A peri-implantite é uma condição patológica, associada ao biofilme dental, que ocorre nos tecidos 

ao redor dos implantes dentários e que, se não tratada, acarreta na perda progressiva do osso de 

suporte. Sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar diferentes agentes químicos associados ao 

debridamento mecânico na descontaminação em discos de titânio com superfícies com 

microtopografia. Em um estudo in vitro previamente realizado, 24 discos de titânio foram 

submetidos à cultura de Aggregatibacter actinomicetemcomitans. Foram então submetidos a 4 

diferentes métodos de descontaminação (solução tampão-fosfato 1x, tetraciclina em pasta, 

BlueM® gel e digluconato de clorexidina gel 2%) (n=5). Em virtude da impossibilidade de 

atividades laboratoriais presenciais devido a pandemia causada pelo covid-19 alterações no plano 

de trabalho e no projeto se fizeram necessárias. Este estudo analisou, pelas técnicas de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e energia dispersiva de raios x (EDS), os efeitos 

físicos e químicos do tratamento de descontaminação química sobre a superfície de titânio com 

microtopografia. Os resultados mostram que foi detectada a presença dos elementos químicos 

Titânio, Oxigênio, Carbono, Flúor, Sílica e Cálcio. A porcentagem de Titânio no grupo tratado 

com Clorexidina foi significativamente menor que os demais grupos (p<0,05). A porcentagem de 

Oxigênio foi significativamente maior no grupo tratado com Clorexidina (p<0,05), 

diferentemente do elemento Carbono, o qual foi significativamente maior no grupo BlueM® 

quando comparado ao grupo controle (p<0,05). O presente estudo mostra que métodos de 

descontaminação químicos causam alterações importantes em superfícies de Ti, e estas 

modificações podem ser importantes fatores para o sucesso do tratamento da peri-implantite. 
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Simultaneamente ao intenso consumo de carne de frango e ovos, grande parte da população não 

percebe galinhas como animais capazes de vivenciar emoções complexas, tampouco vislumbra a 

capacidade cognitiva das galinhas. Uma forma de demonstração de tal capacidade ocorre por meio 

da produção de evidências de aprendizado por meio de treinamento com reforço positivo. Deste 

modo, o presente trabalho teve como objetivo principal demonstrar a capacidade cognitiva de 

galinhas poedeiras por meio de treinamento com reforço positivo, bem como verificar a 

necessidade de um período mínimo de jejum alimentar pré-treinamento. O experimento 

contemplou o treinamento de oito galinhas e quatro galos da raça Wyandotte da Fazenda Canguiri, 

Universidade Federal do Paraná, divididos em três grupos experimentais: quatro galinhas sem 

jejum alimentar (SJ), quatro galinhas com jejum alimentar de 2 h (CJ) e quatro galos treinados 

sem jejum alimentar (GO). As metas de aprendizado de tarefa foram contato com uma cor (COR), 

escolha de cor específica dentre três cores (CORES), toque de alvo com cor específica (ALVO), 

travessia em rampa (RAMPA) e travessia em túnel (TÚNEL). Foram necessários entre um e três 

dias de treinamento para realização de cada tarefa, sendo as tarefas COR, CORES e ALVO 

aprendidas por todas as doze aves, a tarefa RAMPA por dez das doze aves e a tarefa TÚNEL por 

oito das doze aves. Observou-se que não houve diferença significativa entre os grupos com 

relação ao tempo para aprendizado de cada tarefa (p>0,05), sugerindo que o jejum de 2 h não 

influenciou o aprendizado e foi desnecessário. Os resultados sugerem que questões como 

confiança e personalidade individual parecem mais importantes para o aprendizado das aves que 

o jejum. A ausência de aprendizado das tarefas mais complexas por algumas aves provavelmente 

está relacionada à curta duração do período de treinamento, que compreendeu no total 9 dias. 

Conclui-se que um jejum de 2 h pode não aumentar a motivação das aves para aprendizado por 

reforço positivo com alimento, pois mesmo na ausência de jejum as aves demonstraram bom 

aprendizado em curto período de treinamento; entretanto, estudos adicionais com mais aves são 

necessários. Espera-se que os resultados contribuam, de maneira prática e de fácil visualização, 

para reflexão acerca da cognição das aves e o reconhecimento da necessidade de consideração 

moral das galinhas como seres sencientes. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

114 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ANALISANDO TERMOS ECOLOGIA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NATUREZA E 

MEIO AMBIENTE NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Nº: 20218419 

Autor(es): Ariella Hanna Maltempi Mula 

Orientador(es): Soraya Correa Domingues 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Bncc, Educação Ambiental, Educação Física 

 

Esta pesquisa está na área de Educação Física, Educação Ambiental e Políticas Públicas de 

Currículos. O objetivo desta pesquisa é análise das palavras-chaves ecologia, educação ambiental, 

natureza e meio ambiente na Base nacional Comum Curricular da Educação Física, 

compreendendo a relação com as práticas pedagógicas e a importância para vida dos estudantes 

brasileiros em formação. Compreender a relação entre a Educação Ambiental e a educação Física 

traz a perspectiva de uma formação voltada para responsabilidade ambiental, com reflexões sobre 

a cultura, os costumes e comportamentos na sociedade e com a natureza. A metodologia utilizada 

foi a triangulação entre pesquisa bibliográfica, análise documental de dados quantitativos e 

qualitativos, a partir de uma codificação de termos chaves presente nos textos. A realização da 

pesquisa indicou alguns resultados relacionados aos termos-chaves intrinsecamente atrelados com 

o cotidiano das crianças e adolescentes presentes na sala de aula, de modo que, analisou-se o 

processo de aprendizagem. O aprofundamento teórico abordou compreensões sobre a estrutura 

do corpo próprio e do comportamento humano, partindo do ser humano como um ser holístico, 

ou seja, que interage com o meio ambiente. Para entender a relação entre Educação Ambiental e 

Educação Física, foram analisadas as COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, buscando entrelaçamento conceitual entre as 

competências e os princípios da Educação Ambiental. Conclusões, nota-se a necessidade de 

práticas pedagógicas que não ensinam apenas habilidades motoras, mas sim uma educação 

construída com base na transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, que pressupõe a valorização 

da Cultura Corporal do Movimento Humano na Dimensão da Educação Ambiental, indicando 

que através das práticas corporais da Educação Física atende-se às competências específicas de 

linguagens para o ensino fundamental da Base Nacional Comum Curricular. Com isso, a educação 

escolar passa a ser um lugar de descobrimento pessoal, do ambiente em que se vive, da natureza 

e da ecologia, preparando o estudante para a vida real, e ao mesmo tempo trazendo de volta a 

significação cultural no ensino-aprendizagem. 
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4-Nonilfenol é um importante desregulador endócrino e com potencial mutagênico, proveniente 

da degradação do Nonilfenol Etoxilado quando em contato com meio aquoso. O Nonilfenol 

Etoxilado está presente em diversos produtos do cotidiano como detergentes, estabilizantes de 

plásticos, pesticidas e tintas. Os corpos hídricos são os principais destinos de descarte desses 

resíduos, ocorrendo a degradação da substância quando em contato com a água, sendo produzido 

4-Nonilfenol. O peixe utilizado no estudo foi Rhamdia quelen (Jundiá), nativo do Brasil e bastante 

sensível a mudanças que possam causar estresse, logo, é ótimo para bioensaio e pesquisa. O teste 

utilizado para avaliar a mutagenicidade é o Teste de Micronúcleo Píscio, com a observação de 

danos e alterações morfológicas nucleares. O objetivo do estudo é avaliar a mutagenicidade de 4-

Nonilfenol em diversas concentrações por meio de exposição trófica em Rhamdia quelen por 

meio do Teste de Micronúcleo Písceo. A primeira fase do Bioensaio (dividido em 3 fases iguais) 

foi realizado com exposição trófica no período de 60 dias utilizando Rhamdia quelen, separados 

em 5 grupos, sendo eles (1) Controle negativo, (2) Controle positivo sendo realizada a injeção 

intraperitoneal de metil metano sulfonato (MMS) na concentração de 0,5µg/g, (3) 3,52mg de 4-

Nonilfenol por grama de peixe, (4) 35,2mg/g de 4-Nonilfenol por grama de peixe e (5) 352mg/g 

de 4-Nonilfenol por grama de peixe. A segunda fase do bioensaio está sendo realizada, os peixes 

serão eutanasiados e as lâminas preparadas em 22 de agosto, e em seguida será realizada a 3ª e 

última fase do bioensaio. Após o período de contaminação (20 doses do contaminante para cada 

peixe), os animais foram anestesiados com Benzocaina 1%, e realizada a coleta do sangue através 

da técnica de punção da veia caudal com seringa heparinizada, após, foi realizada a eutanásia pelo 

uso da benzocaína e em seguida por secção medular. As lâminas do teste do micronúcleo foram 

feitas a partir de esfregaço sanguíneo e fixadas em álcool 96% por 15 minutos, o corante utilizado, 

foi Giemsa 10%. Serão analisados 2000 eritrócitos por lâmina de peixe sendo computadas as 

alterações eritrocitárias e a presença de micronúcleo. Não foram analisadas todas as lâminas até 

o momento, e nem realizada todas as fases do projeto. Está prevista a última coleta para dezembro, 

quando será possível realizar a análise do restante das lâminas, e então analisar estatisticamente 

os dados. 
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Essa pesquisa teve início no auge da pandemia da COVID-19 e teve o cronograma das atividades  

revisto e a carga horária adaptada às orientações remotas e aprofundamento teórico 

complementado com a participação em cursos de extensão à distância e lives recomendados pela 

orientadora. Fundamentou-se no aporte legal da Lei 9795/99 que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental no Brasil e em autores que abordam a Educação Ambiental no contexto da 

Educação no Brasil. O aporte teórico-metodológico estudado foi a Metodologia Kozel para a 

análise dos Mapas Mentais e aprofundou-se no conceito de signo e no método de interpretação 

dos elementos naturais, construídos e elementos móveis. O objetivo geral da pesquisa foi 

identificar as ações em Educação Ambiental desenvolvidas nas Escolas do Campo do litoral do 

Paraná. A investigação teve como objeto de estudo as Escolas do Campo, do município de 

Paranaguá, por apresentarem um projeto pedagógico diferenciado, no qual as atividades 

pedagógicas buscam respeitar a realidade local e valorizar o cotidiano dos alunos. Foram 

investigadas três escolas do campo: Escola Municipal do Campo Amparo; Escola Municipal do 

Campo Cipriano Librano Ramos; e, Escola Municipal do Campo Luiz Andrioli. Essas escolas 

atendem o ensino do Fundamental I, com alunos da 1a a 5a série, em uma mesma sala de aula. O 

ensino teórico-prático com alunos em sala multisseriada exige do professor o desenvolvimento 

de ações de Educação Ambiental que promovam o aprendizado para diferentes níveis de 

maturidade educacional. Durante a pandemia, os professores das escolas do campo tiveram que 

adaptar as atividades didáticas e levar as tarefas nas casas dos alunos, pois devido a localização 

em áreas rurais a maioria dos alunos não tinha acesso à internet. Uma realidade diferente das 

escolas em áreas urbanas. No mês de julho, com todos os professores das escolas do campo 

vacinados, a Prefeitura de Paranaguá aprovou o retorno das aulas presenciais. Diante deste novo 

cenário, a proposta de adaptação da metodologia para a coleta de dados foi descartada, e, foram 

mantidos os sujeitos da pesquisa e a coleta de dados por meio da ferramenta dos mapas mentais. 

Com os signos interpretados e classificados espera-se como resultado desta pesquisa identificar 

as ações em Educação Ambiental representadas a partir do imaginário das crianças e das suas 

vivências com o meio ambiente. Como conclusão desta pesquisa busca-se compreender a 

aprendizagem significativa das crianças sobre as práticas de Educação Ambiental desenvolvidas 

pelos professores das escolas do campo. 
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A fadiga é um dos sintomas prevalentes entre os pacientes submetidos ao Transplante de Células 

Tronco Hematopoiéticas, nesse sentido, a terapia de relaxamento com imagem guiada pode 

diminuir a carga de sintomas associada a doença e melhorar a qualidade de vida. Este estudo teve 

como objetivo identificar o impacto da fadiga na qualidade de vida dos pacientes submetidos ao 

Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas que receberam a técnica de relaxamento com 

imagem guiada. Trata-se de um estudo quase-experimental, longitudinal e analítico, realizado em 

um hospital de referência no sul do Brasil, no período de outubro de 2019 a outubro de 2020. A 

amostra foi composta por 42 pacientes, sendo 35 no grupo intervenção e 7 no grupo controle. A 

coleta de dados se deu em quatro momentos: na internação, no dia de influsão das células tronco 

hematopoiéticas, no período de neutropenia e pré-alta. Foram utilizados um questionário 

sociodemográfico e clínico e instrumentos específicos para análise da fadiga e da qualidade de 

vida. A análise de dados foi feita utilizando o Modelo Linear Generalizado Misto e o coeficiente 

de correlação de Pearson. O diagnóstico de leucemia (GI = 37,14% (n=13); GC = 42,86% (n=3)) 

e o transplante alogênico (GI = 80,00% (n=28); GC= 71,43% (n=5)) prevaleceram em ambos os 

grupos. Houve aumento da fadiga, especialmente no período de pancitopenia, entretanto não 

houve diferença significativa entre os grupos (p<0,000). Observou-se correlação positiva e 

significativa entre as variáveis fadiga e qualidade de vida em todas as etapas do estudo. Conclui-

se que a fadiga de pacientes submetidos ao transplante de células tronco hematopoiéticas aumenta 

durante o internamento e influencia na qualidade de vida. As práticas integrativas e 

complementares podem atenuar os sintomas relacionados ao tratamento. 
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O gênero Hydrangea macrophilla, pertencente à família Hydrangeaceae, é uma planta ornamental 

originária da China; foi introduzida na Europa á partir do XVIII século, e é comumente conhecida 

com o nome de Horténsia. Essa família é constituída de aproximadamente 213 espécies. A gênero 

Hydrangea macrophilla, popularmente conhecida como Hortênsia, é reconhecida devido a sua 

característica tóxica. Apresenta-se como planta herbácea e é cultivada comercialmente como 

planta de flor com a finalidade ornamental. A espécie Sansevieria trifasciata, popularmente 

conhecida como espada-de-são-jorge e língua-de-sogra, é reconhecida devido a sua característica 

tóxica. Apresenta-se como planta herbácea e pode ser cultivada comercialmente como folhagem 

com a finalidade ornamental, ou utilizada como fornecedora de fibras para a indústria. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar, por meio de um screening sobre extratos de folhas e de flores, 

a atividade antibacteriana de extratos de folhas e de flores de gênero Hydrangea macrophilla, por 

meio do teste de Kirby – Bauer, e teste de atividade antibacteriana em meio liquido. O ensaio de 

redução foi realizado utilizando como substrato, além das frações extraídas com Hexano, 

Clorofórmio e Acetato de Etila, também o extrato bruto e a fração remanescente.  No ensaio de 

atividade antibacteriana, o substrato foi testado com o método Kirby Bauer ao fim de efetuar um 

screening, avaliando a eventual presença de substancias com atividade antibacteriana. As cepas 

bacterianas utilizadas foram a E. coli ATCC25922, a Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 e o 

Staphilococcus aureus ATCC25923. Essas cepas são consideradas as cepas padrão pelo controle 

de qualidade do meio de cultura e antibiograma. Sucessivamente foram efetuados testes 

confirmativos de atividade antibacteriana utilizando meio liquido, ao fim de determinar a MIC 

dos extratos com atividade antimicrobiana. Os resultados monstraram que os extratos de 

Sansevieria trifasciata não tem atividade antimicrobiana contra as cepas utilizadas. Os extratos de 

folhas de Hydrangea macrophilla testados tem atividade antimicrobiana contra S. aureus na 

concentração de 1 mg/ml, e contra P aeruginosa, em concentrações inferiores a 0,05 mg.ml. Em 

conclusão, esse ensaio fitoquimico mostra como uma das plantas estudadas produz substancias 

de defensa com atividade antimicrobiana e que os extratos merecem um estudo mais aprofundidos 

para isolar as moleculas responsaveis dessa atividade. Tudo isso é de particular importancia para 

o desenvolvimento de novas substancias antimicrobianas. 
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A violência entre parceiro íntimo (VPI) adolescente é um fenômeno comum, de prevalência 

internacional e que pode se perpetuar para a vida adulta, sendo considerada um problema de saúde 

pública. É determinada por agressões psicológicas, verbais, cibernéticas, físicas e sexuais. Em 

Curitiba - PR, a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para a 

Violência norteia as ações direcionadas às crianças e adolescentes vítimas de violência, contudo 

não aborda a VPI adolescente, essa contradição cria uma lacuna no enfrentamento dessa violência. 

O objetivo deste estudo foi identificar as percepções e as práticas dos profissionais que compõem 

o nível local de coordenação da Rede de Proteção de Curitiba acerca da violência entre parceiros 

íntimos adolescentes. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa exploratória e descritiva. Os dados 

foram coletados em entrevistas semiestruturadas com profissionais que atuam no nível da 

coordenação local da Rede de Proteção no distrito sanitário Pinheirinho em Curitiba-PR. A análise 

de dados foi realizada pela análise de conteúdo e com o apoio do Software WebQDA. Como 

resultado destacou-se: participaram deste estudo quatro profissionais enfermeiros. As categorias 

empíricas que emergiram foram: 1) Percepções dos profissionais  sobre a VPI adolescente; 2) 

Dificuldades da rede de proteção para o enfrentamento da VPI adolescente no nível local; 3 ) 

Facilidades da rede de proteção para o enfrentamento da VPI no nível local. A VPI identificada 

nos serviços de saúde é permeada por questões de gênero, está associada à naturalização e a 

reprodução da violência intrafamiliar. Os profissionais relataram sentimento de impotência diante 

da falta de resolução dos casos identificados. Um fator positivo percebido para o enfrentamento 

da VPI adolescente é a presença de equipe multiprofissional engajada com a temática. A limitação 

deste estudo foi o número de participantes devido às restrições estabelecidas pela pandemia de 

Covid-19. Concluiu-se que a enfermagem constitui um campo privilegiado para construção de 

intervenções na abordagem da VPI adolescente. Devido a inexistência da padronização de ações 

para o enfrentamento da VPI adolescente pela Rede de Proteção, a responsabilidade, 

normalmente, recai sobre os profissionais que prestam assistência à saúde inicial ao adolescente. 

É necessário a implementação de ações intersetoriais e capacitações para o enfrentamento da VPI 

adolescente no nível local de atenção para promover a construção de vínculos, a detecção precoce 

de situações violentas e promover ações de prevenção. 
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A esquizofrenia é uma condição patológica relacionada com aumento da atividade inflamatória 

cerebral, que cursa tanto com a ativação de interleucinas quanto do sistema complemento. Esses 

mecanismos podem impactar diretamente a função sináptica e modular a conectividade cerebral 

em estágios críticos do desenvolvimento. A regulação da via do complemento é realizada pela 

proteína C3, mediador crítico essencial para o refinamento sináptico e plasticidade neuronal no 

neurodesenvolvimento. Ao considerar a importância das funções desse sistema, o objetivo deste 

estudo pautou-se  em buscar identificar a associação entre a proteína C3 com os sintomas da 

esquizofrenia e com a gravidade da doença em pacientes com diagnóstico prévio.O projeto foi 

aprovado no Comitê de Ética do Hospital de Clínicas do Paraná. Foram selecionados pacientes 

com diagnóstico de esquizofrenia atendidos no Programa de Atenção ao Paciente Psicótico 

(PROAP) do ambulatório de psiquiatra do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

(HC-UFPR). Os selecionados, a partir dos critérios pré-estabelecidos, foram submetidos à análise 

sérica dos níveis de C3, avaliados através de um teste ELISA in house para C3, após a coleta de 

dados antropométricos, sociodemográficos e da pontuação da Escala de Sintomas Positivos e 

Negativos (PANSS). A amostra total foi de 50 pacientes (32 do sexo masculino) com idade média 

de 41,6 anos. A análise estatística dos dados foi realizada através do programa Jamovi, versão 

1.1.9. (SAS, Institute Inc, Cary, NC).Por meio de uma regressão linear múltipla, constatou-se que 

não houve associação entre os níveis de C3 com o sexo (p-valor= 0,52), com a idade (p-

valor=0,244) e com os sintomas de esquizofrenia medidos pela escala PANSS ( p-valor = 0.871) 

quando controlados para o IMC. Diversos estudos publicados anteriormente demonstraram a 

presença de componentes inflamatórios nos pacientes com esquizofrenia, porém nessa pesquisa, 

a gravidade da doença não foi associada aos níveis séricos de C3, uma vez que não foi verificado 

associação entre os sintomas da esquizofrenia com a proteína C3, quando controlados para IMC. 
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A evolução da persistência da lactase ou PL (fenótipo definido pela manutenção da atividade 

enzimática da lactase em adultos) é um dos principais exemplos de coevolução gene-cultura e de 

seleção natural já descritos para a espécie humana. Tal fenótipo está associado a variantes alélicas 

originadas independentemente em populações da África, Oriente Médio e Europa, sendo também 

um exemplo de convergência evolutiva. Ao longo das últimas décadas, a crescente quantidade de 

pesquisas referentes a esse tema tem reforçado seu papel-chave na compreensão dos conceitos 

mencionados. Porém, são escassos os materiais de divulgação científica disponíveis sobre o 

assunto — sobretudo em língua portuguesa —, podendo explicar sua rara utilização como uma 

ferramenta para o entendimento da evolução humana na Educação Básica e Superior. Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar um artigo de divulgação científica sobre a evolução 

do fenótipo PL em humanos, incluindo a produção do texto em linguagem acessível e a confecção 

de figuras para melhor compreensão do conteúdo escrito. Para a seleção de referências, foi 

utilizada a metodologia da pesquisa bibliográfica através da revisão narrativa, isto é, uma revisão 

não sistematizada, contendo artigos originais, artigos de revisão e livros acadêmicos não 

delimitados quanto à data de publicação, nacionalidade do estudo ou dos autores. As figuras foram 

elaboradas utilizando os recursos disponibilizados gratuitamente no website Canva 

(https://www.canva.com/), bem como fotos e imagens vetoriais disponibilizadas em bancos de 

imagens desprovidos de direitos autorais. Após finalizado, o manuscrito intitulado “Persistência 

da lactase: de seleção natural a falácias racistas” foi submetido para publicação na seção Genética 

e Sociedade da Revista Genética na Escola, tendo como público-alvo professores de Biologia do 

Ensino Médio. O artigo aborda as bases moleculares e antropológicas da PL e discute sua 

associação a teorias racistas. Foram incluídas seis figuras que abordam o fenótipo PL e NPL (não 

persistência da lactase), as variantes genéticas associadas, seus impactos funcionais, as hipóteses 

de sua evolução e o histórico de consumo de leite por adultos abordando diversas populações no 

mundo. No contexto atual, no qual diversas ideias anti-científicas têm se popularizado e, 

consequentemente, gerado resultados nocivos em diversos âmbitos, é de suma importância 

desempenhar esforços na divulgação científica — em especial as relacionadas à saúde e aspectos 

étnico-racias — enfatizando a relevância da revisão realizada neste trabalho. 
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O Δ9-tetrahidrocanabinol (THC) é o principal fitocanabinóide e componente psicoativo presente 

na Cannabis sativa. Óleos a base da Cannabis contendo THC são aprovados em alguns países para 

o tratamento de alguns tipos de dor e espasticidade associada a esclerose múltipla.  Em roedores 

e em humanos, doses convencionais de THC, i.e., maiores do que 1 mg/kg, estão associadas a 

uma elevada ocorrência de efeitos indesejáveis, como a ansiedade. Em contrapartida, doses baixas 

e ultra-baixas deste composto têm sido estudadas por terem efeitos neuroprotetores e causarem 

menos efeitos indesejados. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de doses baixas 

de THC no comportamento tipo-ansioso, e na modulação do sistema monoaminérgico em regiões 

importantes para a regulação da ansiedade. Para isso, ratos Wistar machos receberam veículo ou 

THC (0,075, 0,1 ou 1,0 mg/kg) i.p. e após 20 minutos foram submetidos ao labirinto em cruz 

elevado (LCE). O tempo e o número de entradas nos braços abertos e fechados foram 

contabilizados para o cálculo dos seguintes parâmetros: porcentagem de tempo nos braços abertos 

(%TBA), porcentagem de entrada nos braços abertos (%EBA) e número de entrada nos braços 

fechados (EBF). Logo após o teste, os animais foram eutanasiados e tiveram o cérebro removido. 

Amostras do córtex pré-frontal medial (CPFm) e do núcleo accumbens (NAc) foram coletadas 

para posterior análise quantitativa por HPLC dos níveis de dopamina e serotonina. ANOVA de 

uma via seguida pelo post-hoc de Newman-Keuls foram utilizados para as análises estatísticas. 

Todos os procedimentos foram aprovados pelo comitê de ética em uso de animais #1247. 

Nenhuma diferença significativa foi observada nos parâmetros %TBA, %EBA e EBF nos grupos 

tratados com THC nas três doses utilizadas, em relação ao grupo veículo. Além disso, na análise 

do conteúdo monoaminérgico, não houve diferença significativa dos grupos que receberam THC 

em relação ao controle, tanto para os níveis de dopamina quanto para os níveis de serotonina nas 

regiões do CPFm e do NAc. Desse modo, os resultados sugerem que o THC, nas doses utilizadas, 

não altera o comportamento tipo-ansioso no LCE, e nem o conteúdo monoaminérgico no CPFm 

e no NAc de ratos machos. Esses dados confirmam um perfil mais seguro e de menores efeitos 

adversos das doses baixas do THC, favorecendo o seu uso terapêutico. 
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Conhecer a saúde bucal da população indígena e sua forma de tratar os seus problemas de saúde 

por meio das plantas tem sido um desafio. O objetivo deste estudo foi avaliar as condições de 

saúde bucal e o uso de plantas medicinais pela população indígena da aldeia Araçai, em Piraquara-

PR. Devido à pandemia de COVID-19, não foi possível realizar a coleta de dados, logo, o estudo 

se restringiu a uma revisão bibliográfica. Realizou-se uma revisão de artigos que discorrem sobre 

plantas medicinais, fitoterapia e saúde bucal indígena, nas bases de pesquisa científica PubMed e 

SciELO, com as palavras-chaves Phytotherapy and Indigenous e Indigenous and Oral Health. 

Foram encontrados doze artigos sobre plantas medicinais e fitoterapia, citando mais de cem 

plantas e trinta e sete artigos sobre saúde bucal indígena. De acordo com as informações obtidas, 

as plantas medicinais são usadas para prevenir, aliviar e curar doenças nas comunidades 

indígenas. Na etnia Tapebas do Ceará foram encontradas plantas como alfavaca e bamburral para 

assepsia e má digestão, alho-do-mato e linhaça para tratar asma e trombose, aroeira-do-sertão e 

cajueiro-azedo para feridas e gastrite e velame para doenças sanguíneas. Na etnia Borari da 

Amazônia as plantas medicinais e alimentícias encontradas são mandioca, mangarataia, cana-de-

açúcar, adjuma entre outras. No levantamento etnobotânico na região do Rio Içana Amazonas, os 

indígenas cultivam principalmente o açaí, pupunha, ingá, cucura e açaí-do-mato. Além disso, 

plantas como cravo da índia, romã, malva, amoreira, sálvia e camomila são indicadas por esses 

povos nos casos de gengivite, abscesso bucal, inflamação e afta. Nos estudos, a cárie dentária é a 

doença bucal mais relevante, relacionada ao aumento no consumo de alimentos industrializados, 

açúcar e carboidratos fermentáveis, decorrente do maior contato com as sociedades que cercam 

suas aldeias e, a absorção de hábitos que causam um choque cultural.  A má condição bucal e a 

alta prevalência de perdas dentárias também são fatores preocupantes nesses povos. Em 2011, o 

Ministério da Saúde apresentou diretrizes para uma atenção à saúde bucal dos povos indígenas 

no SUS por meio de iniciativas para controlar doenças bucais, incorporando promoção, proteção 

e recuperação da saúde bucal. Por fim ressalta-se que o uso atual de muitos produtos pela 

sociedade moderna, advém do conhecimento etnobotânico indígena acumulado por meio de 

gerações. Além disso, faz-se necessário mais estudos para conhecer a saúde bucal indígena no 

Brasil e aprimorar as atividades já realizadas pelo SUS. 
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A partir dos relatos da vida dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) o trabalho 

levantou quais são os determinantes sociais da saúde (DSS) que mais influenciaram a saída desses 

alunos do Ensino Regular. Ao analisar, por questionários, buscou-se compreender como os DSS 

e a evasão escolar afetaram sua vida até os dias atuais. A pesquisa tem caráter qualitativo, a partir 

do levantamento dos relatos do aluno EJA, com o objetivo de compreender a relação dos 

Determinantes Sociais da Saúde e sua influência na evasão escolar de alunos da EJA. O tema do 

trabalho é relevante pois analisa como as condições sociais dos alunos influenciam na vida escolar 

e assim evidenciar como melhores investimentos econômicos e atenção nas determinantes sociais 

da saúde podem diminuir as taxas de analfabetismos e das taxas de alunos fora da escola no Brasil. 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário com duas turmas de EJA na qual obtivemos a 

resposta de oito alunos. Um dos primeiros resultados é que a evasão educacional parece ser uma 

questão de gênero, pois a maioria das respostas foram de mulheres (7), o que indica a compreensão 

das famílias de que as filhas mulheres devem cuidar da casa e dos filhos, e não há necessidade de 

ir à escola. Os principais DSS que influenciaram a vida e a evasão escolar dos oito estudantes em 

questão estão a necessidade de renda e trabalho. Os alunos vêm de famílias humildes o que os 

forçou a pararem os estudos para ajudarem na renda da casa. Além desses DSS outros que 

apareceram no trabalho foram a falta de tempo, falta de incentivo, cansaço, e até mesmo violência 

familiar. Durante a execução do trabalho além de afirmar que as condições de vida de um 

estudante influenciam na evasão escolar, a vida fora da escola tem consequências durante toda a 

vida do estudante. A escola é antes de tudo uma instituição de apoio e a evasão na fase juvenil 

afeta o desenvolvimento fisiológico pois como os alunos relatam no trabalho como muitas vezes 

a merenda da escola era a principal fonte de alimento no dia. Por serem adultos com uma formação 

escolar incompleta a oferta de emprego é limitada sobrando empregos com baixa remuneração 

em fábricas ou empregos informais e sem leis trabalhistas como diaristas. Ainda se percebe como 

sua saúde mental foi afetada devido ao frequente fracasso escolar, situações de preconceito e 

mesmo tarefas simples do dia-a-dia que esses alunos têm dificuldade de realizar, como leitura, 

escrita, gerenciar e fazer contas com dinheiro. 
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Em se tratando de um estudo multicêntrico, identificou-se a necessidade de uma padronização e 

centralização da avaliação dos dados de consumo alimentar no Estudo Multicêntrico de 

Deficiência de Iodo. O objetivo do presente trabalho é descrever a experiência e os desafios na 

digitação dos dados coletados no estudo EMDI. Um recordatório 24-horas foi aplicado por 

entrevistadores treinados em amostra de abrangência nacional (n: 2740). O método utilizado foi 

adaptado para aplicação no papel e posterior entrada de dados no software GloboDiet, versão 

Brasileira, modo Data Entry. Em etapa posterior à digitação, tratou-se de notas de inconsistência 

e controle de qualidade dos dados. Todos os Centros de Pesquisa enviaram cópias digitalizadas 

dos R24H para o grupo de pesquisa da UFPR, responsável por centralizar os dados de consumo 

para processamento e análise, exceto o centro de Aracaju que já possuía disponível a versão do 

GloboDiet. Um total de 28 digitadores, entre discentes de graduação e mestrado, participaram na 

entrada dos R24H, tendo sido previamente treinados. Em média, cada recordatório foi digitado 

em 23 minutos (95% Intervalo de confiança: 22-24), embora mais tempo tenha sido necessário 

para a avaliação de qualidade dos dados de cada R24H. Uma vez digitados, os R24H ainda 

precisavam passar por uma importante análise de consistência dos dados. Com esse intuito, o 

GloboDiet gera um arquivo chamado NOTES, que detalha inconsistências automaticamente 

geradas no R24H ou incluídas pelo digitador (e.x. quantidade não informada e quantidades 

excessivas). Assim, a avaliação dos Notes foi realizada pelas digitadoras mais experientes. O 

tratamento de notas foi necessário principalmente referente à quantidade desconhecida ou 

excessiva de consumo, uso inadequado do manual de quantificação alimentar, e a novos 

alimentos/receitas criados durante a tabulação dos dados. As notas foram tratadas de maneira 

padronizada, contudo, as especificidades de cada centro foram respeitadas. A coleta no papel foi 

necessária pela falta de notebooks e licença disponível para uso do GloboDiet pelas equipes de 

pesquisa. A opção no papel permitiu que a pesquisa fosse possível, mas trouxe desafios no 

monitoramento da aplicação do R24H, que seria mais facilmente realizado em um método 

computadorizado. Isso também trouxe uma carga de trabalho pós-coleta de dados bastante 

expressiva e propensa a erros de digitação, que esperamos tenham sido minimizados com os 

controles de qualidade realizados, embora não totalmente eliminados. 
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Doenças infecciosas são hoje uma das principais causas de morte em todo o mundo.  Devido ao 

aumento da resistência dos microrganismos aos fármacos convencionais ou seus efeitos 

colaterais, é de extrema relevância estudos que visam buscar novas fontes de produtos com 

potenciais para combater tais males. Produtos naturais, mostram-se promissores, pois possuem 

grande diversidade e quantidade de moléculas químicas ainda pouco exploradas e que podem 

obter bons resultados nos testes e desenvolvimento de novos medicamentos. Este trabalho teve 

como objetivo, avaliar o potencial de inibição da atividade antifúngica de diferentes óleos 

essenciais contra fungos filamentosos e leveduriformes. O material foi coletado na cidade de 

Matinhos, no litoral do Paraná, na estação da primavera e inverno. O óleo essencial foi obtido 

através do método de hidrodestilação. Para a avaliação de atividade antifúngica foi utilizada a 

levedura Candida albicans e fungos filamentosos e dermatófitos, Aspergillus fumigatus, 

Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum, Trichophyton 

mentagrophytes, Epidermophyton floccosum. A concentração inibitória mínima (CIM) dos óleos 

essenciais, sintéticos foi determinada usando o método da diluição em ágar, utilizando como 

controle positivo cetoconazol. CIM foi definida como a menor concentração em que o 

microrganismo testado não apresentou crescimento visível comparado com o crescimento do tubo 

controle. Foram testados 16 óleos de espécies de Piperaceae coletadas no Litoral do Paraná. São 

considerados inativos, resultados que foram >1000 (ppm). As espécies apresentaram um potencial 

maior de inibição contra o fungo M. gypseum, tendo resultados de inibição de 125 (ppm), com o 

óleo de 5 espécies coletado na primavera. Do óleo coletado no inverno, somente as espécies Piper 

arboreum, P. gaudichaudianum e P. aduncum tiveram um potencial moderado (250 ppm) para M. 

gypseum. A espécie Piper mosenii não apresentou resultados positivos com nenhum dos 

microrganismos testados. Piper arboreum ainda, teve resultados positivos com a espécie A. Flavus 

(125 ppm) e moderado para a espécie A. fumigatus (500 ppm) com o óleo da primavera. Tais 

resultados demonstram que o óleo essencial obtido de espécies nativas de Floresta Atlântica, 

possuem um potencial de inibição do crescimento e desenvolvimento de microrganismos 

oportunistas, como as leveduras e fungos. 
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A rota morfogenética da embriogênese somática é promissora para a recuperação de espécies 

ameaçadas, pela sua possibilidade de intensa multiplicação de plântulas a partir de células 

somáticas que dão origem a embriões. Diante disso, buscou-se explorar o potencial de ápices 

caulinares de Araucaria angustifolia como explante para obtenção de embriões somáticos. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar a formação de calos a partir de ápices caulinares 

plagiotrópicos, por indução com o regulador vegetal Picloram, uma auxina. Os ápices foram 

coletados de um indivíduo adulto em área de polinização aberta, no mês de setembro, e 

submetidos à três tratamentos com diferentes concentrações de Picloram (0, 4 e 8 µM). O 

procedimento de desinfestação consistiu de imersão em álcool 70%, 3 minutos, e NaOCl 2% + 

Tween 20, 15 minutos, finalizado com lavagem tríplice em água deionizada esterilizada. O meio 

de cultura foi preparado com sais e vitaminas WPM (Wood Plant Medium), suplementado com 

sacarose, mio-inositol, glutamina e agente gelificante. O pH foi ajustado para 5,8 antes da 

autoclavagem. Os ápices tiveram as escamas externas removidas até se tornarem explantes de 5x5 

mm e receberam um corte longitudinal para inoculação com a face interna em contato com o meio 

de cultura. As culturas foram mantidas em sala escura durante todo o processo, à temperatura 

constante de 22±2ºC. O experimento foi realizado em duplicata. A obtenção de calos foi possível 

em ambos os tratamentos suplementados com Picloram, com uma média de indução de 86,5% e 

64,9% nos tratamentos de 4 e 8 µM, respectivamente. O meio sem adição do regulador não 

propiciou calogênese. Portanto, conclui-se que se faz necessária a presença da auxina no meio de 

indução, sendo a concentração de 4 µM a mais indicada. Os calos obtidos dessa forma seguiram 

para experimentos posteriores em meio de multiplicação, suplementado com Picloram 4 µM e 

BAP 2 µM, ou em meio de maturação, suplementado com ABA 20 µM. No entanto, nas duas 

condições avaliadas houve declínio das culturas devido à intensa oxidação. Neste sentido, novos 

experimentos voltados a essa etapa do protocolo de embriogênese somática se fazem necessários. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

128 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

PESQUISA DE PARASITOS ZOONÓTICOS EM ANIMAIS DE PROPRIETÁRIOS 

RESIDENTES EM CURITIBA OU REGIÃO METROPOLITANA 

Nº: 20218468 

Autor(es): Luany Hellen Padilha Ribeiro 

Orientador(es): Marcia Kiyoe Shimada 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Animais De Companhia, Enteroparasitoses, Zoonoses 

 

A relação entre humanos e animais de estimação tem se tornado cada vez mais próxima e comum. 

Essa proximidade trouxe riscos como a exposição dos tutores a parasitos zoonóticos. Devido à 

relevância do tema, objetivou-se neste trabalho realizar um levantamento de parasitos em cães e 

gatos domiciliados em Curitiba e região metropolitana. Ao identificá-los é possível prever nesta 

coleta se os tutores dos animais analisados estão em risco de se infectar com parasitos zoonóticos. 

A partir dos resultados é possível orientar na prevenção da transmissão atuando no controle da 

disseminação do parasito. Além disso, a realização do exame coproparasitológico previne o uso 

indiscriminado de anti-helmínticos em animais negativos, diminuindo a contaminação por 

resíduos de medicamentos no ambiente e também a resistência parasitária. Um questionário foi 

aplicado por tutor e informações por animal foram obtidos via Google Forms a fim de conhecer 

o manejo sanitário e ambiental para, posteriormente, correlacionar com os resultados do exame 

parasitológico de fezes. A sedimentação espontânea e flutuação em solução hipersaturada de NaCl 

foram utilizados para detecção de enteroparasitos. A leitura das amostras foi realizada em 

microscópio óptico de luz branca em aumento de 100x. Até o momento, 262 amostras de fezes 

foram processadas sendo 179 de cães e 83 de gatos. Do total de amostras processadas, 48/262 

(18,3%) foram positivas para pelo menos uma espécie de parasito intestinal. Em cães, 43/179 

(24%) foram positivos sendo o gênero Ancylostoma sp. 25/43 (58,1%) o mais encontrado, 

seguido de Trichuris vulpis 23/43 (53,4%), Toxocara canis 4/43 (9,3%), Cystoisospora sp. 2/43 

(4,6%), Toxascaris leonina 1/43 (2,3%) e Dipylidium caninum 1/43 (2,3%). Poliparasitismo 

foram Ancylostoma sp. e Trichuris vulpis, 9/43 (20,9%) e Ancylostoma spp. e Toxocara canis, 

2/43 (4,6%); Ancylostoma spp., Trichuris vulpis e Toxocara canis, 1/43 (2,3%) e Ancylostoma 

spp., Trichuris vulpis, Toxascaris leonina e Toxocara canis, 1/43 (2,3%). Para gatos, 3/83 (3,6%) 

somente monoparasitismo para Cystoisospora spp., 1/3 (33,3%), Ancylostoma spp., 1/3 (33,3%) 

e Dipylidium sp., 1/3 (33,3%) foram encontrados. O trabalho mostrou baixa porcentagem de 

amostras positivas, porém a relevância está no fato de que os parasitos encontrados são, na 

maioria, zoonóticos, evidenciando o risco de exposição dos tutores aos parasitos ou os animais 

servindo como fontes disseminadores. Diante deste fato, a conscientização dos tutores é 

importante para prevenir a transmissão de enteroparasitos zoonóticos. 
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A esquizofrenia é um distúrbio grave do neurodesenvolvimento, de etiologia complexa e ainda 

não profundamente compreendida. Estados inflamatórios sistêmicos podem estar relacionados a 

manifestação deste transtorno. Sinalizadores como a proteína C-reativa, marcadora de inflamação 

e infecção aguda no corpo humano, sintetizada no fígado sob estímulos de citocinas inflamatórias 

como a IL-6 e IL-1, pode ter seus níveis aumentados em pacientes com esquizofrenia, associação 

esta ainda pouco estudada. Neste estudo, investigou-se a possível presença de níveis aumentados 

da proteína C-reativa em pacientes com esquizofrenia em relação a indivíduos controles sem 

transtornos de neurodesenvolvimento. Os pacientes estáveis em seus quadros psiquiátricos e 

participantes do  Programa de Atenção ao Paciente com Transtorno Psicótico (PROAP) do HC-

UFPR, foram convidados a contribuir para a pesquisa. Foram excluídos aqueles com 

comorbidades passíveis de interferência nos títulos dos marcadores inflamatórios sanguíneos, 

totalizando 63 pacientes, sendo 43 destes do sexo masculino, com média de idade de 40.7 anos 

(sd=12.9) e IMC médio de 27 kg/m2 (sd=5.14). Já os indivíduos controles tiveram quadro de 

doença neuropsiquiátrica atual previamente descartada, perfazendo um valor de 25, sendo destes 

12 do sexo masculino, sua idade média de 37 anos (sd=13.4 anos), e IMC médio 26.6 kg/m2  

(sd=5.17). Dos pacientes incorporados, foram coletados o protocolo de inclusão PROAP/HC-

UFPR, a entrevista clínica estruturada para os transtornos do DSM-5, além das amostras de 

sangue referentes à análise quantitativa de PCR pelo método de imunoturbidimetria, com a 

dosagem em mg/dL. A todos os participantes foi informado o intuito da pesquisa e assinado o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa do Complexo Hospital de Clínicas do Paraná (CHC-UFPR). A assimilação dos dados 

foi realizada via programa estatístico Jamovi, por meio do teste U de Mann-Whitney, em que se 

observou, nos pacientes, uma média dos níveis séricos da PCR de 0,383 mg/dL (sd=0,379), 

enquanto que os valores do grupo controle atingiram média de 0,233 mg/dL (sd=0,309), com 

valor-p de 0.001 (p<0.005). Os resultados obtidos neste estudo indicam que há significância na 

diferença dos valores obtidos entre as médias dos pacientes e controles quanto aos valores de 

proteína C-reativa. Demonstra-se aqui, portanto, uma relação estatisticamente significativa dos 

níveis séricos aumentados de PCR e a presença de esquizofrenia, corroborando com os dados 

obtidos na literatura. 
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Existem muitos animais vivendo em zoológicos, porém há escassez de literatura mostrando qual 

a sua origem. O objetivo deste trabalho é produzir conhecimento sobre a origem dos animais 

mantidos nessas instituições, de forma a contribuir com uma reflexão sobre o papel exercido pelos 

zoológicos. Foram coletados dados sobre a origem de 1472 animais de 284 espécies em três 

zoológicos brasileiros. Adicionalmente foi realizada uma entrevista de nove perguntas para um 

funcionário de cada zoológico a fim de obter um entendimento mais aprofundado sobre cada 

instituição. A origem dos animais foi relatada como 68,5% (1008 animais) de resgate de fauna, 

18,5% (272) de nascimento nos zoológicos, 9,5% (140) de transferência entre instituições, 3,1% 

(46) de doações e 0,4% (6) comprados. Os répteis apresentaram o maior índice de origem em 

resgate 79,5% (198 animais) e também foram o grupo com menor número de nascidos nos 

zoológicos 2,8% (7). Tal fato talvez se relacione com a baixa citação de repteis em planos de 

conservação. Das aves, 75,8% (726 animais) foram oriundas de resgates, fato provavelmente 

relacionado com grande apreensão de aves em situação de tráfico, dentre as quais várias não estão 

aptas para soltura. Para os mamíferos, o maior grupo é de animais nascidos no zoológico 46,4% 

(123 animais). Existem diversos programas de conservação citando os mamíferos e tal contexto 

provavelmente funciona como incentivo à sua reprodução em cativeiro. Ainda, vale ressaltar que 

em termos absolutos o maior número de indivíduos nascidos nos zoológicos foi de aves. Os 

principais resultados da entrevista mostraram que dois dos zoológicos recebiam questionamento 

sobre o motivo da manutenção de animais em cativeiro, todos os zoológicos recebiam e tratavam 

animais debilitados e se possível os destinavam à soltura, participavam de programas de 

conservação de espécies, realizavam soltura de animais juntamente com órgãos ambientais, 

utilizavam diferentes métodos contraceptivos para evitar reprodução indesejada, não utilizavam 

a eutanásia como forma de controle populacional, buscavam categorizar os animais destinados a 

reprodução e relataram que todos os animais dos zoológicos tinham origens legais. Em síntese, 

os zoológicos brasileiros parecem exercer uma importante função de acolhimento a animais 

vulneráveis pois a maioria dos indivíduos mantidos é oriunda de situações de resgate. 
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Micoplasmas hemotrópicos (hemoplasmas) são bactérias do gênero Mycoplasma, Gram-

negativas, caracterizadas pela ausência de parede celular e que se aderem a superfície de 

eritrócitos de mamíferos, incluindo seres humanos. Três espécies de hemoplasmas já foram 

descritas em roedores: Mycoplasma coccoides, 'Candidatus Mycoplasma haemomuris' e 

'Candidatus Mycoplasma haemosphiggurus'. Além disso, foi detectada uma potencial nova 

espécie de hemoplasma, 'Candidatus Mycoplasma haematohydrochaeris', em capivaras 

(Hydrochoerus hydrochaeris) de diferentes biomas brasileiros. As capivaras são os maiores 

roedores do mundo e estão bem adaptados para viverem próximo aos seres humanos e estão 

continuamente ligados a conflitos em áreas antropizadas e à propagação de agentes patogênicos 

zoonóticos. Esses roedores estão frequentemente associados a infestação por carrapatos 

Amblyomma sculptum e Amblyomma dubitatum, e são os hospedeiros amplificadores da bactéria 

Rickettsia rickettsii, agente causador da Febre Maculosa Brasileira. Embora até a presente data 

não existam evidências robustas quanto a transmissão de hemoplasmas por carrapatos, estudos 

recentes detectaram molecularmente espécies de micoplasmas hemotrópicos em carrapatos, 

destacando um potencial envolvimento na transmissão destas bactérias. Neste sentido, objetivou-

se detectar hemoplasmas em carrapatos parasitando capivaras da Fazenda Canguiri – UFPR. Um 

total de 17 capivaras foram avaliadas e todas estavam infestadas por carrapatos no momento da 

coleta. Um total de 167 (26 M, 16 F, 122 ninfas e 3 larvas) carrapatos foram coletados. Todos os 

adultos e ninfas foram identificados como A. dubitatum, enquanto as larvas pertenciam ao gênero 

Amblyomma. As glândulas salivares dos carrapatos adultos (n = 11) foram retiradas e o DNA 

extraído utilizando um kit comercial (QIAamp DNA Micro Kit, QIAGEN). As amostras foram 

submetidas a PCR para o gene mitocondrial 16S rRNA de carrapatos para monitorar a qualidade 

da extração. Posteriormente, as amostras foram testadas por um protocolo de PCR para o gene 

16S rRNA de hemoplasmas. Uma em 11 (9,09%) glândulas salivares de carrapatos adultos foi 

positiva para hemoplasma pela PCR. Infelizmente, múltiplas tentativas para sequenciar a amostra 

positiva falharam devido a baixa concentração de DNA. No entanto, nossos dados destacam que 

os carrapatos A. dubitatum podem estar envolvidos na transmissão de ‘Ca. M. 

haematohydrochaeris’. Estudos experimentais para avaliar a capacidade vetorial desta espécie de 

carrapato na transmissão de ‘Ca. M. haematohydrochaeris' em capivaras são necessários. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

132 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 
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Ao falar da formação de professores da área de Ensino de Ciência e Biologia, os temas de bastante 

relevância destaca-se a Educação em Saúde (ES). Tal segmento alcança um conjunto de 

conhecimento e práticas que visam construir conhecimentos para promover a saúde em um âmbito 

individual e coletivo. Sendo assim, a ES  é um meio pelo qual os saberes científicos são ensinados 

e aprendidos  a fim de impactar positivamente a vida cotidiana dos indivíduos de uma sociedade. 

Para isso é necessário focar na formação dos futuros profissionais docentes, a fim de desenvolver 

e estruturar conhecimentos sobre metodologias e práticas coerentes, ou seja, instruir os discentes 

para que promovam ações de ES nas escolas são essenciais para a formação escolar e cidadã das 

crianças e adolescentes. Sendo assim, é necessário uma formação em que as práxis de ES sejam 

apresentadas e articuladas com as discussões de conteúdos envolvendo a saúde, articulado, 

principalmente, conhecimentos oriundos das áreas de conhecimentos disciplinares e pedagógicos. 

A questão norteadora deste estudo configura-se em compreender como a formação acadêmico-

profissional de licenciandos de Ciências Biológicas têm possibilitado uma formação docente para 

o desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas à alfabetização científica na Educação 

em Saúde na escola? Logo, o objetivo deste trabalho é  compreender como ocorre a formação de 

futuros professores do curso  de Ciências Biológicas, acerca da Educação em Saúde. Para a 

realização da pesquisa, foi analisado o currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina. Os resultados parciais encontrados na 

pesquisa indicam a necessidade de uma mudança de modelo de ensino, além de um investimento 

na formação dos docentes, para que exerçam a profissão a fim de favorecer a formação de 

indivíduos críticos e reflexivos. Sendo assim, reforça-se  a necessidade de se habilitar os futuros 

profissionais da educação de ciências e de biologia para trabalharem temas de Educação em Saúde 

nas escolas. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E PARASITOLÓGICA DE 

VEGETAIS HIGIENIZADOS PRONTOS PARA O CONSUMO HUMANO EM 

CURITIBA, PARANÁ. 
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A busca por uma alimentação mais saudável aliada ao estilo de vida globalizado, especialmente 

em grandes centros urbanos, propiciou o crescimento do consumo de minimamente processados, 

em especial as hortaliças, além dos vegetais in natura. Esse tipo de alimento é baseado em vegetais 

frescos prontos para o consumo (VFPC) sendo pré-selecionados, lavados, descascados, cortados 

e principalmente higienizados e, armazenados em embalagens plásticas, encaminhados para 

locais refrigerados e posteriormente comercializados. Entretanto, mesmo os alimentos que foram 

submetidos à higienização e sanitização pela indústria alimentícia, podem apresentar diferentes 

agentes etiológicos, como bactérias, protozoários e helmintos patogênicos, e originar infecções 

em hospedeiros susceptíveis. O objetivo principal deste estudo foi realizar a avaliação da 

qualidade sanitária de vegetais prontos para o consumo humano quanto a contaminação por 

parasitos e bactérias indicadoras de contaminação fecal comercializados em Curitiba. Para análise 

da contaminação de VFPC foram adquiridas em supermercados 40 amostras (n = 10 amostras/ 

pool), de um produtor da cidade. Cada pool de amostra foi lavado individualmente com 200 ml 

de glicina (1M) seguido de sucessivas centrifugações a 1250 x g por cinco minutos para obtenção 

de um pellet. Todo o pellet foi analisado por microscopia óptica para a pesquisa de ovos e cistos 

de protozoários intestinais. A pesquisa de coliformes totais, Escherichia coli e Enterococcus sp., 

foi realizada pelo método de Colilert® e Enterolert®, respectivamente, expressos em NMP/ 100g.  

Até o presente momento não se identificou contaminação por nenhum protozoário ou helminto 

patogênico nas hortaliças. A contaminação dos vegetais por bactérias indicadoras foi evidenciada 

nas hortaliças prontas para o consumo humano, variando de <1,0 a 8,1 NMP para E. coli (média 

de 2,7), de <1,0 a 119,1 NMP para Enterococcus sp. (valor médio = 54,8) e valores de >2.419,6 

NMP para as quatro amostras analisadas.  Os resultados evidenciaram que as amostras estariam 

aptas ao consumo humano de acordo com a legislação vigente – valor máximo tolerável de 1.0 x 

102 para E. coli. Entretanto, ao mensurar a concentração de outra bactéria indicadora (gênero 

Enterococcus sp.) considerada mais resistente, evidenciou-se contaminação fecal, sinalizando a 

necessidade de utilização de pelo dois parâmetros microbiológicos para atestar a contaminação e 

segurança dos alimentos destinados ao consumo humano. 
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Fusariose disseminada é uma infecção fúngica invasiva que acomete indivíduos 

imunocomprometidos. Não há tratamento padronizado para a doença e a variabilidade das 

resistências a antifúngicos entre as espécies dificulta a padronização. Assim, este estudo se 

caracteriza como protocolo de revisão de escopo que pretende mapear as evidências disponíveis 

acerca do tratamento farmacológico da fusariose disseminada em indivíduos 

imunocomprometidos, visando direcionar futuros estudos e servir como guia para o tema. O 

protocolo foi elaborado seguindo as recomendações do Instituto Joanna Briggs. Para o 

delineamento da revisão de escopo foi utilizado o mnemônico PCC (população, conceito e 

contexto), de modo que a população contempla indivíduos adultos imunocomprometidos; o 

conceito corresponde ao manejo farmacológico da fusariose disseminada; e o contexto é aberto. 

A estratégia de busca da revisão de escopo conteve descritores relativos à fusariose disseminada 

e aos tratamentos farmacológicos, combinados pelos operadores Booleanos AND e OR. Critérios 

de inclusão: artigos originais, com texto completo, tratando da fusariose disseminada (apenas) e 

dos antifúngicos em pacientes imunocomprometidos; critérios de exclusão: publicações em 

caracteres não romanos (e.g., Chinês). As bases de dados consultadas foram Scopus, Pubmed e 

Web of Science. A seleção dos estudos recuperados das bases foi feita mediante a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, por dois revisores de maneira independente, por meio da leitura 

dos títulos e resumos (etapa de triagem). Após consenso entre os revisores na etapa de triagem, 

fez-se a etapa de elegibilidade (leitura na íntegra) dos artigos selecionados na fase anterior. Frente 

ao consenso da elegibilidade, foi realizada a etapa de extração dos dados dos estudos incluídos, 

com auxílio do software Microsoft Excel. A planilha de extração compreendeu dados referentes 

ao desenho do estudo, país de publicação, número de participantes e suas características (e.g., 

idade), terapias farmacológicas empregadas e resultados do uso dessas terapias. Esta etapa 

também é realizada em duplicata seguida de reunião de consenso entre os revisores. Os resultados 

foram agrupados e expressos na forma de gráficos e tabelas apresentando as evidências sobre o 

uso de antifúngicos no tratamento da fusariose disseminada em pacientes imunocomprometidos. 

Esta revisão de escopo poderá orientar outros estudos sobre o tema para que futuramente seja 

possível aprimorar o manejo da terapia antifúngica nos pacientes imunocomprometidos. 
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ANÁLISE DAS LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS DE MEMBROS INFERIORES, 

QUE OCORREM EM JOGADORES DE FUTEBOL DO SEXO MASCULINO, COM 

IDADE ENTRE 11 E 17 ANOS, QUE TREINAM FUTEBOL NA CIDADE DE 

CURITIBA-PR - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 
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As exigências físicas relacionadas à prática do futebol são intensas, logo os jogadores que ainda 

estão na fase de maturação biológica podem ter o desempenho esportivo afetado devido à alta 

demanda de esforço físico para a realização do esporte, aumentando a ocorrência de lesões, 

configurando uma pauta séria a ser estudada a respeito dos jovens atletas. A pesquisa teve como 

objetivo de analisar as lesões musculoesqueléticas em membros inferiores, que ocorrem em 

jogadores de futebol do sexo masculino, com idade entre 11 e 17 anos, que treinam futebol na 

cidade de Curitiba-PR. O tipo do estudo é analítico observacional transversal, participaram da 

pesquisa jogadores de futebol, do sexo masculino, com idade entre 11 e 17 anos, que treinam 

futebol em Curitiba ou região metropolitana. Para análise das lesões que ocorreram em membros 

inferiores (MMII) desses jogadores, foi desenvolvido um questionário semiestruturado, o qual foi 

adaptado para o ambiente online e após aprovação do CEP nº 4.146.520, divulgado por meio de 

redes sociais devido ao cenário atual de pandemia por COVID-19, aplicado no período de 12/2020 

a 07/2021. Foram obtidas 12 respostas, sendo 16,6% (n=2) de meninos com 11 anos , 8,3% (n=1) 

com 12 anos, 8,3% (n=1) com 13 anos, 25% (n=3) com 14 anos, 25% (n=3) com 15 anos e 16,6% 

(n=2) com 16 anos. Dessas respostas, 58,3% (n=7) dos participantes relataram que sofreram 

lesões nos MMII durante treinos ou partida. Foram reportadas oito lesões, e 75% (n=6) delas 

aconteceram durante o treinamento. Sendo que as lesões registradas foram no quadril (25%), 

perna esquerda (12,5%), joelho esquerdo (12,5%), coxa direita (12,5%), tornozelo esquerdo 

(25%) e direito (12,5%). Foi possível notar que a carga semanal de treinos tem uma demanda alta, 

mais de 40% dos atletas treina 5 vezes por semana. Todas as lesões reportadas neste estudo, 

necessitaram de afastamento do atleta, e o quadril e o tornozelo foram as regiões anatômicas mais 

acometidas. Os dados obtidos pela pesquisa colaboraram na fundamentação da ideia de ter à 

disposição uma equipe multiprofissional, que atue diretamente na avaliação físico-funcional a fim 

de identificar os fatores de risco para lesões de seus atletas. Os estudos acerca desse tema devem 

prosseguir afim de identificar os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos relacionados as lesões 

e proporcionar uma análise para a prevenção das mesmas. 
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O Alouatta belzebul é uma espécie de bugio, da família Atelidae e gênero Alouatta. É endêmico 

no Brasil e possui distribuição geográfica separada, ocorrendo duas populações: na Amazônia e 

na Mata Atlântica do litoral do Nordeste Brasileiro. Essa espécie tem tamanho populacional 

estimado em menos de 250 indivíduos maduros na Floresta Atlântica, enquanto que na Amazônia 

esse número é superior a 10.000 indivíduos. Estima-se que nas últimas três gerações houve uma 

redução populacional de pelo menos 30% devido principalmente à caça e a fragmentação e perda 

do hábitat nas florestas tropicais. Por conseguinte, essa espécie está classificada como 

"Vulnerável". Em relação à anatomia desta espécie, as informações são escassas e em alguns 

aspectos como o encéfalo são inexistentes. O objetivo deste trabalho é descrever a macroscopia 

dos principais sulcos e giros do telencéfalo de Alouatta belzebul correlacionando com o grau de 

encefalização em diferentes primatas, assim como verificar a anatomia dos núcleos da base. 

Foram utilizados dez encéfalos de Alouatta belzebul, onde os giros e sulcos foram dissecados. 

Verificou-se que a superfície encefálica do Alouatta belzebul apresentou características 

lisencefálicas, corroborando com várias outras espécies de primatas não humanos e diferindo de 

espécies como Pan e Homo. Na análise do índice de encefalização observou-se que esta espécie 

é filogeneticamente mais próxima de Sapajus e Macaca e mais distante que espécies como 

Brachyteles e Callithrix, mostrando expressiva cognição e inteligência. Em relação à inclinação 

do sulco central, observou-se que em Alouatta belzebul a extremidade superior é posterior à 

extremidade inferior, dados que corroboram com o homem, babuínos e chimpanzés e releva um 

lobo frontal grande quando comparado com Sapajus libidinosus, demonstrando o máximo de 

desenvolvimento cerebral nestes primatas. 
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A pineal é uma glândula neuroendócrina responsável pela síntese e liberação de melatonina, um 

hormônio sintetizado a partir do aminoácido essencial triptofano.  Durante muito tempo se pensou 

que, nos mamíferos, a glândula pineal estaria vinculada apenas com a reprodução através de uma 

atividade antigonodotrópica e aos ritmos circadianos. Atualmente, sabe-se que a pineal, a partir 

da melatonina, está relacionada com um grande número de processos fisiológicos em várias 

células e órgãos. Dentre os processos podemos citar a regulação da glicemia, da morte celular por 

apoptose, do sistema imunitário e uma potente ação antioxidante. Essa glândula está presente no 

encéfalo dos vertebrados, mas sua morfologia e localização variam consideravelmente entre as 

espécies. Para a espécie Alouatta belzebul, apesar de terem sido descritos alguns aspectos 

anatômicos do sistema nervoso, não há informações sobre a morfologia e composição histológica 

desta glândula. Assim, o presente estudo teve como objetivo descrever os aspectos morfológicos, 

morfométricos e histológicos da pineal de Alouatta belzebul. Foram dissecados sete encéfalos de 

espécimes adultos dos quais se descreveu a localização da glândula em relação às estruturas 

encefálicas circunvizinhas e foram realizadas medidas de comprimento e largura da mesma. Em 

seguida foram preparadas lâminas histológicas e coradas pelas técnicas de hematoxilina-eosina e 

PAS. Observou-se que a pineal de Alouatta belzebul localiza-se superior e cranialmente ao 

cerebelo e superior aos colículos superiores e abaixo do esplênio do corpo caloso. Além disso foi 

classificada como subcalosa. Apresentou comprimento médio de 2,6 mm e largura média de 1,14 

mm. Histologicamente a glândula é composta por cordões irregulares de pinealócitos e gliócitos. 

Os pinealócitos apresentaram pigmentos semelhante à melanina. Concluiu-se que a glândula 

pineal em Alouatta belzebul tem aspectos semelhantes com alguns primatas e carnívoros, 

principalmente na classificação subcalosa. 
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A raiva é uma antropozoonose de origem viral, que apresenta quatro ciclos de transmissão: 

urbano, rural, silvestre terrestre e silvestre aéreo. Sua grande relevância para a saúde pública está 

pautada na exposição das pessoas a animais potencialmente infectados e transmissores da raiva e 

sua alta letalidade. No município de Piraquara – PR, o agravo de maior notificação são os 

atendimentos antirrábicos, e por esse motivo, o presente estudo teve por objetivo avaliar o perfil 

epidemiológico dos indivíduos atendidos por mordedura de cães e gatos, o perfil dos animais 

agressores e as circunstâncias das ocorrências, e a partir destas informações, desenvolver 

materiais educativos e informativos acerca da doença. Por meio da análise de 2013 fichas de 

notificação contidas no SINAN preenchidas no período de 2010 a 2016 e posterior aplicação de 

um questionário a uma amostra representativa da população, verificou-se que a faixa etária de 0 

a 19 anos foi a mais atendida nesse período (42%). Em 42% das ocorrências, a vítima passou 

andando próximo ao animal, em vias públicas (53%), e não havia vínculo de posse entre o animal 

agressor e a vítima (84%). Na maioria dos casos, o animal agressor não esboçou reação antes da 

agressão (58%) e apresentou comportamento normal após o acidente (89%), descaracterizando 

quadro suspeito de raiva. Com esta compilação de informações, dois materiais informativos e 

educativos, confeccionados por meio do programa online Canva®, puderam ser desenvolvidos. 

O primeiro material, no modelo folder, foi produzido a partir de informações acerca da etiologia, 

epidemiologia, sintomatologia, tratamento e prevenção da doença, enquanto o segundo material, 

no modelo flyer, abordou informações à respeito dos quatro ciclos de transmissão da raiva no 

Brasil. Entretanto, a efetividade dos materiais não pode ser observada durante o período de 

realização do estudo devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que inviabilizou o uso 

do material a campo, sendo, portanto, fortemente sugerido o prosseguimento do trabalho. 
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O vírus T-linfotrópico humano (sigla em inglês - HTLV) é pertencente à família dos retrovírus e 

infecta os linfócitos T humanos. A infecção pelo HTLV está relacionada doenças como: Leucemia 

Linfocítica Aguda de Células T do Adulto, Paraparesia Espástica Tropical/Mielopatia Associada 

a HTLV-1 e outras doenças neurológica. Entre suas formas de transmissão está a via 

hematogênica, surge então a importância de se determinar a prevalência desse vírus na população 

e principalmente entre os doadores de sangue. Buscou-se com esse trabalho estimar, caracterizar 

e georreferenciar a prevalência de descartes de bolsas de sangue (BS) descartadas por sorologia 

positiva para HTLV nos hemocentros da rede HEMEPAR-PR (Cascavel, Maringá, Curitiba e 

Guarapuava), entre os anos de 2010 e 2020. A coleta dos dados ocorreu no hemocentro da rede 

HEMEPAR em Cascavel, na qual se realizou a coleta dos dados desta unidade, as informações 

das demais unidades seriam enviadas pelas equipes administrativas dos hemocentros restantes. 

Com a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, a logística de trabalho destes hemocentros sofreu 

alterações e tais dados ainda não foram encaminhados. Foram considerados para os critérios de 

inclusão apenas doadores que tiveram BS descartadas por sorologia alteradas para HTLV entre 

2010 e 2020. Os dados são descritos quantitativamente, com as variáveis sendo distribuídas de 

acordo a frequência observada nesses indivíduos. Foram coletados dados gerais de um total de 

125.707 doações. Desse total, 199 apresentaram sorologias alteradas para HTLV, correspondendo 

a uma prevalência de 1,58 casos por 1000 doadores, distribuídos por 37 municípios do Paraná, 

principalmente na região da 10º Regional de Saúde, com maior número de descarte em Cascavel 

(116). Em relação ao perfil epidemiológico dos indivíduos, 50,3% eram mulheres, quanto a 

escolaridade, a maior prevalência foi entre indivíduos com ensino médio completo (32,2%). Foi 

observado um maior número de infectados com idade entre 18 e 27 anos (41,7%) e entre 

solteiros(as) (40,7%). Os doadores de repetição corresponderam a 90% dos casos. Não houve 

diferença estatística na prevalência do HTLV entre tipos sanguíneos ou etnia. Os valores de 

prevalência se mostram abaixo dos identificados em diversas regiões do Brasil, que apresenta 

uma prevalência média de cerca de 4,78 por 1000 doadores, sendo um bom indicador para a 

região. Propõe-se que, com as próximas fases da pesquisa, que coletará dados dos demais 

hemocentros participantes, será possível um detalhamento ainda mais preciso do perfil 

epidemiológico dos doadores no Paraná. 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi investigar e comparar a percepção da qualidade de 

vida de atletas das categorias sub-14 e sub-17 de um clube da série A do futebol brasileiro 

pertencente a cidade de Curitiba-PR. A amostra do estudo foi composta por 42 atletas de futebol 

de campo com idade média de 15 ± 1,25 anos para amostra total, de 14 ± 0,48 anos para o grupo 

Sub-14 e 16 ± 0,6 anos para o grupo Sub-17. Como instrumento de medida, utilizou-se o 

Questionário de Qualidade de Vida de Atletas (QQVA), que teve como objetivo verificar os 

fatores capazes de influenciar a qualidade de vida (Q.V.) dos atletas no ambiente de treinamento 

e competição. Resultados: o questionário oferece uma breve análise sociodemográfica onde foi 

possível notar que a maioria dos atletas pertencem a famílias que possuem renda de 2 a 5 salários 

mínimos. Em relação aos ciclos de treinamento a maioria do sub-14 se encontra na fase 

preparatória, enquanto os atletas do sub-17 já estão em fase competitiva. O principal motivador 

da prática esportiva geral foram os familiares e amigos. Os dados descritivos dos praticantes em 

relação aos anos de treinamento, tempo de competição e treinamento semanal foram maiores na 

categoria sub-17. Em relação aos fatores que podem influenciar a qualidade de vida dos atletas, o 

teste de Mann Whitney (assumindo p≤0,05) indicou diferença significativa nas seguintes 

situações: Qualidade dos serviços médicos e fisioterápicos; Cansaço/Fadiga física e mental; 

Número excessivo de treinamento e competições; Ansiedade pré-competitiva. Em todos os casos 

a categoria sub-17 obteve médias superiores. Conclusões: Após a análise dos resultados podemos 

perceber que os atletas da categoria sub-14, por não terem tantos jogos e competições, por terem 

uma carreira mais curta e por causa da pandemia, encontram-se em fase preparatória de 

treinamento e possuem uma carga menor de treinamento. Já sub-17 tem uma vida maior no 

esporte, estão participando de jogos e campeonatos, consequentemente, estão em fase competitiva 

e estão sujeitos a mais tempo de treino. Justamente por estarem participando de competições, 

obtiveram maiores índices nas situações destacadas nos resultados e isso tem impacto direto na 

percepção de qualidade de vida dos atletas. Isso mostra que quanto maior o nível de 

competitividade maior deve ser a atenção voltada para as situações observadas anteriormente. 
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A criação de áreas protegidas vem sendo cada vez mais empregada ao redor do mundo com o 

objetivo de proteger parcelas de biomas essenciais. E para tornar o processo ainda mais eficaz, é 

preciso que essas unidades de conservação estejam acompanhadas de programas de educação 

ambiental, os quais constituem um pilar indispensável para o bom manejo e para uma boa 

percepção da comunidade acerca de toda a riqueza biológica encontrada. Portanto, o desafio de 

conciliar uso público à conservação persiste. Diante do exposto, o presente trabalho objetivou 

identificar a concepção de educação ambiental e de lazer dos visitantes do Parque Estadual São 

Camilo (PESC), localizado no município de Palotina (oeste Paranaense) e analisar essa percepção 

quanto a relevância da conservação da biodiversidade regional. Devido ao contexto pandêmico, 

a aplicação da pesquisa, categorizada como qualitativa, se deu pela formulação de um 

questionário eletrônico utilizando a plataforma Google Forms. O formulário foi divulgado, entre 

21 de janeiro e 08 de fevereiro de 2021 em várias redes sociais com o intuito de alcançar um 

público heterogêneo. As 122 respostas obtidas foram analisadas e demonstraram que os visitantes 

utilizam o espaço regularmente e, principalmente, para o lazer, servindo como refúgio ambiental 

para a comunidade munícipe. Foram destacadas também várias funções do PESC e muito 

interesse na conservação em busca pela sustentabilidade, independentemente da idade e 

escolaridade dos respondentes. Após analisar as concepções dos visitantes no PESC, tornou-se 

possível entender o grau de notoriedade desta unidade na conservação e manutenção da 

biodiversidade regional, comprovando sua relevância para assegurar a proteção da Mata 

Atlântica. Contanto, também foi verificado que nem todas as normas do Plano de Manejo são 

desempenhadas com o sucesso almejado, fato que pode estar relacionado à escassez de 

investimento financeiro e funcionários do local. 
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O abandono da terapia antirretroviral na infância leva ao aumento da morbimortalidade nos 

primeiros anos de vida, com replicação viral acentuada e tendência a resistência aos 

antirretrovirais. O presente estudo objetivou caracterizar a população pediátrica em abandono da 

terapia contra a infecção pelo vírus HIV no estado do Paraná e em suas diferentes regionais de 

saúde. Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal realizado por meio de dados 

secundários obtidos do Sistema Informatizado de Controle Logístico de Medicamentos 

(SICLOM). Estes dados são referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Foram 

consideradas as informações sociodemográficas e de acompanhamento terapêutico das crianças 

com idades entre 0 e 12 anos, diagnosticadas com HIV e em abandono da terapia antirretroviral, 

ou seja, há mais de 100 dias sem retorno à Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM) 

antirretrovirais. Houve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CAAE 

82936318.3.3001.5225). Foram identificados 21 pacientes em abandono do tratamento. A 

população em estudo representou 14,3% do número total de crianças em tratamento antirretroviral 

no Paraná. Predominaram as crianças de cor de pele branca, 61,90%, e do sexo masculino, 

52,38%. A 2ª regional de saúde, de Curitiba e cidades da região metropolitana, fornecia 

antirretrovirais para 76,19% dos pacientes que abandonaram o tratamento. A maioria dessas 

crianças (81,25%) moravam em municípios sem UDM, portanto, os seus cuidadores necessitavam 

se deslocar para obter os medicamentos em outras cidades. Grande parte dos abandonos de 

terapia, 42,86%, ocorreram nos primeiros dois anos de tratamento, e predominaram as crianças 

com até dois anos de vida (66,67%). Os resultados apontaram para a necessidade imediata de 

realizar a busca ativa dessas crianças que abandonaram a terapia e de prover acesso mais próximo 

aos medicamentos para aquelas que residem em municípios sem UDM. Sugere-se ainda melhorar 

a abordagem e a vinculação desta população com HIV e dos seus cuidadores aos serviços de saúde 

de referência, de forma a evitar casos futuros de abandono, má adesão ao tratamento e mortalidade 

precoce. 
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Evidências moleculares, genéticas e epidemiológicas sugerem que fatores imunológicos 

contribuem para o desenvolvimento da esquizofrenia. Nesse sentido, estudos recentes 

demonstraram que pacientes com esquizofrenia apresentam um aumento dos níveis de citocinas 

pró-inflamatórias que provocam uma pré-ativação do sistema imunológico. Sugere-se, assim, que 

a patogênese da esquizofrenia está atrelada a uma hiperativação das vias do complemento,  a qual 

culmina na superprodução do produto terminal da cascata do complemento e do complexo de 

ataque à membrana. Estudos anteriores demonstraram aumento de C3 na obesidade e doenças 

relacionadas, incluindo hipertensão, hiperlipidemia, síndrome metabólica, diabetes e doença 

cardiovascular.  Recentemente, foi demonstrado que os níveis séricos de C3 estão aumentados 

entre os pacientes com SZ em comparação com os controles saudáveis. O objetivo deste estudo é 

identificar se há associação da proteína C3 com o IMC, sexo biológico e idade entre pacientes 

com esquizofrenia.  O projeto foi aprovado no Comitê de Ética do Hospital de Clínicas do Paraná. 

Foram selecionados pacientes com diagnóstico de esquizofrenia atendidos no Programa de 

Atenção ao Paciente Psicótico (PROAP) do ambulatório de psiquiatra do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR). Os selecionados a partir dos critérios pré-

estabelecidos foram submetidos à análise sérica dos níveis de C3, avaliados através de um teste 

ELISA in house para C3, após a coleta de dados antropométricos, sociodemográficos. A amostra 

total foi de 50 pacientes (32 do sexo masculino) com média de idade de 41,6 anos. A análise 

estatística dos dados foi realizada através do programa Jamovi, versão 1.1.9. (SAS, Institute Inc, 

Cary, NC). Constatou-se uma associação positiva e significativa entre os níveis de C3 e o IMC 

(p-valor=0,002). Não houve associação entre os níveis de C3 e sexo (p-valor= 0,529) e  idade (p-

valor=0,244). Os resultados demonstraram que há uma relação positiva entre IMC e a proteína 

C3 sérica em pacientes com esquizofrenia.  Tal desfecho pode ser explicado pela contribuição do 

processo inflamatório em anormalidades metabólicas que predispõe pacientes com esquizofrenia 

à obesidade. O ganho de peso em pacientes com esquizofrenia possui uma explicação 

multifatorial, que inclui desde o tratamento com antipsicóticos de segunda geração até mesmo  

vulnerabilidades genéticas, desvantagens socioeconômicas e estilo de vida saudável. Esse dado 

reforça, assim, a inter-relação entre esquizofrenia, alteração do sistema complemento e síndrome 

metabólica 
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O mel é um composto conhecido por ter diversas propriedades medicinais, tais como ação 

antimicrobiana, anti-inflamatória e antialérgica. Recentemente, os compostos presentes no mel 

foram testados e mostraram atividade antiviral, especialmente contra SARS-CoV-2. Além disso, 

no mel há a presença de diversos microrganismos, principalmente fungos filamentosos, que estão 

relacionados com a produção de compostos bioativos e com potencial de aplicação na indústria 

farmacêutica para produção de novos antibióticos. Assim, o presente projeto tem como objetivo 

a bioprospecção de fungos filamentosos isolados de amostras de méis e seus derivados, visando 

à busca de novos compostos antimicrobianos, além de testar o antagonismo entre os isolados e 

patógenos conhecidos. As amostras de mel, obtidas pelo método tradicional artesanal 

(diretamente das colmeias), foram provenientes de abelhas sem ferrão, coletadas de criações de 

diferentes produtores na região metropolitana de Curitiba. Foram realizados 8 isolamentos, sendo 

as amostras diluídas serialmente em água peptonada 1% e inoculadas em meio BDA e DRBC, 

por meio da técnica de espalhamento em superfície. As placas foram incubadas em estufa B.O.D. 

a 28°C, por 7 dias. Após o crescimento fúngico as colônias foram isoladas em meio BDA, 

incubadas a 28ºC por 7 dias e os isolados armazenados a 4ºC. No último isolamento, foram obtidas 

amostras de colmeias das abelhas Guaraipo, Tubuna, Mirim Guaçu, Canudo, Jataí, Manduri, 

Emerina e Mirim Droriana. Foram obtidos, até o momento, 65 isolados fúngicos e estes foram 

submetidos ao microcultivo. Os gêneros já identificados incluem Aureobasidium sp., 

Gliogladium sp., Sporotrichum sp., Beauveria sp., Trichoderma sp., Aspergillus sp., 

Cladosporium sp., Paecilomyces sp. e Penicillium sp. Os últimos quatro foram testados contra 

Escherichia coli (ATCC 25222), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853) a fim de verificar seu potencial antimicrobiano, por meio de teste de 

antagonismo através da produção de halos de inibição. Os isolados testados indicaram ausência 

de atividade antimicrobiana ou intensidade de inibição insuficiente contra os patógenos testados. 

A variabilidade de fungos encontrados é resultante das contaminações do mel, desde a sua 

produção (pólen, néctar e aparelho digestivo da abelha) até sua extração (higiene dos 

manipuladores e equipamentos). Na sequência do trabalho, os fungos obtidos no sétimo e oitavo 

isolamentos serão identificados e alguns gêneros serão selecionados para os testes de 

antagonismo. 
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O gênero Butia (Becc.) Becc., família Arecaceae, é de difícil delimitação taxonômica, possuindo 

uma alta variabilidade morfológica, difícil circunscrição interespecífica e variação nos caracteres 

anatômicos de espécies de ampla distribuição. Butia pubispatha Noblick & Lorenzi, palmeira anã 

micro endêmica do Paraná, é alvo de debate no meio botânico, já que seus estudos são limitados 

por sua amostragem escassa e alta semelhança com outras palmeiras acaulescentes do gênero. 

Assim, este trabalho objetivou realizar o estudo anatômico de uma população natural de B. 

pubispatha e comparar com dados obtidos a partir da análise de espécimes sob cultivo da 

literatura, com o intuito de verificar se existe variação anatômica para espécies micro endêmicas, 

além de avaliar três diferentes protocolos de processamento anatômico (“mão livre corada”, “mão 

livre” e “historesina corada”). Cinco indivíduos férteis de B. pubispatha foram coletados em uma 

área no município de Jaguariaíva, Paraná. “Historesina corada”: logo após a coleta, amostras 

foliares foram fixadas em FAA 70 (formaldeído, ácido acético glacial e etanol), e após 

desidratação em série etanólica crescente, incluídas em historesina, seccionadas em micrótomo 

rotativo e coradas com azul de toluidina. “Mão livre corada” e “Mão livre não corada”: após 

herborização, amostras foliares foram retiradas das exsicatas e submetidas ao processo de 

reversão de herborização, seguida de desidratação até estoque em etanol 70%, para seccionamento 

à mão livre com ou sem o uso de dupla coloração com azul de astra e safranina. Todas as lâminas 

foram analisadas em microscópio de luz, fazendo nota de 15 caracteres anatômicos, utilizados na 

comparação da eficácia de cada método. A avaliação da metodologia foi feita levando em conta 

seu custo-benefício e nível de dificuldade do método. Anatomicamente, as amostras da população 

natural não diferiram dos espécimes sob cultivo. O método “Mão livre corada” forneceu mais 

caracteres com melhor custo-benefício em comparação com outros métodos. O método 

considerado menos eficiente foi o “Mão livre não corada”, apresentando caracteres de difícil 

visualização. Apesar dos bons resultados na visualização de caracteres, o método “Historesina 

corada” exigiu o emprego de reagentes de alto custo, é mais demorado e necessita de mais prática 

para execução. Nossos dados sugerem que é mais vantajoso o emprego do método “Mão livre 

corada” e que para espécies micro endêmicas de Butia, a anatomia foliar não varia quando se 

compara espécimes de populações naturais com sob cultivo. 
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A migração vem se intensificando no mundo todo e o Brasil é um destino cada vez mais comum. 

Nossa estrutura de saúde é frágil em lidar com migrantes. Há políticas públicas destinadas a essas 

pessoas, mas são escassos os estudos epidemiológicos e representativos da população em questão. 

O trabalho está sendo desenvolvido a fim de conhecer o perfil, barreiras de acesso, histórico de 

doenças, formas de acesso a saúde, assistência já utilizada no SUS e a percepção das experiências 

quanto usuários. Foi desenvolvido um questionário com perguntas voltadas aos objetivos do 

estudo, aprovado no comitê de ética e pesquisa, traduzido para 5 idiomas além do português. 

Devido a pandemia de Covid-19, o contato com o público-alvo foi através de envio para grupos 

de WhatsApp, mensagens individuais, ligações e SMS para os migrantes cadastrados no Programa 

Política Migratória e Universidade Brasileira, com apoio do projeto de extensão “Os Caminhos 

do SUS”, que é um facilitador metodológico no desenvolvimento do estudo. Já é possível 

identificar uma grande dificuldade na coleta de dados, que vai de encontro com a literatura, devido 

barreiras culturais, linguísticas e formais. Espera-se que os migrantes tenham noções gerais sobre 

ferramentas de acesso ao SUS, identificação de comorbidades prévias ao processo de migração, 

reconhecer as principais moléstias adquiridas no Brasil, situação vacinal, satisfação e entraves 

encontrados no acesso, nível de instrução acadêmica e situação social. É esperado que apreçam 

padrões entre as respostas e que se correlacionem com a literatura. Considera-se ainda que o 

estudo possa subsidiar políticas públicas especificas a essa população e seja substrato suficiente 

para discutir propostas de intervenção em saúde com o estado, tendo impacto na efetividade dos 

serviços oferecidos pelo SUS a essas pessoas. 
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O câncer está entre as doenças com maior taxa de mortalidade em todo o mundo. Entre as 

mulheres, o tipo mais incidente e com maior mortalidade é o câncer de mama. Ele pode ser 

classificado de acordo com a expressão de certas proteínas, como receptor de estrógeno (RE), 

receptor de progesterona (RP) e fator de crescimento epidermal 2 (HER2). No entanto, o triplo 

negativo (TNG), um subtipo com prevalência de 10-20% dos tumores mamários é bastante 

agressivo e metastático e não apresenta essas proteinas-alvo de tratamentos, tornando o 

prognóstico dessas pacientes ruim. O diabetes é também uma doença de alta prevalência no 

mundo e que apresenta conexão com alguns tipos de câncer. O câncer de mama e o diabetes 

compartilham alguns fatores de risco e ativação de algumas vias moleculares. Dessa forma, 

tratamentos para o diabetes mellitus tipo 2 vêm sendo testados por seu potencial antitumoral, 

como os análogos de GLP-1 que podem atuar como agentes desmetilantes do DNA. Neste 

trabalho, propôs-se avaliar a interação in vitro entre a enzima DNMT1 e análogos de GLP1 

(GLP1-A), bem como identificar a ação dos GLP1-A sobre as enzimas DNMT de linhagens 

tumorais. Explorou-se a hipótese de que haveria inibição in vitro da enzima DNMT1 por efeito 

da liraglutida, dulaglutida e semaglutida, o que ajudaria a elucidar o mecanismo deste efeito 

antitumoral. Nas linhagens tumorais, deveria haver desmetilação global no genoma, o que 

alteraria o perfil de metilação do DNA, levando ao aumento da expressão de alguns genes 

supressores de tumor, reduzindo crescimento celular. Além disso, este trabalho objetivou avaliar 

de maneira direta a interação entre os GLP1-A e a DNMT1, utilizando-se a técnica de ressonância 

plasmônica de superfície (SPR). Para tanto, seria utilizado um sensor de ouro conjugado com 

matriz orgânica de carboximetildextrana para imobilizar a enzima DNMT1, ao passo que o GLP1-

A seria injetado em fluxo contínuo e a interação entre eles seria avaliada pela variação do índice 

de refração do meio dielétrico. Nestes ensaios, a interação entre a enzima DNMT1 e os GLP1-A 

poderia ser avaliada em tempo real. Foram realizados ensaios de adequação do SPR e testes com 

outros substratos sobre os sensores para validar as condições experimentais previamente às etapas 

que empregariam anticorpos e proteinas. Infelizmente, devido à pandemia do SARS-CoV-2 e aos 

decretos municipais e estaduais que ficaram vigentes em Curitiba em 2020 e 2021, bem como 

denominações da UFPR, não foram realizados os experimentos previstos para este projeto. 
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Salmonelose é uma zoonose importante quando nos referimos a saúde pública, pois a Salmonella 

spp. está frequentemente envolvida em surtos de doenças de origem alimentar em diversos países, 

inclusive o Brasil. Sendo também responsáveis por consideráveis prejuízos econômicos para a 

indústria avícola. Alimentos de origem animal, especialmente os derivados de aves, e alimentos 

que contenham ovos sem tratamento adequado e também ovos consumidos crus, são identificados 

como possíveis responsáveis por surtos de toxinfecção alimentar em que o agente etiológico é a 

Salmonella spp. Esse fato reforça a necessidade do controle sanitário em granjas de postura 

comercial, como medida de prevenção de possíveis contaminações dos ovos. Diante do exposto, 

o presente trabalho tem como objetivo verificar a ocorrência de Salmonella spp. em ovos 

distribuídos em pontos comerciais na cidade de Palotina PR. Foram realizadas 3 coletas com 5 

amostras de cada supermercado, totalizando 60 amostras, estas foram provenientes de quatro 

supermercados da região, por possuírem diferentes origens e diferentes distribuidores do produto, 

as quais foram processadas no Laboratório de Ornitopatologia da UFPR - Setor Palotina. Após a 

coleta, os ovos foram transportados imediatamente ao Laboratório, em embalagens individuais, 

identificados e acondicionados em caixa de isopor, à temperatura ambiente. A seleção dos meios 

de cultura, metodologia de preparo e cultivo das amostras analisadas, foram processadas por meio 

de análise microbiológica convencional para o isolamento de Salmonella spp. Os ensaios foram 

realizados para verificar a presença do microrganismo nas amostras (conteúdo interno), os quais 

definiram se as mesmas estavam aprovadas ou reprovadas para o consumo. Das 60 amostras de 

ovos analisadas, nenhuma apresentou contaminação por Salmonella spp. Os resultados 

demonstraram que os ovos analisados encontravam-se dentro dos padrões estabelecidos pela 

legislação pertinente e não representaram risco à saúde. 
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O avanço da urbanização em direção às áreas naturais aproximou as populações humanas de 

animais silvestres, causando a disseminação de vetores e agentes infecciosos e parasitários para 

novos hospedeiros e consequentemente, a emergência de doenças zoonóticas com novos nichos 

ecológicos. Neste sentido, os municípios de Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná, por possuírem 

respectivamente grandes áreas voltadas à agropecuária e a parques naturais, são locais ideais para 

o estabelecimento e multiplicação de gambás de orelha-branca, e devido a biologia resistente 

destes marsupiais a determinados patógenos, desempenham um papel relevante na manutenção 

de patógenos na natureza, podendo favorecer a transmissão destes aos seres humanos. Ehrlichia 

são bactérias transmitidas por carrapatos, Gram-negativas, pleomórficas, intracelulares 

obrigatórias que infectam mamíferos, incluindo seres humanos. Uma nova espécie, Ehrlichia sp. 

cepa Natal, foi detectada em gambás de orelha-branca da região nordeste do país. Neste sentido, 

o presente estudo teve como objetivo triar gambás de orelha-branca das cidades de Curitiba e Foz 

do Iguaçu no Estado do Paraná, sul do Brasil, para Ehrlichia spp. Um total de 30 amostras de 

sangue de gambás de orelha-branca foram coleadas e o DNA extraído utilizando um kit comercial 

(IllustraTM Blood Genomic Prep Mini Spin Kit, GE Healthcare Life Sciences, Little Chalfont, 

UK). Para monitorar a extração de DNA, uma PCR para o gene endógeno de mamífero 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (gapdh) foi realizada em todas as amostras. Posteriormente, 

as amostras foram testadas por um protocolo de PCR para o gene 16S rRNA de Ehrlichia spp. O 

gene gapdh foi amplificado consistentemente em todas as amostras. Todos os gambás não 

estavam infestados por carrapatos no momento da coleta e testaram negativos para Ehrlichia spp. 

pela PCR. Novos estudos devem ser realizados utilizando um número maior de gambás para 

melhor compreender e caracterizar a potencial nova espécie de Ehrlichia detectada em animais 

do nordeste do Brasil. 
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Atualmente observa-se o aumento do desenvolvimento de infecções fúngicas invasivas, em 

especial devido à maior exposição a fatores de riscos que levam à modulação do sistema 

imunológico do indivíduo. Dentre os principais causadores destas infecções, destaca-se o gênero 

Fusarium spp, que possui alta gama de distribuição pelo ambiente, como no solo, partes aéreas de 

plantas e outros substratos orgânicos. As terapias disponíveis incluem antifúngicos azólicos, 

equinocandinas e polienos. Esses tratamentos apresentam diferentes perfis de eficácia e 

segurança, sendo necessária avaliação crítica dos desfechos em saúde relatados na literatura 

médica. Isto posto, faz-se pertinente avaliar as evidências sobre os antifúngicos sistêmicos 

utilizados no tratamento da fusariose disseminada. Este estudo consiste em uma revisão de escopo 

delineada conforme as recomendações do Instituto Joanna Briggs. O estudo foi desenvolvido a 

partir do mnemônico PCC (população, conceito e contexto), em que: População-pacientes 

imunocomprometidos; Conceito-Manejo da fusariose disseminada; e Contexto-aberto, para 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Quais as evidências sobre o uso de antifúngicos no 

tratamento da fusariose disseminada em pacientes imunocomprometidos?” Foram incluídos 

artigos originais, com texto completo, que tratavam dos antifúngicos usados na fusariose 

disseminada (apenas), em pacientes adultos imunocomprometidos. Foram excluídos artigos 

publicados em caracteres não romanos (e.g., Chinês). As buscas estruturadas, contendo 

descritores relativos à fusariose e aos antifúngicos, foram conduzidas nas bases de dados Scopus, 

Pubmed e Web of Science. Dois revisores de maneira independente realizaram a seleção dos 

estudos recuperados das bases (etapas de triagem e elegibilidade), e posteriormente realizarão a 

extração dos dados dos artigos incluídos. Todas as etapas foram seguidas por reuniões de 

consenso entre os revisores. Foram recuperados 4.725 artigos das bases de dados, os quais tiveram 

seus títulos e resumos lidos pelos revisores aplicando os critérios de inclusão e exclusão (triagem). 

Após esta etapa, chegou-se ao total de 159 artigos selecionados para a etapa de elegibilidade, em 

que os revisores fazem a leitura na íntegra dos artigos aplicando os critérios de inclusão e exclusão 

(etapa presente do projeto). Ao final deste estudo espera-se mapear as evidências acerca das 

terapias para fusariose disseminada e assim contribuir para a condução de novos estudos e 

melhorias no manejo de pacientes acometidos por esta doença. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

151 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

UMA ASSOCIAÇÃO DA SOLIDÃO COM ANSIEDADE EM PACIENTES COM 

ESQUIZOFRENIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

Nº: 20218537 

Autor(es): Marieli Philippsen 

Orientador(es): Raffael Massuda 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Ansiedade, Covid-19, Esquizofrenia 

 

A esquizofrenia é um transtorno psicótico caracterizado por uma variedade de disfunções 

cognitivas, comportamentais e emocionais. O transtorno envolve importantes prejuizos de 

funcionalidade e comorbidades como depressão e ansiedade. O contexto de pandemia pode estar 

relacionado a consequências negativas para a saúde mental como insônia, ansiedade e maiores 

níveis de estresse, além da intensificação de sintomas em pessoas com condições psiquiátricas 

pré-existentes. O objetivo da pesquisa foi avaliar os níveis de ansiedade e solidão em pessoas com 

esquizofrenia durante o isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19. O estudo foi 

realizado por entrevista telefônica ou presencial de 18 participantes adultos previamente 

diagnosticados com esquizofrenia, os quais fazem parte do Programa de Atendimento ao Paciente 

com Transtorno Psicótico (PROAP) do Hospital de Clínicas da UFPR. As entrevistas tiveram 

duração média de 10 minutos, após o consentimento dos participantes foram aplicadas duas 

escalas padronizadas, uma sobre transtorno de ansiedade generalizada (General Anxiety 

Disorder-7, GAD-7) e outra sobre solidão (Escala Brasileira de Solidão UCLA, UCLA-BR). Na 

escala GAD-7 os escores podem variar de 0 a 21, sendo escores maiores representativos de 

maiores níveis de ansiedade, e na UCLA-BR os escores variam entre 0 e 60, sendo 60 considerado 

como escore de solidão intensa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-

UFPR. Para a análise dos dados foi utilizado o programa estatístico Jamovi. Foram entrevistados 

participantes com idade entre 18 e 55 anos (m=38,5, dp=11,6), sendo 3 (16,6%) do sexo feminino 

e 15 (83,3%) do sexo masculino. Os resultados das escalas indicaram média dos escores em 

classificação de ansiedade leve (média=8,28, dp=5,72, mín=0, máx=21) e solidão mínima 

(média=24,2, dp=19,1, mín=2, máx=52). Os dados obtidos com as escalas não apresentaram 

distribuição normal, então foi utilizado teste de correlação de Speraman. A partir da análise foi 

identificada uma correlação positiva significativa entre os escores de solidão e ansiedade 

(rho=0,777, p<0.001). Os dados sugerem que pessoas com esquizofrenia em contexto de 

isolamento social durante a pandemia de Covid-19 apresentaram níveis de ansiedade 

correlacionados positivamente aos níveis de solidão. 
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O estudo teve como objetivo avaliar a interferência do uso de óleo essencial de alecrim 

(Rosmarinus officinalis) - OEA na formação de biofilmes mistos de Salmonella, Listeria 

monocytogenes e Escherichia coli em superfície de poliuretano. A concentração inibitória mínima 

(MIC) de cada uma das culturas frente ao óleo essencial foi determinada de forma prévia pelo 

método de microdiluição em caldo. Para avaliação da formação do biofilme foram realizadas duas 

repetições em triplicatas, sendo avaliada a interferência do OEA na concentração de 100mg/ml 

da MIC e na metade dada concentração de MIC (50mg/ml), na formação do biofilme. Os isolados 

foram ajustados a 0,5 na escala de McFarland em caldo TSB-YE suplementado com 1% de 

TWEEN 80, inoculados em frascos contendo cupons de poliuretano e incubados a 10°C por até 

48h sob agitação orbital. Os cupons foram avaliados nos tempos de 1, 24 e 48h, onde foram 

lavados com 10 ml de solução salina tamponada com fosfato (PBS) para remoção das células 

planctônicas, posteriormente foram submetidos a banho ultrassônico (1,5 min) seguido de vortex 

(1,5 min) para realizar a remoção de células sésseis. Em seguida, foram realizadas diluições 

decimais e inoculadas em ágar específico para avaliação de cada microrganismo e ágar 

inespecífico para contagem total de células. As contagens foram realizadas após 24h/37°C e os 

resultados expressos em UFC/cm2. A interação dos três microrganismos foi capaz de formar 

biofilme na superfície de poliuretano com uma contagem média de 5,01, 5,25 e 4,65 UFC/cm2 

nos tempos de 1, 24 e 48h, respectivamente. Ao avaliar a ação de 100mg e 50mg após 1h de 

incubação, as contagens totais com interferência de OEA apresentaram reduções de 24,91% (3,76 

log UFC/cm2) e 2,19% (4,90 log UFC/cm2) nas contagens de células sésseis. No tempo de 24h 

as contagens avaliadas com interferência de OEA apresentaram reduções de 23,42% (4,02 log 

UFC/cm2) e 4,76% (5,00 log UFC/cm2). OEA demonstrou maior ação sobre Salmonella sp (3,27 

Log UFC/cm2) seguida de E. coli (3,40 Log UFC/cm2) no tempo de 24h. L. monocytogenes 

obteve redução nas contagens individuais apenas no tempo de 1h (3,46 Log UFC/cm2).  No tempo 

de 48h não houve ação do produto sobre a contagem total e individual de células sésseis. Dessa 

maneira, o estudo demonstrou uma influência do óleo essencial de alecrim na etapa inicial da 

formação de biofilmes mistos, demonstrando que o óleo de alecrim pode ser uma alternativa 

potencial para ser utilizada na indústria de alimentos na prevenção da formação de biofilmes. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

153 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

RETINA E ESQUIZOFRENIA: AVALIAÇAO DA ESPESSURA DA RETINA EM 

CASOS E CONTROLES 

Nº: 20218545 

Autor(es): Patrick Junior Biava 

Orientador(es): Raffael Massuda 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Esquizofrenia, Retina, Tomografia De Coerência Óptica 

 

A esquizofrenia é uma desordem neuropsiquiátrica relacionada com modificações tanto 

estruturais quanto funcionais do cérebro. Estudos anteriores sugerem que as variações da 

conformação do córtex cerebral estão diretamente relacionadas com alterações morfológicas de 

fibras nervosas da retina. Ao considerar a importância dessa correlação, o objetivo desse estudo 

foi comparar a espessura da camada de fibras nervosas central e periférica da retina (RNFL) do 

olho direito de pacientes esquizofrênicos com o grupo controle, por meio da tomografia de 

coerência óptica (TCO), para inferir possíveis alterações corticais. Os resultados apresentados são 

preliminares de um estudo ainda em andamento. Foram selecionados pacientes com o diagnóstico 

de esquizofrenia, atendidos no Programa de Atenção ao Paciente Psicótico (PROAP) do 

ambulatório de psiquiatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-

UFPR), e indivíduos controle da população. Foram excluídos do estudo pacientes com 

comorbidades clínicas graves, descompensadas ou com doenças que modificam a espessura 

retiniana. A amostra continha 36 pacientes (24 homens) com idade média de 37,8 anos (dp= 12,3), 

e 26 controles (11 homens) com idade média de 36,5 anos (dp= 13,4). Na espessura nas áreas 

periféricas, as médias da RNFL foram de 167 para os pacientes (dp= 16,1) e de 164 para os 

controles (dp= 14,9). Já nas áreas centrais, foram de 99,9 para os pacientes (dp= 8,61) e de 98,7 

para os controles (dp= 8,56). Considerando os resultados parciais obtidos até o momento, por 

meio do teste t-student, não foi constatada diferença estatisticamente significativa, nem na RNFL 

central (t=0,565, p=0,574) e nem na RNFL periférica (t= 0,812, p= 0,420), de pacientes 

esquizofrênicos quando comparados aos indivíduos do grupo controle. 
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A piscicultura é um dos maiores causadores de introdução de espécies não nativas no Brasil. A 

intensificação dessa atividade causa diversos impactos ambientais que podem acarretar em perda 

de biodiversidade como também em prejuízos econômicos e sociais. Dessa forma, o objetivo 

desse estudo foi avaliar a influência do desenvolvimento da atividade de piscicultura na 

ocorrência de espécies de peixes não nativos em riachos da bacia Hidrográfica do Rio Piquiri. 

Foram realizadas amostragens trimestrais entre dezembro de 2017 e setembro de 2018 em três 

locais de seis riachos selecionados, sendo três riachos com intensa atividade de piscicultura em 

suas microbacias e três riachos sem a influência da piscicultura. As coletas foram conduzidas em 

segmentos de 50 metros utilizando equipamento de pesca elétrica (gerador portátil de corrente 

alternada, 2,5 kW, 400 V, 2A). As espécies capturadas foram anestesiadas, eutanasiados e fixados 

em solução de formol 10% e levados ao laboratório para identificação. Para analisar a influência 

das espécies não nativas nos riachos foram mensurados a abundância relativa em número (ARN) 

e peso (ARP), das espécies não nativas capturadas nos riachos amostrados, bem como a riqueza 

relativa de espécies não nativas (RRE). Diferenças destes parâmetros entre os riachos com e sem 

a presença de atividade de piscicultura foram analisados através de Análise de Variância 

(ANOVA). Foram coletadas 71 espécies sendo 14 delas não nativas para a bacia. Embora nossos 

resultados não demonstraram diferenças com significância estatística, todos os índices 

mensurados (ARN, ARP e RRE) foram superiores nos ambientes com presença da atividade de 

piscicultura, indicando o potencial efeito da atividade de piscicultura na introdução de espécies. 

Espécies não nativas como Oreochromis niloticus só ocorreram em áreas onde há atividades 

relacionadas a aquicultura e registradas em altas densidades tanto em número quanto em peso 

nesses ambientes. Desta forma, conclui-se que há uma maior tendência de aumento do número de 

indivíduos e de espécies não nativos em ambientes com a presença da piscicultura. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

155 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

SINTOMAS DEPRESSIVOS E DOENÇAS AUTORREFERIDAS EM IDOSOS 

Nº: 20218551 

Autor(es): Claudiohana Carrer 

Orientador(es): Maria Helena Lenardt 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Doenças Autorreferidas, Idoso Fragilizado, Sintomas Depressivos 

 

A condição de pré-fragilidade em idosos é caracterizada pela presença de pelo menos um 

marcador, que constitui o fenótipo da fragilidade física. Essa condição associada ao 

envelhecimento, aumenta a susceptibilidade para doenças e influência na capacidade funcional 

do idoso, além de gerar uma percepção negativa da própria saúde e estar associada à 

sintomatologia depressiva. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com objetivo de 

analisar a relação entre sintomas depressivos e doenças autorreferidas em idosos pré-frágeis. Foi 

utilizada a estratégia PICo, que representa um acrônimo para Paciente (Idosos pré- frágeis), 

Intervenção (Sintomas depressivos e doenças autorreferidas), Controle (Qualquer intervenção) e 

Outcomes (Qualquer desfecho que demonstre a relação entre sintomas depressivos e doenças 

autorreferidas em idosos pré-frágeis). Elaborou-se como questão pesquisa: qual é o panorama 

atual da produção científica nacional e internacional acerca dos sintomas depressivos e doenças 

autorreferidas em idosos pré-frágeis? Elegeu-se as bases de dados BVS, PUBMED, SCOPUS, 

Web Of Science e CINAHL para investigação. Para as estratégias de busca, foram utilizados os 

Descritores de Ciências da Saúde e Medical Subject Headings “Frail Elderly”, “Aged”, “Aged, 

80 and over”, “Frailty”, “Depression”, “Depressive Symptoms”, “Disease” e “Chronic Disease” 

combinados por operadores booleanos “AND” e “OR”. A busca inicial resultou em 1.324 artigos 

e foram incluídos 22 estudos para análise, segundo critérios de inclusão e exclusão. Observou-se 

que existe relação entre as variáveis sintomas depressivos, doenças autorreferidas e fragilidade 

física em idosos, assim como entre o quantitativo de doenças crônicas autorreferidas. Houve 

predomínio da relação entre duas variáveis, das três de interesse neste estudo. As doenças 

autorreferidas, que se relacionaram aos sintomas depressivos em idosos pré-frágeis, foram: 

ansiedade, infecção por HIV, osteoarticulares, diabetes mellitus, cardiovasculares, insuficiência 

renal crônica, Alzheimer, hepática crônica e câncer de mama. Esse resultado aponta para a 

necessidade de um cuidado gerontológico fundamentado na identificação das doenças associadas 

em idosos pré-frágeis com sintomas depressivos. 
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O futebol é o esporte que mais causa lesões  musculoesqueléticas no mundo, sendo que a maioria 

dessas lesões ocorrem em membros inferiores, dessa forma, é importante realizar um mapeamento 

dessas lesões musculoesqueléticas que acometem os membros inferiores de praticantes juvenis, a 

fim de criar métodos para prevenir e minimizar a ocorrência dessas lesões enquanto esses 

praticantes estão nas categorias de base e quando atingirem o nível profissional. Objetivo: traçar 

o perfil das lesões musculoesqueléticas em membros inferiores de jogadoras de futebol de base 

(do sub 11 ao sub 17) de Curitiba e região metropolitana. Materiais e Método: a pesquisa foi do 

tipo observacional transversal e teve como público alvo meninas de 11 a 17 anos que praticam 

futebol nas categorias de base de Curitiba e região metropolitana. Para a investigação de lesões 

musculoesqueléticas em membros inferiores dessas jogadoras, foi utilizado o questionário FIFA, 

o qual foi adaptado para o ambiente online e após aprovação do CEP nº 4.146.520, divulgado por 

meio de redes sociais devido ao cenário atual de pandemia por COVID-19. Resultados Principais 

e Análise: foram registradas sete respostas de meninas de 13, 15, 16 e 17 anos. Dessas 7 respostas, 

28,57% (n=2) responderam  já ter sofrido alguma de lesão sendo  que dessas lesões, 100% 

afirmaram que a lesão ocorreu no joelho esquerdo, do tipo lesão de menisco ou cartilagens (50%) 

ou do tipo entorse/lesão ligamentar (50%). Ainda, 50% (n=1) dessas lesões foram causadas por 

desgaste e 50% (n=1) por trauma. A mesma porcentagem se dá para o momento da lesão – treino 

(50%) ou partida (50%). Nenhuma atleta afirmou que as lesões ocorreram por contato ou colisão. 

Considerações Finais: os achados deste  estudo divergem da literatura no que diz respeito ao local 

da lesão, pois, a literatura indica que o tornozelo é o local mais acometido. E, neste estudo 

verificou-se que o local mais acometido por lesões foi o joelho esquerdo. Quanto ao tipo de lesão, 

ao mecanismo e ao momento da lesão, os achados foram inconclusivos e a hipótese é de que tais 

resultados tenham ocorrido devido ao pequeno número de respostas obtidas através do 

questionário. Nesse sentido, recomenda-se uma população com maior número de participantes, a 

fim de traçar o perfil de lesões musculoesqueléticas nos membros inferiores deste público. 
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O zumbido pode ser definido como um som percebido nos ouvidos e/ou na cabeça sem a presença 

de uma fonte sonora externa. É um sintoma de origem multifatorial, também influenciado por 

outras vias além do sistema auditivo, como o zumbido somatossensorial (ZSS). Comumente os 

pacientes com Disfunção Temporomandibular (DTM) buscam o profissional especialista na área 

com queixa principal de zumbido subjetivo (Z). No entanto, a literatura carece de material que 

identifique as características do paciente com ZSS. O objetivo deste trabalho foi identificar as 

características somatossensoriais de mulheres com zumbido e dor miofascial da musculatura 

mastigatória ao avaliar a presença de processo de sensibilização central e de modulação de dor 

por meio de manobras específicas e, assim, auxiliar o clínico no estabelecimento do diagnóstico 

correto. Foram avaliadas mulheres de 18 a 60 anos com zumbido, que buscaram atendimento na 

clínica de DTM e Dor Orofacial da Universidade Federal do Paraná e voluntárias saudáveis. 

Todas foram submetidas a avaliação pelo RDC/TMD para diagnóstico de DTM e testes de 

provocação muscular para verificação da modulação do zumbido. A amostra obtida foi de 73 

pacientes distribuídas em seis grupos: GI: ZSS e DTM (n=13); GII: ZSS (n=11); GIII: DTM 

(n=20); GIV: Z (n=5); GV: Z e DTM (n=7) e GVI: controles saudáveis (n=17). As pacientes 

foram submetidas a testes psicofísicos de sensibilidade dolorosa ao frio, sensação pós-estímulo, 

somação temporal e controle da modulação da dor, em três regiões corporais (trigeminal, cervical 

e extratrigeminal). A média geral de idade foi de 43,47 (±1,39) anos, sendo que o grupo GIV 

apresentou a menor média de idade em relação aos grupos GII e GVI, provavelmente devido aos 

fatores etiológicos desse tipo de zumbido. O grupo GI apresentou os piores resultados em relação 

ao grupo GVI em todas as regiões avaliadas na sensibilidade dolorosa ao frio e no controle da 

modulação da dor e, na região trigeminal, na somação temporal, o que mostrou a presença de 

hiperatividade neuronal nessas pacientes. Houve diferenças em todas as regiões avaliadas na 

sensação pós-estímulo entre o grupo GV e o grupo GVI, evidenciando a presença do processo de 

sensibilização central. Na somação temporal, região cervical, o grupo GIII apresentou os piores 

resultados em relação ao grupo GII e não houve diferenças entre os grupos na região 

extratrigeminal. Como conclusão, verificou-se que as mulheres com zumbido e dor miofascial da 

musculatura mastigatória apresentaram processos de sensibilização central e diminuição da 

capacidade modulatória. 
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O projeto realizado teve como objetivo identificar os efeitos da Terapia por Fotobiomodulação na 

Cicatrização de Úlceras de Pés Diabéticos, bem como a identificação da atuação do enfermeiro 

nesse processo de cuidado na Atenção Primária á Saúde. Como planejado inicialmente, o projeto 

seria realizado em uma unidade de atenção primária, em uma cidade da região Metropolitana de 

Curitiba onde seriam feitas as análises e conclusões acerca do objetivo inicial. Entretanto, devido 

a realidade imposta pela pandemia, o plano de trabalho foi alterado, e assim, realizado uma 

revisão integrativa de literatura, bem como, uma contribuição na construção de um capítulo de 

livro acerca da temática: Atualizações sobre o tratamento de feridas na Atenção Primária à Saúde. 

A revisão foi fundamentada nos critérios metodológicos de Whittemore e Knafl (2005) e pelo 

instituto Joanna Briggs (JBI), que compreende em 6 etapas, sendo estas:  1) elaboração da questão 

da pesquisa; 2) estabelecimento dos critérios de inclusão/exclusão ou de seleção da amostra; 3) 

coleta de dados; 4) análise dos dados incluídos; 5) interpretação dos resultados e 6) apresentação 

e síntese do conhecimento produzido na revisão integrativa. Os principais resultados obtidos 

demonstraram a efetividade do tratamento com o uso do fotobiomodulador na cicatrização de 

úlceras de etiologia diabética pois, a terapia apresentou redução significativa na área da lesão, 

consequentemente melhorando os aspectos clínicos; bem como a fácil adesão ao tratamento, os 

baixos índices de contraindicação, a facilidade de aplicação, e a rapidez do processo de 

cicatrização. Sendo assim, concluiu-se que os efeitos bioestimuladores proporcionados pela 

terapia possibilitaram uma redução no tempo de cicatrização dessas lesões proporcionando um 

fechamento total da ferida, o que reduz significativamente a necessidade frequente de utilização 

do atendimento, reduzindo custos em insumos e materiais para a troca de curativos. Além disso, 

concluiu-se a dificuldade em identificar uma padronização dos protocolos de aplicação da terapia, 

como por exemplo um protocolo que determinasse os principais parâmetros de dosagem utilizada 

na terapia, equipamento utilizado, comprimento de onda, tempo de aplicação, tamanho incial e 

final das feridas. Tudo isso, evidenciou a necessidade da elaboração de um material cientifico 

mais detalhado que proporcionasse maior confiabilidade para o uso desta terapia no contexto das 

unidades de Atenção Primária. 
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A Interconsulta de Psiquiatria (ICP) é uma subespecialidade que envolve a avaliação e indicação 

de tratamento por parte do psiquiatra para um paciente que se encontra sob os cuidados de outra 

especialidade. Os objetivos dessa pesquisa foram caracterizar os atendimentos realizados pela 

equipe de ICP para pacientes do CHC-UFPR, em enfermarias ou unidades de pronto atendimento, 

investigar relação entre tempo de internamento hospitalar (TI) dos pacientes avaliados pela ICP 

e variáveis dos pedidos de consulta (PC) e características dos pacientes. Foram analisados 

retrospectivamente, por meio do Sistema de Informação Hospitalar e de fichas do serviço, todos 

os pedidos de consulta da ICP de 24/09/2019 a 11/02/2020, totalizando 114 casos. Destes, 3 foram 

excluídos (pacientes não avaliados, pedidos feitos por engano). Foram coletadas variáveis dos 

pacientes, dos pedidos de consulta, do internamento e da avaliação da ICP. Quanto aos resultados, 

a pandemia COVID19 trouxe modificações no funcionamento do CHC-UFPR, assim como na 

taxa de pedido de ICP e preenchimento de suas respectivas fichas, prejudicando a coleta e análise 

de dados durante o período de 2020. Dentre 111 casos avaliados até então, 81 (72,9%) eram do 

sexo feminino. Os serviços com maior número de solicitações foram, respectivamente, 

ginecologia e obstetrícia (45,0%), especialidades clínicas (23,5%), conjunto UR/UTI/CTSI 

(16,2%) e especialidades cirúrgicas (15,3%). Dentre as demandas dos PCs, identificou-se como 

motivações mais prevalentes a ideação suicida/autolesão, agitação/alteração comportamental, 

recusa/má-adesão ao tratamento e conflitos com a equipe. As hipóteses diagnósticas mais 

prevalentes foram transtornos depressivos e transtornos por uso de substância. Sobre a conduta, 

69 (62,2%) receberam sugestão de intervenção farmacológica. O presente estudo buscou 

compreender o perfil do serviço ICP, sendo que as principais demandas, o fluxo de atendimento 

e as hipóteses diagnósticas levantadas estão de acordo com dados encontrados na da literatura 

internacional. 
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O vírus da Hepatite C (HCV) tem um impacto significativo na saúde global, afetando mais de 70 

milhões de pessoas no mundo. É a hepatite mais frequente no Brasil e mais prevalente na região 

Sul. Muitos dos infectados desenvolvem doença crônicas podendo evoluir para situações graves 

como cirrose e fibrose hepática. Logo, é de grande importância estudar a epidemiologia dessa 

infecção. Esse trabalho teve como objetivo determinar, caracterizar e georreferenciar a 

prevalência de descartes de bolsas de sangue (BS) por sorologia positiva para Hepatite C nos 

hemocentros regionais cadastrados na rede HEMEPAR-PR (Cascavel, Maringá, Curitiba e 

Guarapuava). A pesquisa foi realizada por meio de um estudo quantitativo-descritivo, de natureza 

transversal. Os dados foram coletados do banco de dados do HEMEPAR, localizada na região 

oeste do Paraná. Os critérios de inclusão foram as bolsas que tiveram seu descarte por sorologia 

positiva para Hepatite C entre 2010 e 2020 na rede HEMEPAR-PR. No entanto, devido as 

mudanças logísticas as quais os hemocentros enfrentaram durante a pandemia por Covid-19, os 

dados necessários para pesquisa não puderam ser enviados pelas suas equipes administrativas, 

tornando possível apenas a coleta dos dados referentes ao hemocentro de cascavel que puderam 

ser coletados diretamente pelos alunos pesquisadores. Assim, do total de 125.707 bolsas de 

sangue doadas nesta unidade cerca de 0,27% (341) foram descartadas com infecção por HCV. 

Essa prevalência é considerada baixa (0,12% a 0,51%) e menor que a estimativa nacional (1% a 

2%) que é considerada intermediaria. Ademais, não foi encontrada diferença estatística 

significativa em relação a associação da infecção por HCV com idade, sexo, etnia, tipo sanguíneo 

e tipo de doação. O perfil epidemiológico predominante entre os doadores com sorologia positiva 

para HCV foi composto por 56,6% pertencentes ao sexo masculino, 37,7% com idade entre 18 e 

27 anos, 83,38% se autodeclararam brancos, 41,99% tinham tipo sanguíneo O+ e 97,58% 

realizaram sua primeira doação. Os resultados do estudo demonstram uma variação da prevalência 

do HCV, já que, estimasse que a região sul apresenta uma alta prevalência, o que não foi possível 

inferir na cidade de Cascavel-PR, pois apresentou uma prevalência baixa. Por fim, estudos que 

identifiquem a prevalência do HCV ajudam no seu rastreamento, possibilitando um melhor 

planejamento de medidas publicas que visem a redução do número de infectados, reduzindo 

consequentemente o número de descartes de bolsas de sangue e assim minimizando parte do 

impacto global causado pelo HCV. 
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O fungo Colletotrichum abscissum é o principal agente causal da podridão floral dos citros (PFC) 

no Brasil. A PFC consiste de lesões nas pétalas e estigma de flores de citros, que causam a queda 

prematura de flores e frutos com retenção do cálice e do disco floral. A perda na produção de 

citros no Brasil pode chegar a 80% em anos com condições ótimas para o desenvolvimento e 

transporte do fungo. O controle da PFC é feito por meio da aplicação de fungicidas que perdem a 

eficiência em caso de chuva até 72 horas após sua aplicação tornando necessários outros métodos 

de controle. Tais métodos podem ser propostos pelo entendimento do patossistema e da biologia 

do fungo, o que pode ser feito com estudos de genética funcional do fungo Colletotrichum 

abscissum, com o objetivo de identificação de genes associados à patogenicidade ou virulência. 

Neste contexto, no presente estudo foi obtida uma biblioteca de 230 mutantes por meio de 

transformação mediada por Agrobacterium tumefaciens. Tais mutantes foram caracterizados 

quanto a expressão do gene gfp via microscopia de fluorescência, quanto à alterações na 

patogenicidade e/ou virulência do fungo em ensaios in vitro utilizando flores de citros, e quanto 

a presença do T-DNA no genoma dos mutantes selecionados. O presente estudo obteve 220 

mutantes com expressão do gene gfp, e um mutante com deficiência na patogenicidade 

(CaATM198).  A inserção do T-DNA também foi confirmada via PCR e na etapa seguinte será 

investigada o número de cópias do T-DNA inserido no genoma do mutante CaATM198 por meio 

de análise de Southern blot. Desta forma, o presente trabalho demonstrou que a agrotransformação 

é um método eficiente para ser utilizado no fungo Colletotrichum abscissum e pode ser aplicado 

para a geração de bibliotecas de mutantes de inserção randômica. 
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O nitrogênio, elemento essencial para os processos bioquímicos, pode ser um fator limitante para 

o crescimento das plantas, por sua baixa concentração em formas assimiláveis. Assim, o uso de 

fertilizantes nitrogenados na agricultura aumentou drasticamente nas últimas décadas, mesmo 

com a possibilidade de desperdício de até 70% do nitrogênio contido em tais fertilizantes, que 

pode causar a eutrofização e acidificação de ambientes. A fixação biológica do nitrogênio é a 

conversão do nitrogênio atmosférico em amônia realizada por determinadas bactérias, 

denominadas diazotrofos, através do complexo enzimático da metaloenzima nitrogenase. Os 

diazotrofos podem ser de vida livre ou endossimbióticos, também conhecidos como rizóbios, que 

formam nódulos nas raízes das plantas através de uma complexa interação planta-bactéria. Dentre 

os rizóbios, Sinorhizobium fredii NGR234 é a bactéria capaz de nodular o maior número de 

espécies conhecidas – mais de 120 gêneros de leguminosas e uma não leguminosa. O sistema 

NTR regula o metabolismo do nitrogênio nas bactérias, através de um conjunto de proteínas e, 

entre elas, a proteína NtrC. NtrC é um regulador transcricional que, quando fosforilado, interage 

com a RNA polimerase, promovendo sua ligação ao DNA e induzindo a transcrição dos genes 

envolvidos no metabolismo de nitrogênio. Este trabalho teve o objetivo de verificar se quatro 

genes candidatos, ngr_b17280, nrtA, rhcC2 e tolC estão sujeitos à regulação pela proteína NtrC. 

Para esse propósito, plasmídeos obtidos em um trabalho anterior contendo a região promotora 

destes genes inseridos no vetor pTZ57R/T foram utilizados. Os fragmentos foram sequenciados 

para comprovar a composição correta dos nucleotídeos e a sua orientação no vetor. Os fragmentos 

de nrtA e tolC entraram na posição EcoRI/HindIII do vetor pTZ57R/T, enquanto os fragmentos 

de ngr_b17280 e rhcC2 foram inseridos no sentido HindIII/EcoRI. Os plasmídeos foram clivados 

com as enzimas EcoRI e HindIII, assim como o vetor pPROBE-GT’ e foram submetidos a uma 

reação de ligação. O vetor pPROBE permite a fusão dos fragmentos contendo as regiões 

promotoras com o gene da proteína verde fluorescente (GFP) para análise da atividade destas 

regiões em uma estirpe selvagem e uma mutante ntrC- de S. fredii NGR234. As reações de ligação 

foram transformadas em células de Escherichia coli DH10B e foi obtida uma colônia da ligação 

de tolC. O DNA deste transformante foi extraído e submetido a uma reação de PCR com primers 

específicos para a região de interesse, confirmando a obtenção da construção pPROBE-GT'/tolC. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

163 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO PROJETO DE POSIÇÃO DE FORAME 

MANDIBULAR EM TCFC 

Nº: 20218583 

Autor(es): Gabriella Mazzarolo 

Orientador(es): Thays Regina Ferreira Da Costa 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Anatomia, Forame Mandibular, Tomografia Computadorizada 

 

Conhecer a localização de estruturas anatômicas é importante para o diagnóstico e plano de 

tratamento na Odontologia. O objetivo deste trabalho foi avaliar a localização relativa (vertical e 

horizontal) do forame mandibular (FM) e comparar sua posição entre os lados (direito e esquerdo) 

relacionando com os tipos faciais, através de exames de tomografia computadorizada de feixe 

cônico (TCFC). Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 393 exames do banco de 

imagens do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Imaginologia da Universidade Federal do 

Paraná (LABIM UFPR) foram avaliados no software iCATVision, sendo mensurados 134 do tipo 

braquifaciais, 147 mesofaciais e 112 dolicofaciais. O software MIMICS foi utilizado para 

mensuração da posição do FM, do ramo mandibular e para classificação do tipo facial. Para 

análise estatística da posição do FM nos sentidos vertical e horizontal foi usado o teste ANOVA 

de um fator e pós teste Tukey (alfa=0,05), já para comparação entre os lados em um mesmo grupo 

foi usado o Teste-T pareado (alfa=0,05). Houve diferença estatisticamente significante entre as 

posições do FM no eixo vertical entre os grupos braquifacial e dolicofacial (p=0,003), e no eixo 

horizontal, houve diferença do perfil dolicofacial em relação aos outros grupos (p<0,001). 

Quando comparadas as medidas da posição do FM no ramo da mandíbula, entre os lados direito 

e esquerdo, apenas o tipo mesofacial apresentou diferença no eixo vertical (p=0,034). A posição 

relativa do FM no sentido vertical apresenta diferença entre os tipos faciais braquifaciais e 

dolicofaciais, em ambos os lados, onde o FM do tipo braquifacial está posicionado superiormente 

quando comparado aos demais tipos faciais. Já no sentido horizontal, FM do tipo dolicofacial está 

localizado anteriormente. Quando comparadas as posições dos FM entre os lados direito e 

esquerdo, apenas o tipo mesofacial apresentou variação no eixo vertical, estando um lado mais 

superior que o outro. Foi concluído que a localização relativa do FM através de exames de TCFC, 

tem variações importantes de acordo com o tipo facial, independente do lado da mandíbula e o 

eixo avaliado. 
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Conservantes são efetivos em evitar contaminações microbiológicas em produtos, porém, são 

crescentes as preocupações acerca de seus impactos ambientais. Contudo, dados sobre a 

degradação à ecossistemas terrestres ainda são limitados. Logo, há uma necessidade de promover 

maiores investigações acerca dos efeitos destes compostos, para assim, atiçar a produção de 

produtos verdes e sustentáveis. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

ecotoxicidade terrestre de dois conservantes cosméticos (Fenoxietanol e do Kathon CG 

(Metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona (MCI/MI)) por meio de métodos in silico e teste 

biológico com Allium cepa. Inicialmente foram coletados dados físico-químicos (Log Kow, 

solubilidade) da base de dados CompTox EPA. Em seguida, avaliou-se os conservantes quanto a 

sua persistência em solo, potencial de bioacumulação e toxicidade terrestre por meio de predições 

in silico obtidas na plataforma VEGA (versão 1.1.5). Em seguida, foi realizado o teste de 

toxicidade com a exposição (5 dias, 25º C) de sementes de A. cepa (ISLA) a diferentes 

concentrações de Fenoxietanol (0,025%, 0,0125%, 0,00625%, 0,003125%, 0,0015625%) e 

Kathon CG (15 ppm, 1,5 ppm, 0,15 ppm, 0,015 ppm, 0,0015 ppm). Após a exposição a toxicidade 

foi avaliada pelos fatores de germinação de sementes e crescimento da raíz (EC50). O ensaio foi 

acompanhado de controles negativo (água ultrapura) e positivo (sulfato de zinco a 6 mg/mL). Os 

métodos in silico mostraram que o fenoxietanol possui rápida taxa de degradação e pode ficar no 

solo por no máximo 17 dias, o que indica que o mesmo é pouco persistente. Já (MCI/MI), 

persistem no solo por 70 e 22 dias respectivamente, todavia apresentam baixa persistência, pois, 

são classificados como persistentes compostos com HL>180 dias. O Fenoxietanol afeta a 

germinação e o desenvolvimento de raízes de A. cepa, sobretudo nas maiores concentrações as 

quais verifica efeito inibitório de 100%, enquanto o MCI/MI não causa toxicidade em A. cepa. 

Análise de danos celulares e no DNA estão em andamento para uma melhor apuração do perigo 

destes conservantes em sistemas vegetais. Até o presente, os dados obtidos mostram que dados in 

silico possuem grande limitação para predizer a toxicidade terrestre, o que pode ser um fator 

limitante para empresas que almejam promover a sustentabilidade de seus produtos. O 

fenoxietanol apesar de ter baixa persistência em solo, pode impactar sistemas vegetais em seus 

estágios iniciais de desenvolvimento, enquanto o Kathon CG, mesmo com uma persistência maior 

aparentemente não afeta plantas monocotiledôneas. 
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A prática de utilizar as plantas medicinais para o tratamento de doenças está aliada à evolução 

humana e observa-se um expressivo aumento do uso em consequência das propagandas populares 

de que “o que é natural, não faz mal”, transmitindo a ideia de que os produtos naturais são 

superiores em relação aos sintéticos ou processados. Entretanto, o consumo de algumas espécies 

vegetais pode desencadear intoxicações, alergias e surgimento ou agravamento de doenças. 

Existem espécies que não provocam sintomas a curto prazo e há estudos científicos baseados na 

caracterização, quantificação, toxicidade e efeitos colaterais de compostos potencialmente 

perigosos. O conhecimento científico gerado pelas universidades, incluindo a UFPR, é 

disponibilizado em uma linguagem técnica e acadêmica, pouco acessível e não usual à 

comunidade externa. Acerca disso, é importante a extensão das informações ao público em um 

formato com linguagem clara, flexível e acessível. Portanto, o presente trabalho teve como 

objetivo a divulgação científica para promover o uso correto de plantas medicinais ou daquelas 

plantas que podem provocar complicações, envolvendo questões de saúde pública. Os materiais 

dispostos para a população local abordaram muitas curiosidades sobre o uso de plantas, 

destacando origens, nomenclaturas, descrições, componentes, identificação, aplicabilidades, 

casos clínicos e normativas vigentes. Dessa forma, o conhecimento científico produzido dentro 

da UFPR com a linguagem técnica e acadêmica tornou-se mais acessível à compreensão da 

comunidade não acadêmica. Além disso, foi dado enfoque em plantas medicinais nativas ou 

presentes no Horto de Plantas Medicinais do Setor Palotina da UFPR, informando e incentivando 

a produção local e o consumo correto de plantas terapêuticas. A metodologia foi baseada na 

revisão bibliográfica realizada nas plataformas científicas de busca como PubMed, Scielo, 

Scopus, NCBI, além de materiais do Ministério da Saúde. Os temas selecionados para as ações 

envolveram plantas tóxicas como o consumo de cipó-mil-homens associado a problemas de 

saúde; ginseng e suas potencialidades; dente-de-leão como fonte alimentar; mil-folhas como 

planta medicinal de interesse do SUS; planta medicinal: aliada ou inimiga do homem? Observa-

se que a divulgação científica através dos materiais didáticos, em formato flexível sobre tais 

plantas, incentivou a curiosidade e orientou quanto ao uso correto, promovendo melhoria da 

qualidade de vida. 
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A cetose e a hipocalcemia são doenças recorrentes no período de transição em vacas leiteiras, 

nesse período as vacas apresentam aumento dos níveis sanguíneos de β-hidroxibutirato (BHB) - 

cetose, e uma queda nos níveis séricos de cálcio (Ca2+) - hipocalcemia, o objetivo desse estudo 

foi analisar a resposta leucocitária de vacas com cetose e/ou hipocalcemia no período de transição 

e comparar os métodos de contagem leucocitária, efetuados por meio de microscopia óptica com 

diferenciação de 100 leucócitos em esfregaço sanguíneo e pelo analisador hematológico 

automático Mindray BC2800VET (AHA). Foi efetuada a coleta de sangue de vacas no período 

de transição, contagem diferencial de leucócitos em microscópio óptico e contagem total de 

leucócitos, obtida por meio do AHA, assim, como o valor da contagem de granulócitos, linfócitos 

e monócitos. Para mensuração do BHB, foi utilizado o aparelho FreeStyle Optimun Neo e tiras 

específicas, para a mensuração da concentração plasmática de cálcio foi utilizado o analisador 

bioquímico Mindray BS120. As vacas foram separadas em 4 grupos: vacas com cetose (GVC) 

(23 bovinos - BHB>1,2 mmol/L); vacas com hipocalcemia (GVH) (51 bovinos – Ca2+<8,6 

mg/dl); vacas com cetose e hipocalcemia (GVCH) (29 bovinos - BHB>1,2 mmol/L e Ca2+<8,6 

mg/dl) e grupo controle (GC) (9 bovinos – BHB e Ca2+ normais). Os leucogramas dos GVC, 

GVH e GVCH foram comparados com o GC, a ANOVA e Teste de T evidenciaram diferença 

significativa somente na contagem de linfócitos na comparação do GC com GVCH. Foi 

determinada a porcentagem de animais de cada grupo que não apresentaram alterações 

leucocitárias e estabelecidas as frequências das alterações no leucograma de cada grupo. Nas 

vacas do GC a leucocitose (22%) e a linfocitose (44%) foram as alterações mais frequentes, para 

o GVC, foram leucocitose (26%) e a eosinofilia (26%), para o GVH, foram eosinopenia (45%) e 

neutrofila (35%) e para o GVCH, foram a eosinopenia (38%) e monocitose (24%). As contagens 

diferenciais de leucócitos dos grupos realizadas por microscopia e pelo AHA foram comparadas 

por ANOVA e Teste de T, revelando em todos os grupos a existência de diferença significativa 

na contagem de monócitos. Assim, conclui-se que bovinos do GVCH apresentaram populações 

de linfócitos significativamente reduzidas, as alterações leucocitárias e bioquímicas evidenciadas 

em cada grupo podem ser utilizadas como ferramentas para auxílio no diagnóstico da cetose e/ou 

hipocalcemia, a contagem de monócitos do AHA não se apresentou confiável, uma vez que, foi 

evidenciado diferença significativa entre os métodos. 
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) é uma grande conquista 

para o alcance do desenvolvimento infantil, com ações de enfrentamento à mortalidade, violência 

e vulnerabilidade, permitindo que a criança obtenha um desenvolvimento saudável além de 

contribuir  para o índice de desenvolvimento humano do país. Tendo em vista a necessidade da 

PNAISC ser aplicada em municípios do Brasil para a melhor qualidade de vida infantil, esta 

pesquisa buscou analisar a PNAISC e verificar a implementação de políticas e/ou programas 

voltados à saúde da criança no município de Matinhos em relação a indicadores. A pesquisa 

envolveu a busca em bases de dados e sites governamentais por leis, decretos e indicadores de 

saúde. Foram identificados o projeto Bem Nascer, o programa Agosto Dourado, a Lei n° 071/2018  

do Teste do Coraçãozinho e o NUTRISUS. Verificou-se um aumento da mortalidade materna no 

município e números significativos na mortalidade neonatal, vindo de encontro com o Decreto n° 

466/2020 que dispõe da prevenção à mortalidade materna, infantil e fetal. Estas estratégias 

integram os eixos I, II e III da PNAISC. Com relação ao eixo V, voltado à violência e cultura da 

paz, um levantamento no Sistema de Informações de Agravo e Notificação (SINAN) de 2015 à 

2018 demonstrou a ocorrência de violência intrafamiliar entre crianças e adolescentes de 0 a 14 

anos no município. Nesse sentido, a Rede de Proteção à Criança e Adolescente de Matinhos é 

uma estratégia criada visando o bem estar, saúde e atenção à crianças e adolescentes, com enfoque 

em casos crônicos. Os programas Saúde Auditiva, Saúde na Escola, Saberes e a Política de 

Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, são também outras 

estratégias do município que direcionam ao cuidado físico e psicológico, ligadas aos eixos IV e 

VI da PNAISC. Observou-se um declínio na cobertura vacinal infantil do município, 

principalmente nos anos de 2019 e 2020, apresentando taxas de cobertura em 71,16% em 2019 e 

25,42% até o mês de setembro de 2020, demonstrando a baixa vacinação contra doenças como a 

poliomielite, caxumba, sarampo, rubéola e hepatite B. A baixa cobertura vacinal em 2020 

coincide com o período da pandemia de Covid-19, podendo ser responsável pela queda da 

imunização. Concluiu-se que o município de Matinhos possui algumas estratégias de saúde e 

políticas públicas voltadas à saúde da criança, porém o desenvolvimento infantil não é plenamente 

alcançado considerando a ocorrência da violência intrafamiliar e a baixa cobertura vacinal até o 

momento. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

168 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

EFEITOS DA CORRENTE ALTERNADA MODULADA EM BURST NA FORÇA 

MUSCULAR: REVISÃO SISTEMÁTICA 

Nº: 20218614 

Autor(es): Andressa Mourao de Andrade 

Orientador(es): Ana Carolina Brandt De Macedo 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Força Muscular, Terapia Por Estimulação Elétrica., Torque 

 

A corrente Aussie (CA) é uma corrente de média frequência aplicada nas frequências de 1 ou 4 

kilohertz (kHz) com bursts de 2 ou 4 milissegundos. Esse recurso da eletroterapia é não invasivo 

e de baixo custo. Apesar de sua ampla atuação, não existem muitos estudos acerca da CA e seus 

efeitos. Logo, o objetivo desta revisão sistemática foi avaliar os efeitos da CA na força e torque  

muscular e classificar os estudos que abordaram essa corrente. O estudo relatado consistiu numa 

revisão sistemática e as bases pesquisadas foram Lilacs, Scielo, Web of Science, Scopus, Pubmed 

e PEDro por dois avaliadores no período de 10/2020 a 03/2021, sem a troca de informações entre 

eles. Um terceiro avaliador foi consultado nos momentos em que não houve consenso acerca de 

algum material. Os critérios de inclusão utilizados foram ensaio clínico randomizado ou não, com 

ou sem grupo controle, com ou sem grupo placebo, com voluntários de ambos os sexos, com 

idades entre 18 a 80 anos, com corrente de 1 kHz e/ou 4 kHz além de ter torque e força muscular 

como desfecho analisado. Os critérios de exclusão utilizados foram a ausência dos termos CA, 

corrente de média frequência ou corrente alternada modulada em burst. Na primeira etapa foram 

encontrados 29993 artigos dos quais 29873 foram excluídos de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão ou devido a duplicidade de títulos. Na etapa seguinte, foram avaliados os 120 

estudos selecionados, resultando em 57 artigos para leitura dos resumos. Por fim, foram 

escolhidos 22 artigos para leitura na íntegra. Após análise, 3 artigos foram excluídos já que 1 

estudo se tratava de protocolo de intervenção e outros 2 eram duplicata em outros idiomas. Assim, 

9 artigos com os desfechos acima selecionados foram classificados de acordo com a escala 

JADAD. 2 artigos obtiveram escore 0, 1 escore 1, 2 escore 2,  2 escore 3 e 1 escore 4. Assim, 6 

artigos (66,6%) são classificados como de baixa qualidade e 3 (33,3) de alta qualidade. Quanto 

aos desfechos, apenas 2 artigos avaliaram os efeitos da CA na força muscular. O primeiro estudo 

não obteve diferenças significativas enquanto o segundo observou um discreto ganho de força 

muscular. Já em relação ao torque, 4 estudos indicam a CA como a mais eficaz no ganho de 

torque, dois não obtiveram diferenças ao comparar com outras frequencias e um apontou a 

frequência de 1 kHz como a mais indicada na produção de maior torque, enquanto a frequência 

de 4 kHz é mais eficaz na obtenção da produção máxima de torque com conforto. Assim, conclui-

se que os escassos estudos apresentam diversidade metodologica. 
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A corrente Aussie (CA) é uma eletroestimulação de média frequência alternada aplicada nas 

frequências 1 ou 4 kilohertz (kHz) com bursts retangulares de 2 ou 4 milissegundos utilizada 

como recurso terapêutico confortável no alívio da dor. Mas apesar da fácil aplicação, os estudos 

acerca da CA são escassos e possuem metodologias divergentes. O objetivo desta revisão 

sistemática foi avaliar os efeitos da CA no desfecho primário dor e nos desfechos secundários, 

funcionalidade e conforto, e classificar os estudos que a utilizaram. O estudo foi do tipo revisão 

sistemática. Foi realizada uma busca eletrônica por literatura individualizada por duas avaliadoras 

nas bases de dados Lilacs, Scielo, Web of Science, Scopus, Pubmed e PEDro em português e 

inglês no período de 10/2020 a 03/2021. Os critérios de inclusão foram ser ensaio clínico 

randomizado ou não randomizado, com ou sem grupo controle e/ou grupo placebo, participantes 

de ambos os sexos com faixa etária de 18 a 80 anos, com corrente de 1 kHz e/ou 4 kHz e ter um 

dos desfechos determinados. Quanto aos critérios de exclusão, estes foram não mencionar os 

termos corrente Aussie, corrente de média frequência ou corrente alternada modulada em burst. 

Foram encontrados 29993 títulos na busca por literatura, sendo 120 títulos analisados e 56 

selecionados para a etapa de leitura de resumos. Após essa etapa, 22 artigos foram lidos na íntegra, 

mas 3 foram removidos, 2 por serem duplicata em línguas diferentes e 1 por ser um protocolo. 

Assim, 14 artigos foram avaliados e classificados por meio da escala JADAD, 5 artigos obtiveram 

escore 0, 2 escore 1, 2 escore 2, 4 escore 3, 0 escore 4 e 1 escore 5. Dessa forma, conclui-se que 

9 artigos (64,3%) são classificados como de baixa qualidade e 5 (35,7%) de alta qualidade. 

Ademais, os efeitos da CA na dor e no conforto ainda são controversos e não foi observado 

nenhum efeito na funcionalidade. Além disso, os estudos acerca da CA são escassos e possuem 

diversidade metodológica, o que dificulta a avaliação da efetividade dessa corrente. Com isso, 

sugere-se que novos estudos sejam realizados para elucidar os efeitos da CA na dor. 
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O câncer de próstata, segunda maior causa de óbitos em homens adultos dentre as neoplasias 

malignas, é uma doença multifatorial que possui alguns fatores de risco como idade, etnia, história 

familiar, dieta e fatores ambientais. Entre os fatores ambientais, destaca-se o uso de agrotóxicos. 

Sendo assim, objetivou-se analisar a mortalidade por câncer de próstata de trabalhadores 

agropecuários, residentes na 9ª Regional de Saúde do Paraná entre os anos de 2013 e 2018 e sua 

associação com o uso de agrotóxicos. Foi realizada um estudo do tipo caso-controle, quantitativo 

e transversal. Os dados foram coletados a partir do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). 

Calculou-se a taxa de mortalidade específica, usando como referência o número de trabalhadores 

agrícolas registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Estimou-se a razão de 

chances ou Odds Ratio (OR) com intervalo de confiança de 95% (IC95%). Evidenciou-se a 

ocorrência de 186 mortes por neoplasias de próstata entre os anos de 2013 e 2018 na 9ª Regional 

de Saúde do Paraná, a qual é composta pelos seguintes municípios: Foz do Iguaçu, Itaipulândia, 

Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e 

Serranópolis do Iguaçu. Analisando a profissão desses 186 homens que morreram por câncer de 

próstata, verificou-se que 57 (30,64%) eram trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, 

segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, considerados nesse trabalho como casos 

(trabalhadores rurais). A taxa de mortalidade por câncer de próstata entre os trabalhadores rurais 

na 9ª Regional de Saúde no período de 2013 a 2018 foi de 5,97/1000. E ao calcular OR, do período 

analisado, chegou-se à conclusão de que os trabalhadores rurais da 9ª Regional de Saúde do 

Paraná possuem 6,4 vezes mais chance de morrer por câncer de próstata do que outros 

trabalhadores. Este cenário pode estar relacionado ao fato de que alguns agrotóxicos possuem 

potencialidade para atuarem como iniciadores, promotores tumorais e/ou disruptores endócrinos. 

Conclui-se que ser trabalhador agrícolas aumenta significativamente as chances de falecer por 

câncer de próstata. A partir desses dados, espera-se auxiliar na elaboração de políticas de saúde 

que realizem a prevenção deste agravo, nesta população. 
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A alphaproteobacteria fixadora de nitrogênio associativa Azospirillum brasilense bactéria já é 

utilizada no Brasil como inoculante nas culturas de milho, trigo e arroz. Esta bactéria é uma 

colonizadora eficiente de raízes de gramíneas, capaz de aumentar o crescimento e produção de 

culturas economicamente importantes, utilizando diferentes mecanismos de promoção do 

crescimento vegetal, como o ácido indol-acético (AIA), giberilinas e citocininas. A estirpe 

mutante A. brasilense HM053 possui uma mutação pontual no gene glnA, que promove um 

fenótipo diferenciado para a bactéria, como fixação constitutiva de nitrogênio, baixa atividade de 

GS (glutamina sintetase) e excreção de amônio superior ao selvagem. Resultados obtidos no 

Núcleo de Fixação de Nitrogênio UFPR sugerem que os genes ΔnarL-like, ΔipdC e ΔflcA de 

Azospirillum brasilense estão envolvidos no processo de interação entre está bactéria e a planta. 

O objetivo deste projeto é construir estirpes mutantes de Azospirillum brasilense HM053ΔnarL-

like, HM053Δipdc, HM053ΔflcA e determinar dos seus efeitos no crescimento e colonização de 

Setaria viridis A10. As estirpes construídas por recombinação homólogas serão inoculadas em 

plântulas de Setaria viridis. Aos quarenta dias após inoculação, os parâmetros de crescimento de 

plantas como peso fresco de parte aérea, comprimento, número e peso de panículos e peso seco. 

Para os ensaios de adesão e colonização, plântulas de Setaria viridis A10 serão inoculadas com 

as estirpes construídas e será feita a contagem em placa do número de bactérias aderidas na raiz 

trinta minutos, três dias e sete dias após inoculação. A construção dos mutantes marcados com 

GFP será feita através de conjugação com E. coli contendo o plasmídeo pBKminiTn7gfp 1 (KmR) 

e (GmR). Os resultados que serão obtidos nesses experimentos poderão elucidar o papel desses 

genes na interação Planta-Bactéria. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

172 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

BIODIVERSIDADE AQUÁTICA E ISOLAMENTO SOCIAL PÓS COVID-19, UMA 

ANÁLISE CIENTOMETRICA. 

Nº: 20218624 

Autor(es): Isabela Oliveira da Silva 

Orientador(es): Almir Manoel Cunico 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Biodiversidade, Covid-19, Impactos 

 

A pandemia do COVID-19 trouxe impactos para diversas áreas da sociedade humana, 

especialmente em decorrência da necessidade do isolamento social. Desta forma, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar o estado atual do conhecimento acerca dos potenciais efeitos do 

isolamento social pós COVID-19 sobre a conservação da biodiversidade aquática. A análise 

cientométrica foi estabelecida através de revisão sistemática da literatura na base de dados online 

“Web of Science” utilizando como termos de busca "COVID-19 AND biodiversity AND 

freshwater OR marine OR aquatic environment* OR conservation OR impact* OR biological 

diversity" na opção “topic” e selecionando apenas publicações em periódicos científicos, os quais 

foram triados no intuito de selecionar aqueles correlatos ao objetivo proposto. Em um total de 68 

referências bibliográficas, utilizamos o filtro na categoria de artigos, onde 51 foram selecionados 

inicialmente e 23 retidos para análise integral de seu conteúdo. Os estudos indicaram que os 

impactos tendem a ser negativos devido ao aumento da caça, comércio e abate ilegal de animais 

selvagens, além de prejuízos na área da pesquisa pelo isolamento dos próprios cientistas. Da 

mesma forma, observa-se que estudos “in loco” sobre o tema ainda são incipientes, uma vez que 

70% das publicações são teóricas, sendo necessário pesquisas futuras abrangendo escalas 

temporais maiores, um maior número de ecorregiões e táxons. Concluímos que o estado atual do 

conhecimento a respeito da influência do isolamento social humano sobre a conservação da 

biodiversidade é introdutório, especialmente sobre a biodiversidade aquática, com poucas 

publicações voltadas a área, embora hajam evidências certificando que os impactos negativos se 

sobressaem aos demais efeitos e que estes podem se tornar ameaças para a conservação da 

biodiversidade pós COVID-19. 
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O zumbido é definido como um som fantasma, percebido nos ouvidos e/ou na cabeça, sendo 

interpretado como som pelo cérebro, independente de fonte sonora externa. É caracterizado como 

um sintoma, e não uma doença. Há hipóteses da existência da correlação do zumbido com a 

disfunção temporomandibular. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a associação 

com outros sintomas otológicos e características clínicas em mulheres com diferentes 

apresentações de zumbido, com ou sem Disfunção Temporomandibular (DTM) associada. Foram 

avaliadas pacientes com zumbido que buscaram o atendimento da clínica de DTM e Dor Orofacial 

da Universidade Federal do Paraná. As participantes da pesquisa responderam a uma anamnese a 

respeito das características e intensidade de seu zumbido e a presença e intensidade de outros 

sintomas otológicos, como otalgia, tontura, vertigem, hiperacusia e hipoacusia. A amostra total 

obtida foi de 36 pacientes, distribuída em 4 grupos diferentes. Um nível de significância de 0,05% 

foi adotado para todos os testes aplicados. O grupo III apresentou menor idade (28,00±9,59) em 

relação aos outros grupos (I=39,38±13,54; II=46,91±10,13; IV=46,29±11,10). Não houveram 

diferenças relevantes de intensidade do zumbido. Não houve associação entre as características 

do zumbido, como tempo de evolução, localização, tipo, flutuação de volume e frequência. Não 

houve significância estatística em relação à presença de outros sintomas associados, como 

hipoacusia, hiperacusia, plenitude auricular, otalgia e tontura/vertigem. Não houve diferença entre 

os grupos na intensidade de nenhum dos sintomas percebidos. A partir dos resultados obtidos fica 

evidente a diversidade existente entre os casos clínicos de zumbido, confirmando ser um sintoma 

sem uma característica definida de apresentação. Além disso, ressalta-se a necessidade de exame 

físico para obtenção do correto diagnóstico do subtipo de zumbido, não devendo, portanto, a 

investigação estar restrita apenas ao relato do paciente. 
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O zumbido pode ser definido como um som subjetivo percebido nos ouvidos ou cabeça sem 

qualquer fonte sonora externa. Não é uma doença e sim um sintoma. A sua presença pode 

influenciar negativamente na qualidade de vida do indivíduo, alterando seu equilíbrio emocional 

e desencadeando ou agravando um quadro de depressão e ansiedade. Por isso, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a qualidade de vida e o estado ansioso em mulheres com zumbido 

somatossensorial. Foram avaliadas as pacientes com zumbido que buscaram atendimento da 

clínica de DTM e Dor Orofacial da Universidade Federal do Paraná. A amostra foi composta por 

73 indivíduos do sexo feminino, com idade entre 18 e 60 anos, brasileiras, que foram distribuídas 

em seis diferentes grupos para posterior análise estatística. A influência do zumbido na qualidade 

de vida foi mensurada pelo Tinnitus Handicap Inventory (THI). O estado ansioso foi avaliado 

através do uso do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). O impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida das pacientes foi avaliado pelo Questionário de Qualidade de Vida OHIP-30.  

Os dados foram avaliados estatisticamente, sempre com um nível de significância de 5%. Houve 

diferença estatisticamente significante para a variável idade, para a qual o grupo IV, das pacientes 

com zumbido associado à DTM, apresentou a menor média, principalmente em relação aos grupos 

II e VI. A variável OHIP-30 demonstrou que os grupos I e III, das pacientes com DTM associada 

ou não ao zumbido somatossensorial, apresentaram a pior qualidade de vida relacionada a saúde 

bucal, quando comparado aos grupos com zumbido subjetivo e controles. As pacientes do grupo 

V, com zumbido subjetivo e DTM, apresentaram maiores índices de ansiedade, determinado pelo 

IDATE. A influência do zumbido na qualidade de vida das pacientes, avaliada pelo THI, não foi 

estatisticamente diferente entre os grupos. A presença de zumbido, sobretudo associado a DTM, 

dificulta a qualidade de vida e piora os níveis de ansiedade. Identificar essa associação e 

estabelecer o correto plano de tratamento possibilita um prognóstico favorável, com níveis 

reduzidos de ansiedade e avanço na qualidade de vida dos pacientes. 
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As transformações na formação médica e as mudanças nas políticas em saúde caminham em 

consonância na busca por profissionais humanizados e críticos, distanciando-se do modelo 

biomédico curativo e fragmentado em especialidades. Nesse cenário, a Clínica Ampliada, diretriz 

do Política Nacional de Humanização, exerce papel norteador. A Clínica Ampliada é pautada na 

ampliação da compreensão do processo de saúde-doença e do objeto de trabalho, conferindo 

visibilidade às diversas esferas envolvidas e posicionando o usuário como centro do cuidado. 

Também tem como base a autonomia, garantindo papel ativo do usuário na condução terapêutica. 

O projeto de extensão “Psiquiatria em Curitiba: intervenções” foi criado frente a essas questões, 

promovendo o contato regular entre alunos de medicina da UFPR e atividades terapêuticas grupais 

nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). As intervenções envolviam pessoas com problemas 

mentais em tratamento em conjunto com profissionais da rede, voltando-se à reinserção social, 

redução do estigma e promoção da cidadania. Realizou-se uma pesquisa-intervenção, 

participativa, com caráter avaliativo a partir de métodos qualitativos com objetivo de explorar a 

percepção dos alunos em relação às experiências vivenciadas nas intervenções. Foram 

selecionados acadêmicos que participaram das atividades por pelo menos três meses, excluindo-

se aqueles que não deram continuidade ou que obtiveram três faltas consecutivas, todos 

consentiram em participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As entrevistas ocorreram por meio da plataforma Zoom™, somando-se 16 entrevistas semi-

estruturadas individuais, baseadas em perguntas abrangentes. As entrevistas foram áudio 

gravadas, transcritas integralmente e analisadas com base na hermenêutica gadameriana. A partir 

da avaliação do material, elencaram-se argumentos organizados em três núcleos temáticos: 

aprendizado humano x técnico, ampliação do olhar e horizontalidade. A análise inicial evidenciou 

contribuição das intervenções realizadas na redução do estigma dos alunos em relação aos 

usuários da rede de saúde mental e na construção de relacionamentos entre alunos e usuários com 

maior naturalidade e vinculação. Também foi evidenciado que as intervenções promoveram 

reflexões nos alunos sobre os mecanismos de exclusão de indivíduos com problemas mentais e 

sobre o papel benéfico da terapêutica grupal nesse processo. Portanto, nota-se efeito favorável da 

proposta analisada, principalmente quanto à redução do estigma, ampliação do olhar e construção 

de vínculos. 
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Indivíduos com doença renal crônica (DRC), causadora de danos graduais e irreversíveis aos rins, 

possuem como método de tratamento as terapias de substituição renal, dentre elas a diálise 

peritoneal (DP), processo que utiliza a membrana peritoneal do paciente como superfície 

dialisadora, a partir da administração de uma solução de diálise. A DP é uma modalidade de alta 

qualidade e bom custo benefício, porém em longo prazo resulta na disfunção da membrana 

peritoneal por inflamação crônica, fibrose e perda da capacidade dialítica. A membrana 

peritoneal, ao entrar em contato com a solução de diálise libera micropartículas (MPs). Pensando 

nisso, o objetivo do presente projeto foi isolar e caracterizar as MPs presentes no dialisato de 

pacientes submetidos à DP, utilizando-as como potenciais biomarcadores fisiológicos da 

membrana peritoneal dos pacientes. Para isso, foram feitas coletas de dialisato de cinco pacientes; 

sendo então essas amostras centrifugadas a 2.500 g por 20 minutos para remover possíveis 

contaminantes. Posteriormente, as MPs foram sedimentadas por centrifugação de 100.000 g por 

90 minutos, o sobrenadante foi descartado e o pellet com as MPs foi ressuspendido em 1mL de 

PBS e filtrado por membrana de 0,22 µm. Em seguida, foi realizado o Ensaio de Bradford para 

dosagem de proteínas totais. Os ensaios de Dynamic Light Scattering e Nanoparticle Tracking 

Analysis foram realizados no intuito de verificar o tamanho e concentração das MPs obtidas em 

duas diluições (1:10 e 1:20). A concentração de proteínas totais nas MPs obtidas foi de 250 

µg/mL. As MPs apresentavam diâmetro médio de 161.3 ± 4.9 nm e 166.9 ± 3.9 nm e concentração 

média de 92.2x1010 ± 48,8x109 partículas/mL e 45,8x1010 ± 13x109 partículas/mL. Em 

conclusão, até o presente momento, os resultados indicaram que o tamanho das MPs, de acordo 

com a classificação da International Society for Extracellular Vesicles (2018), está na categoria 

de small Extracellular Vesicles (sEVs), que enquadra vesículas com um tamanho menor de 100nm 

ou menor que 200nm. Os próximos passos incluem ensaios de microscopia para demonstrar as 

características físicas e ensaios de citometria de fluxo para confirmar a origem das MPs. 
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As doenças cardiovasculares são uma importante causa de morte ao redor do mundo, e apesar do 

seu decréscimo nos anos 2000, ainda tem maior mortalidade do que doenças pulmonares crônicas 

e câncer somados. Além da importância epidemiológica, há também um grande impacto 

relacionado a Custos, levando a estimativa de que, em 2035, mais de 1 (um) trilhão de dólares 

sejam gastos com esses pacientes em solo americano. O objetivo do presente trabalho será 

verificar a correlação ente a função autônomica e função cardíaca de pacientes com Infarto Agudo 

do Miocárdio (IAM). Por meio da análise da variabilidade da frequência cardíaca é possível a 

obtenção de informações sobre a função autonômica, particularmente as ondas de baixa 

frequência (LF, 0,04-0,15 Hz) e componentes espectrais de alta frequência (HF, 0,15-0,4 Hz), que 

são utilizados para diferenciação do componente simpático e parassimpático e sua influência sob 

o miocárdio, além disso a função cardíaca sera valiada através de ecocardiografia transtorácica, 

um método não invasivo e de baixo custo capaz de avaliar parâmetro importantes sofre a 

funcionalidade do miocárdio.  A pesquisa a ser demonstrada abordará tanto homens quanto 

mulheres, os quais foram diagnosticados com IAM. Serão realizados um ou dois dias antes dos 

pacientes receberem sua alta hospitalar. Os mesmos serão submetidos a processos que envolvem 

avaliação clínica, função cardíaca com ecocardiografia e, em seguida, o teste de caminhada de 6 

minutos (TC6), o qual utiliza um ergoespirômetro (K5, Cosmed, Italia) integrado ao uso de um 

eletrocardiograma, ambos são do tipo portátil.Durante a avaliação serão verificadas a percepção 

tanto respiratória, quanto muscular. A análise estatística de dados irá envolver análises 

inferenciais de regressão logística linear com a seguinte tendência: quanto menor for a capacidade 

funcional do músculo do coração, menores serão os valores obtidos no TC6. As medidas terão 

como base um p<0,05. Devido a atual conjuntura que estamos vivendo, assolados por uma 

pandemia que apenas agora está surgindo uma perspectiva de melhora a curto prazo, essa pesquisa 

ainda não apresenta nenhum resultado parcial. Dependemos de acesso ao Hospítal de clínicas e 

contato direto com pacientes para que haja andamento, portanto não há nada além disso para ser 

dito nesse resumo. 
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No Brasil, as feridas constituem um sério problema de saúde pública devido ao grande número 

de doentes com alterações na integridade da pele, sendo um oneroso problema de saúde para os 

portadores, cuidadores, profissionais e gestores de saúde. O Leonurus sibiricus L. (Lamiaceae), 

conhecido como Rubim ou Erva-de-macaé, é utilizado popularmente na cicatrização de feridas 

nas regiões Sul e Sudeste do país, locais de sua principal distribuição geográfica. O estudo teve 

como objetivo pesquisar o potencial anti-inflamatório do extrato das flores de Rubim em modelo 

animal. A identificação do Rubim se deu via análise anatômica e classificação morfológica da 

planta por histologia. As flores foram coletadas, lavadas, desinfectadas, desidratadas em estufa e 

moídas em moinho de facas com granulometria para o preparo do extrato aquoso 1% (p/v). Com 

o auxílio de um punch metálico foi confeccionado feridas cirúrgicas na região dorsal dos ratos da 

linhagem Wistar, sendo os curativos realizados diariamente por 21 dias, com eutanásias realizadas 

semanalmente. Para os curativos foram utilizados o Alginato de sódio 4% como controle positivo 

(grupo 1), o Alginato de sódio 4%  associado ao extrato aquoso das flores como foco do 

experimento (grupo 2) e o Dexpantenol 42 mg/g para o controle positivo (grupo 3). Antes das 

eutanásias foram coletadas amostras de sangue dos animais para a análise anti-inflamatória 

sistêmica, por dosagem de citocinas, e após a região da ferida foi excisada com margem de 0,5 

cm de pele íntegra em torno da lesão, em profundidade até a fáscia muscular para a análise 

histológica. As amostras de pele coletadas com sete, 14 e 21 dias do início do experimento 

passaram pelo processo de desidratação e emblocamento. A inflamação é uma resposta fisiológica 

necessária para a progressão da cicatrização, no entanto espera-se que com a utilização do extrato 

aquoso das flores de L. Sibiricus (grupo 2) que a inflação local e sistêmica não seja excessiva e 

prolongada, bem como que o extrato estimule o sistema imunológico sem causar danos aos tecidos 

saudáveis quando comparado aos grupos 1 e 3. Portanto, se o extrato aquoso das flores de Rubim 

apresentar potencial anti-inflamatório essa planta poderá ser empregada no tratamento de feridas 

cutâneas com redução dos custos e do tempo de cicatrização. 
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Os forames incisivos acessórios se localizam na face lingual da mandíbula, com trajetos, 

localizações e diâmetros variados. Por estes forames transitam nervos e vasos sanguíneos que, 

quando lesionados durante procedimentos cirúrgicos na região, como por exemplo, a colocação 

de um implante, podem provocar hemorragias intensas. Assim, esta pesquisa tem como objetivo 

verificar a prevalência de forames incisivos acessórios por meio de tomografias 

computadorizadas de feixe cônico (TCFC) dos indivíduos que foram atendidos no curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para calibração, dois pesquisadores 

foram previamente treinados para visualizar os forames incisivos acessórios nos cortes de TCFC 

utilizando o software Vision® do próprio equipamento. Foram analisados 15 exames de TCFC 

por 3 vezes, em datas diferentes. Os dados foram registrados em planilhas próprias e serão 

analisados por meio dos testes intra e interexaminador. A partir desse resultado, será iniciada a 

análise da amostra, a qual está sendo organizada por faixas etárias. Os dados obtidos permitirão 

indicar a prevalência dos forames incisivos nessa amostra. Espera-se encontrar alta prevalência 

desses forames acessórios. Métodos de avaliação para comparar as variáveis matematicamente 

ainda serão utilizados, contudo, uma análise visual dos dados coletados na calibração, nos leva a 

crer que as variáveis idade e sexo provavelmente não vão alterar prevalência dos forames 

acessórios. Os exames de tomografias computadorizadas de feixe cônico estão sendo analisadas, 

pois a pandemia interferiu no desenvolvimento da proposta.  Só após a finalização dessa etapa 

que poderá ser feita uma análise definitiva dos resultados. É de suma importância saber 

reconhecer esses forames acessórios, para consequentemente aumentar a segurança durante os 

procedimentos odontológicos. 
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O movimento migratório é um fenômeno mundial, cujas motivações podem ser econômicas, de 

segurança, ambientais, demográficas, de perseguição, conflitos ou violência. O Brasil se insere 

nesse contexto como um país com crescente chegada de migrantes, o que expõe a fragilidade das 

políticas públicas de atendimento às demandas dessa população. Embora haja subsídios legais no 

país para um acolhimento universal dos migrantes nos serviços de saúde, há, na prática, barreiras 

que se interpõem ao seu acesso, como carência de um perfil epidemiológico fidedigno dessa 

população, despreparo dos profissionais na atenção aos migrantes, diferenças linguísticas e 

culturais. Sendo assim, o presente trabalho baseou-se na hipótese de que conhecer os indicadores 

socioeconômicos, os dados epidemiológicos, a experiência dos migrantes no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e as principais dificuldades enfrentadas nos serviços contribuiria para ações e 

políticas públicas sensíveis às demandas dessa população. Para isso, foi elaborado um formulário 

online, traduzido em 5 idiomas e aplicado via mensagens de texto no “Whatsapp”, ligações 

telefônicas e envio de e-mail aos alunos do “Programa Política Migratória e Universidade 

Brasileira” (PMUB) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em conjunto com o projeto de 

extensão “Caminhos do SUS”. Como corroborado pela literatura, foram identificadas amplas 

dificuldades no acesso a essa população, devido às barreiras linguísticas e culturais, inseguranças 

dos migrantes diante do governo e de projetos de pesquisa, especialmente por questões legais, 

além do agravante do contato feito exclusivamente via virtual em face da pandemia de covid-19. 

Esperou-se que, além do fornecimento de dados que sugerissem um perfil socioeconômico dessa 

população, os migrantes expressassem suas condições de saúde ao longo do processo migratório, 

seus conhecimentos sobre o SUS e seus serviços, seu status vacinal e dificuldades enfrentadas na 

rede. Considerou-se que obter maior compreensão do contexto saúde-doença dos migrantes pode 

contribuir para aperfeiçoamento do cuidado em saúde ofertado ao migrante no Brasil. 
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A água é um recurso preponderante para o desenvolvimento das populações humanas e possui 

elevada importância para o consumo diário e produção alimentícia. Corpos hídricos encontram-

se constantemente sujeitos a uma grande variedade de distúrbios ambientais. Muitas das 

substancias produzidas pela ação antropogênica geram resíduos que podem afetar o meio 

ambiente por diversas vias, alguns destes resíduos podem ser classificados como contaminantes 

emergentes. Os alquifenóis são exemplos desses contaminantes, os quais tem ganhado destaque 

por não estarem incluídos nos programas de monitoramento de rotina, estes compostos acabam 

por não se encontrarem legislados e regulamentados. Estas substancias são provenientes da 

degradação de etoxilatos de alquifenóis, servindo como surfactantes e emulsificantes em 

detergentes de origem doméstica e industrial. Estes compostos são liberados na forma não tóxicos 

e hidrofílicos, porem durante o tratamento de esgoto acabam por se converterem em compostos 

tóxicos, sendo nocivos aos organismos aquáticos. Eles acabam por bioacumular em fluidos 

corporais e na gordura dos tecidos animais. Apresentam alta capacidade de ligar-se aos receptores 

de estrogênio e interferir na ação de hormônios endógenos. Como organismo teste foi utilizado o 

peixe nativo Rhamdia quelen (Siluriforme) popularmente conhecido como Jundiá em número de 

15 peixes por grupo [(3 do contaminante, controle negativo (CN) e controle positivo (CP)]. O 

bioensaio foi dividido em 3 fases (1ª finalizada, 2ª em andamento e 3ª a ser realizada), como um 

ensaio trófico subcrônico de 60 dias (20 doses), com o contaminante etoxilato de 4-octilfenol nas 

concentrações de 5,8; 58 e 580 ng/g de peixe. Para avaliar os danos genotóxicos foram realizados 

o Ensaio Cometa Alcalino (biomarcador) em células de sangue, fígado, rim e cérebro. As lâminas 

da 1ª fase do bioensaio, foram confeccionadas, coradas e estão sendo analisadas. Após a análise 

de todas, serão realizados os testes estatísticos iniciando pelo teste de normalidade (teste de 

Kolmogorov-Smirnov). Posteriormente será utilizado o pacote estatístico GraphPad por ANOVA 

de uma via para efetuar a comparação entre os grupos e média, quando os dados obedecerem aos 

parâmetros de normalidade. Caso o teste não apresentes distribuição normal, serão aplicados 

testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. Desta maneira espera-se 

que após a análise estatísticas dos dados gerados pelo ensaio cometa, se possa predizer qual o 

potencial genotóxico que o composto 4-octilfenol apresenta nos diferentes tecidos analisados. 
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RESUMOObjetivo: Realizar levantamento de lesões musculoesqueléticas de membros inferiores 

em atletas de futebol das categorias de base, do sexo masculino, com idades entre 11 e 17 anos 

que residam ou treinem na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Materiais e Método: A 

pesquisa foi do tipo observacional transversal e teve como público alvo meninos de 11 a 17 anos 

que praticam futebol nas categorias de base de Curitiba e região metropolitana. Para a 

investigação de lesões musculoesqueléticas em membros inferiores desses jogadores, que 

ocorreram, individualmente, no intervalo dos últimos 12 meses foi utilizado o questionário FIFA 

Injury Report Form, o qual foi adaptado para o ambiente online e após aprovação do CEP nº 

4.146.520, divulgado por meio de redes sociais devido ao cenário atual de pandemia por COVID-

19. Resultados Principais e Análise: Recebemos 12 respostas ao total, sendo uma considerada 

inválida de acordo com os critérios de exclusão deste plano de trabalho, 11 respostas válidas ao 

questionário, das quais houve relato de lesão em 18% (n= 2) dos atletas, e das lesões que 

ocorreram 50% (n=1) foram lesões tendíneas na região anatômica do quadril direito e 50% (n=1) 

dos pés/dedos, todas as lesões reportadas ocorreram durante os treinos e foram decorrentes de 

desgaste, sem contato ou colisão, o que corrobora com a literatura. Considerações finais: As lesões 

musculoesqueléticas relatadas por jogadores de futebol, do sexo masculino com idades entre 11 

e 17 anos, de categorias de base de Curitiba e região metropolitana neste estudo, são do tipo 

tendínea, por desgaste nas regiões anatômicas de quadril, pés/dedos. Sugere-se a continuidade do 

estudo para ampliação do número de respostas e utilização de mais instrumentos de avaliação 

para detecção das lesões musculoesqueléticas neste público. 
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Microalgas compreendem um grupo polifilético que inclui organismos eucariotos 

fotossintetizantes, conhecidos como algas verdes, que possuem um amplo espectro de aplicações 

biotecnológicas, realizadas amplamente com o filo Chlorophyta. Uma das principais aplicações 

de microalgas é a produção de lipídios, que podem ser utilizados na produção de biodiesel, sendo 

uma fonte renovável que não depende da utilização de terras férteis, diferente de plantações de 

cana para produzir etanol. Entre as algas verdes, Tetradesmus obliquus  é uma alga cosmopolita 

com potencial para biorremediação, produção de compostos como astaxantina e lipídios como 

triacilglicerol, produtos com importância comercial, portanto sua manipulação genética é de 

interesse. Para melhorar a produtividade, transformações genéticas são uma opção. A forma mais 

comum e eficaz de se realizar transformação é por meio de eletroporação, tendo sido realizada 

previamente em T. obliquus, porém ainda sem amplos protocolos definidos. Além disso, o 

advento da tecnologia CRISPR-Cas9 tem alavancado o melhoramento genético de muitas 

microalgas, tendo sido realizada em clorofíceas como Chlorella spp e principalmente na alga 

modelo Chlamydomonas reinhardtii, para aumentar a capacidade fotossintetizante, melhorar o 

acúmulo de lipídios, utilizar marcadores de seleção, entre outras modificações genéticas. A 

nuclease CRISPR-Cas9 pode ser expressa a partir de plasmídeo junto com RNA guia (gRNA), e 

pode-se também utilizar ribonucleoproteínas com sgRNA de fita única, diminuindo os efeitos 

citotóxicos. No entanto, a utilização da ferrramenta em microalgas ainda está em 

desenvolvimento, e não foi encontrado registro na literatura de aplicações do sistema CRISPR-

Cas9 em Tetradesmus obliquus. Pretende-se repetir em T. obliquus os procedimentos de 

eletroporação realizados anteriormente, utilizando plasmídeo expressando Cas9. Até então, foi 

realizada pesquisa bibliográfica sobre o assunto e as algas teem sido mantidas no laboratório por 

meio de repiques mensais. Espera-se que as colônias mutantes apresentem fenótipo de acordo 

com plasmídeo selecionado, e que os protocolos possam posteriormente ser aplicados em outros 

trabalhos de melhoramento genético de clorofíceas. 
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Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos decorrentes do preparo endodôntico de raízes 

mesiais com curvatura acentuada de molares superiores, com a proposta de promover maior 

dilatação apical. Foram utilizadas trinta raízes mesiais de molares superiores com curvatura 

acentuada, obtidas no Banco de Dentes Humanos - UFPR após um pareamento anatômico dos 

canais e preparo químico mecânico até o diâmetro apical de 0,25 mm. Os espécimes foram 

aleatoriamente divididos em 3 grupos (n=10) de acordo com o sistema de instrumentação: 

Protaper Next (Dentsply, Suíça) - X2 (grupo 1), Hyflex EDM (Coltene,  Altstätten, Suíça) - 25.~ 

(grupo 2) e Rotate (VDW, Alemanha) - 25.04 (grupo 3). Os dentes foram escaneados utilizando 

o microtomógrafo Skyscan 1174 (Bruker microCT, Kontich, Bélgica) utilizando resolução 

isotrópica de 16.9 μm. Em seguida os preparos foram realizados com os sistemas de cada grupo 

até a dilatação apical de 0,40mm e 0,50mm. Os dentes foram escaneados mais duas vezes, sendo 

após cada dilatação referida, utilizando os mesmos parâmetros. Em seguida as imagens 

microtomográficas obtidas foram reconstruídas no software NReconv1.6.4.8 (Bruker). Através 

do programa DataViewer 1.5.1 foram realizados os registros pré e pós operatórios. Utilizando o 

programa CTAn v.1.12CTan os canais radiculares foram avaliados de acordo com os seguintes 

parâmetros: Alteração do ângulo das curvaturas nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal, 

Volume (mm3) do canal e de dentina removida, Transporte e a Capacidade de centralização do 

preparo em três segmentos do canal (cervical, médio e apical). Os dados obtidos pelas diferentes 

avaliações foram submetidos à análise estatística sendo considerado o nível de significância de 

5% (P<0.05). As mudanças de volume de canal foram mais evidentes na região apical após a 

utilização dos instrumentos #40 e #50 do grupo 1 (P<0.05) e na região média nos grupos 1 e 3. 

No terço cervical não houve diferença significativa entre os grupos, bem como em relação ao 

percentual de dentina desgastada (P>0.05). Houve menor transporte após o instrumento #25 do 

grupo 3, sendo esta variável maior após o uso dos instrumentos #40 e #50 no grupo 1 (P<0.05). 

Os instrumentos do grupo 2 apresentaram maior capacidade de centralização nos terços médio e 

cervical (P<0.05). Foi possível concluir que o sistema Protaper Next proporcionou maior aumento 

de volume, no entanto houve promoção mais acentuada do transporte dos canais, para a distal à 

medida que se aproximam da coroa. O sistema HyFlex EDM obteve maior capacidade de 

centralização. 
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O câncer de mama (CM) é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres no Brasil, excluindo o 

câncer de pele não melanoma. Por imunoistoquímica, o CM é dividido em quatro subtipos, entre 

os quais o Triplo Negativo (TN) é o mais agressivo. O CM TN não possui diagnóstico e terapia 

específica. Assim, a pesquisa por alvos terapêuticos e biomarcadores para CM TN é essencial. 

Redes de RNAs competidores endógenos (ceRNAs) são redes de interação ceRNA-miRNA-RNA 

que resultam em modificação da expressão gênica do RNA alvo. Alterações de número de cópias 

de DNA (CNAs) são alterações somáticas de ganho ou perda de segmentos cromossômicos. 

Nossa hipótese é que regiões amplificadas do genoma de tumores TN possam conter genes 

codificadores de ceRNAs. Desta forma, a investigação dessa associação pode ser uma estratégia 

alternativa para a pesquisa de biomarcadores e alvos terapêuticos para o CM TN. O presente 

trabalho objetivou a identificação de potenciais ceRNAs transcritos em regiões amplificadas de 

tumores TN e a exploração do potencial destas moléculas na regulação da carcinogênese do CM 

TN, através de uma abordagem in silico. A partir de dados de CGH-array (n=45), obtidos de um 

prévio estudo realizado pelo grupo, e dados de RNASeq obtidos da coorte TCGA-BRCA 

(n=1204), realizamos a predição computacional de redes de ceRNAs entre regiões amplificadas 

do genoma e o transcriptoma diferencialmente expresso de tumores TN – utilizando os pacotes 

TCGABiolinks e GDCRNATools, no software R. Encontramos 4975 genes diferencialmente 

expressos entre CM TN e CM não-TN (fold change=1,5, valor-p<0,01). Dentre eles, notamos que 

266 estão amplificados em tumores TN. A predição computacional resultou em 896 pares de 

competição endógena (coeficiente de Pearson≥0,3 e valor de p<0,01). Descobrimos uma possível 

rede de oito pares de ceRNAs superexpressos (logFC>0,58, valor-p≤0,01 e correlação positiva). 

Presente nesta rede, o TMPO-AS1 é um lncRNA alvo com funções oncogênicas já validadas. As 

famílias de miRNAs mir-302 e mir-520, descritas como supressores tumorais, são as mais 

frequentes em nossa rede. Como conclusão, nós identificamos potenciais ceRNAs transcritos em 

regiões amplificadas do genoma de tumores TN. A rede de ceRNAs em torno do TMPO-AS1 e 

as famílias de miRNAs mais frequentes se mostram como potenciais biomarcadores e candidatos 

para a terapia específica do CM TN – mostrando que nossa estratégia de análise pode ser uma 

alternativa às tradicionais. A próxima etapa do trabalho é a validação dos resultados obtidos, 

através de modulação de expressão gênica em linhagens celulares. 
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A violência é um tema complexo e frequente nas relações humanas. Inclui atos de agressão física, 

coerção sexual, abuso psicológico e comportamentos controladores. A adolescência é marcada 

pelo início das primeiras experiências nas relações afetivas e sexuais, em que pode se desenvolver 

comportamentos abusivos e violentos. O objetivo deste estudo foi conhecer os limites e as 

potencialidades da atuação em rede para o enfrentamento da violência entre parceiros íntimos 

adolescentes (VPI). Trata-se de um estudo do tipo exploratório e descritivo, de abordagem 

qualitativa, à luz da Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva. O estudo 

foi desenvolvido a partir de dados de fontes primárias coletados por meio de entrevistas em 

profundidade com profissionais que compõem o nível central e regional da coordenação da Rede 

de Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco para violência do município de 

Curitiba-PR acerca da VPI adolescente. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo com 

auxílio do software WebQda. Participaram deste estudo três profissionais (n=3), um atua no nível 

regional da Rede de Proteção (n=1) e dois atuam no nível central da rede (n=2). Nenhum 

profissional entrevistado realizou capacitação sobre o tema VPI adolescente. Emergiram quatro 

categorias empíricas: 1) Identificação e percepção sobre a violência por parceiros íntimos 

adolescentes e seu significado; 2) A organização da rede para o enfrentamento da VPI adolescente 

no nível central; 3) As dificuldades da rede de proteção para o enfrentamento da VPI adolescente; 

4) A potencialidade atreladas à existência da Rede de Proteção para construção de intervenções. 

Os participantes apontaram que a violência presente nas relações entre parceiros íntimos 

adolescentes é pouco notificada pela rede de proteção, embora os profissionais reconheçam a 

importância desse fenômeno. Além disso, ocorre a naturalização do processo no ambiente familiar 

e comunitário, gerando uma barreira para construção de intervenções para enfrentar o problema 

nesse público. Este estudo apresentou como limitação o número de participantes, devido às 

restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Conclui-se que a gestão e a organização da rede 

de proteção apresentam possibilidade para também atuar diante de situações de VPI entre 

adolescentes, sobretudo na implementação de ações interdisciplinares e intersetoriais. Contudo 

existe uma carência de ações direcionadas de capacitação voltadas para o seu enfrentamento, o 

que caracteriza um limite da sua atuação. 
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Epipremnum aureum (Araceae) é uma espécie vegetal exótica invasora que tem ocupado um 

espaço expressivo em um pequeno fragmento de Floresta Estacional Semidecidual (FES) 

localizado no campus da Universidade Federal do Paraná, na cidade de Palotina. Esta espécie 

pode estar apresentando um efeito inibitório na germinação e crescimento inicial de outras 

espécies impedindo que haja uma recuperação natural da área. Objetivou-se verificar a possível 

interferência alelopática da espécie, identificando qual região da planta (raízes ou caule e folhas), 

por meio de extratos aquosos, promovem maior interferência na germinação e crescimento de 

plântulas. Para isso, foram coletadas plantas de Epipremnum aureum e o material vegetal foi seco 

em estufa a 40ºC e triturado. Com a massa seca foram preparados extratos aquosos das raízes, 

caules e folhas na concentração de 2,5g de material vegetal em 100mL de água destilada (2,5% 

p/v). Os extratos foram preparados por infusão, decocção, maceração e como controle usou-se 

água destilada. Todos os tratamentos foram repetidos cinco vezes usando cinquenta sementes de 

alface (Lactuca sativa) dispostas em caixas do tipo gerbox com papel de germinação como 

substrato umedecidos com 10mL de cada tratamento. Os ensaios permaneceram incubados em 

estufa tipo B.O.D. e realizada a quantificação do número de sementes germinadas diariamente e 

a análise de crescimento das plântulas. Os extratos não afetaram a porcentagem de germinação 

das sementes, no entanto, promoveram atrasos no processo, sendo que o extrato da folha por 

maceração, caule por maceração e raiz por infusão, afetaram a velocidade de germinação das 

sementes. Com relação ao comprimento da plântula, observou-se um valor médio de 2,9cm no 

grupo controle e tratamentos com os extratos de raiz. Nos tratamentos com extratos da folha e 

caule, a porcentagem de plântulas anormais foi extremamente alto, em torno de 95%, com 

comprimento inferior a 2cm. A planta Epipremnum aureum deve ser melhor estudada quanto a 

seu potencial fitotóxico uma vez que afetou expressivamente o desenvolvimento inicial das 

plântulas de alface. Sugere-se estudos de extratos desta planta frente a sementes de espécies 

nativas de ocorrência na FES. 
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A doença de Chagas é uma doença conhecida há mais de 100 anos, principalmente em países 

como Brasil, Argentina, Bolívia e Uruguai. É causada pelo Trypanosoma cruzi e transmitida por 

diferentes vias, como a vetorial, transfusional e congênita, por secreções de relações sexuais ou 

por órgãos transplantados e por alimentos, via esta que vem aumentando sua importância. Na 

América Latina, a transmissão vetorial recebe maior destaque, isso devido aos vetores da doença, 

insetos hemípteros da família Reduviidae e subfamília Triatominea, serem exclusivos do 

continente americano e possuírem uma alta capacidade de adaptação, não somente no meio rural, 

mas também no urbano. Devido ao seu ciclo heteroxênico, envolvendo os triatomíneos e uma 

gama de hospedeiros, tanto animais silvestres quanto os domésticos, além do homem, essa 

enfermidade assume grande importância na saúde pública, principalmente por ser negligenciada 

e por haver poucos estudos de ocorrência em animais silvestres, dificultando a decisão de medidas 

preventivas eficientes à doença. Com o objetivo de conhecer a situação epidemiológica do agente 

etiológico em mamíferos silvestres e seu risco de transmissão para o homem, armadilhas para 

capturar Didelphis albiventris e os vetores foram colocadas semanalmente, no período de 

novembro de 2018 á agosto de 2020, no Parque Estadual São Camilo, no munícipio de Palotina, 

estado do Paraná, Brasil. Trinta e oito animais foram coletados, havendo ausência de captura de 

triatomíneos durante o período. Dos dez espécimes analisados no presente trabalho, três 

apresentaram positividade para o protozoário, correspondendo a 7,8% do total de animais 

capturados (3/38) e a 30% do total de analisados (3/10). Os resultados encontrados, demonstraram 

que os animais silvestres podem servir como indicadores da circulação do protozoário, sendo uma 

boa ferramenta de vigilância epidemiológica ativa, em regiões endêmicas e não-endêmicas. 
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O hipoestrogenismo característico do climatério causa profundas mudanças histológicas na 

mucosa cérvico-vaginal e vulvar. Dentre estas alterações, encontra-se a mudança da localização 

da junção escamocolunar (JEC), que passa a estar com mais frequência dentro do canal 

endocervical. Isto aumenta a incidência de amostras colposcópicas insatisfatórias e, 

consequentemente, da necessidade de manejo cirúrgico para pacientes com citologia cervical 

anormal, uma vez que a maior parte das lesões de neoplasias intraepiteliais cervicais estão 

localizadas na Zona de Transformação (ZT) adjacente à JEC. Uma possibilidade para contornar 

esta situação é a administração de estrogênio local ou sistêmico (estrogenização) por um curto 

período de tempo, para facilitar o acesso à JEC e verificar se as células encontradas no exame de 

rastreio são realmente displásicas ou não. O presente estudo teve por objetivo principal determinar 

a ação do creme de estrogênio vaginal nos esfregaços citológicos alterados na distinção entre os 

achados decorrentes de atrofia e de alterações neoplásicas verdadeiras. Como objetivo secundário, 

procurou-se determinar a ação da estrogenioterapia tópica na adequabilidade do exame 

colposcópico nas mulheres na menopausa. A pesquisa examinou 106 pacientes com idade entre 

50 e 79 anos que apresentaram alterações no exame citopatológico e/ou colposcópico e foram 

submetidas à estrogenização. Para fins de adequabilidade estatística, foram utilizados nos testes 

somente dados de pacientes que fizeram os exames antes e depois da estrogenização. Observou-

se que 79 pacientes que possuíam o resultado de alteração no exame citopatológico de entrada (de 

alto grau n=33 e de baixo grau n=46) passaram a ter, após a estrogenização, resultado negativo 

(Teste de McNemmar p< 0,001). Por outro lado, ao comparar-se a adequabilidade no exame 

colposcópico previamente e após o tratamento hormonal observou-se aumento de 11,1%, porém 

sem significância estatística (p= 0,059). Assim, infere-se que a terapia estrogênica local mostrou 

impacto importante no diagnóstico diferencial de alterações cervicais, mas não melhorou a 

adequabilidade de amostras colposcópicas. Este resultado é dissonante em relação aos 

encontrados na literatura, o que poderia ser explicado pela indevida adesão ao tratamento de 

estrogênio tópico (por uso inadequado, relatos de alergia ao medicamento, interrupção da 

utilização, entre outros) e também pelo tempo prolongado de menopausa que as pacientes 

apresentaram. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

190 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

O EMPREGO DA TÉCNICA DE POINT-OF-CARE ULTRASOUND NA AVALIAÇÃO 

DE JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS: DESAFIOS 

Nº: 20218681 

Autor(es): Thais Cristina Mateus de Sa 

Orientador(es): Camila Girardi Fachin 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Jejum Alimentar, Pediatria, Ultrassom 

 

Point-of-care Ultrasound (POCUS) é uma modalidade da técnica de ultrassonografia, realizada à 

beira do leito hospitalar e interpretada pelo clínico. A broncoaspiração do conteúdo gástrico é 

uma das complicações cirúrgicas mais temidas e está diretamente relacionada ao tempo de jejum 

praticado. Para mensurar este risco, anestesiologistas utilizaram a técnica de POCUS, método não 

invasivo e seguro na prática clínica. Porém, ainda são escassos dados da literatura no campo da 

pediatria. O presente estudo teve por objetivo analisar os desafios do emprego da técnica de 

POCUS na avaliação de jejum pré-operatório. Estudo prospectivo, observacional e monocêntrico 

realizado com pacientes do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Complexo Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná internados para procedimentos eletivos. Foi realizado, no período 

de fevereiro a dezembro de 2020, por médicos residentes e alunos, ultrassom gástrico dos 

participantes sem conhecimento prévio do tempo de jejum. A amostra foi classificada como vazia, 

líquido claro ou líquido espesso/sólido. Foram avaliados 51 pacientes, sendo 76,5% do sexo 

masculino, com uma média de idade de 4,94 (DP: ±4,18) anos. O tempo médio de jejum dos 

participantes no momento do POCUS foi de 7,4 horas (DP: ±3,91). A maioria dos pacientes 

apresentou conteúdo gástrico avaliado por POCUS como vazio (56,9%), seguido por líquido claro 

(29,4%) e líquido espesso/sólido (13,7%). Ao analisar achados esperados versus achados 

encontrados, a associação se aproximou da significância estatística tanto para alunos (p = 0,063) 

quanto para residentes (p = 0,062). O padrão-ouro utilizado para correlacionar o achado 

ultrassonográfico e determinar objetivamente o conteúdo gástrico são exames caros e invasivos. 

Além disso, outros desafios para aplicação da técnica foram a disponibilidade de ambos os 

operadores para realização do exame e o viés de memória dos pacientes ou responsáveis ao 

relatarem o horário e conteúdo da última refeição. A ultrassonografia permitiu uma análise 

qualitativa simples e segura do conteúdo do antro gástrico à beira do leito por médicos não-

radiologistas e estudantes de medicina. Os achados de imagem e seus respectivos tempos de jejum 

esperados foram compatíveis com os tempos de jejum praticados pelos pacientes. 
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A América do Sul contém seis países que são megadiversos, havendo mais de 6000 espécies de 

peixes no continente. A diversidade de metazoários que adotam o estilo de vida parasitário no 

mundo representa cerca de 50% da biodiversidade existente, uma vez que cada organismo de vida 

livre alberga pelo menos uma espécie de parasito. Apesar disso, este grupo é pouco estudado, 

sendo negligenciado, subestimado e excluído de estudos sobre biodiversidade, mesmo 

representando papel fundamental dentro do funcionamento e manutenção de um ecossistema, 

sendo cruciais para a maioria dos estudos ecológicos e evolutivos. Por conta de 

comprometimentos relativos à sua taxonomia, presença de espécies crípticas, falta de recursos e 

pesquisadores disponíveis para averiguar sua diversidade, é impossível estimar a riqueza exata de 

parasitos na maioria dos ambientes, sobretudo nos ambientes aquáticos, onde estes organismos 

são mais diversos. O objetivo deste estudo é averiguar a composição da comunidade de parasitos 

presentes na ictiofauna do Rio Guaraguaçu, no Paraná, Brasil. Foram explorados 120 espécimes, 

dos quais 111 eram hospedeiros de algum parasito. Foram encontrados 3535 parasitos, 

pertencentes a 63 taxa, dos quais 8 estavam presentes em mais de uma espécie de hospedeiro. O 

parasito com a distribuição mais ampla foi da família Diplostomidae (Digenea), que colonizou 5 

espécies de peixe, seguido do nematoide Contracaecum sp. (larva) e do copepodo Ergasilus 

pitalicus, que colonizaram 4 espécies. O parasito que apresentou maior intensidade média de 

infecção e abundância média foi Aphanoblastella mastigatus (Monogenea), infectando Rhamdia 

quelen, sendo este hospedeiro infectado pela maior abundância de parasitos. Os hospedeiros que 

albergaram a maior riqueza de parasitos foram os que apresentaram maior prevalência de 

infecção: Hoplias malabaricus (95,24%) e Geophagus brasiliensis (93,75%), albergando 13 taxa 

de parasitos, Rhamdia quelen (93,33%), albergando 12 taxa, e Centropomus paralellus (100%), 

albergando 10 taxa. Os índices de Shannon-Wiener e de Simpson foram maiores para os peixes 

H. malabaricus (3,38 e 0,95) e G. brasiliensis (3,10 e 0,94), pois foram os hospedeiros que 

albergaram maior diversidade de parasitos. 
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A polinização biótica desempenha um importante papel em agrossistemas, contribuindo para a 

produção de 35% dos cultivos destinados à alimentação humana, e gerando uma contribuição 

econômica de aproximadamente R$ 43 bi para o setor produtivo brasileiro. A polinização por 

abelhas em cultivos de morango (Fragaria spp.) tem sido apontada como principal responsável 

por incrementar o peso e formato dos frutos, tornando-os mais atrativos comercialmente.  O 

objetivo deste estudo é avaliar quais parâmetros da produção de morango são influenciados por 

este serviço ecossistêmico. Além disso, foi avaliado como ocorre o déficit de polinização. Espera-

se que morangos oriundos de flores polinizadas por insetos tenham melhores parâmetros de 

comércio (e.g. massa e aparência) do que frutos exclusivamente autogâmicos. Foram selecionadas 

três propriedades de manejo convencional e três de manejo orgânico, em cultivares Albion e San 

Andreas. Foram realizados experimentos reprodutivos com os seguintes tratamentos para avaliar 

a lacuna máxima de polinização: controle e exclusão de polinizadores; e lacuna real de 

polinização: controle e suplementação com pólen exógeno. Resultados prévios apontam diferença 

na produção de morango entre os três tratamentos nas duas categorias de manejo estudadas, sendo 

que morangos oriundos do tratamento de exclusão obtiveram menor massa. Ao contrário do que 

foi hipotetizado, não houve diferença na produção do morango em função do tipo de manejo em 

nenhum dos tratamentos.  Os resultados obtidos até o momento demonstram que a polinização 

biótica influencia positivamente o aspecto e peso dos morangos produzidos, agregando valor 

comercial e qualidade. Os passos seguintes deste estudo são o de realizar uma análise comparativa 

da qualidade da produção de morango entre as estações de inverno e verão, para avaliar o efeito 

da polinização entre as estações. 
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IMPACTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ADRIAMICINA EM FIBRAS DO 
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O termo Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF) é usado para descrever tanto a doença 

caracterizada pela lesão primária dos podócitos, quanto lesões que decorrem de forma secundária 

a qualquer tipo de doença renal crônica (DRC). Frequentemente os pacientes acometidos por DRC 

sofrem também alterações musculares uma vez que o emagrecimento, associado a fatores 

metabólicos e bioquímicos promovem a degradação da massa muscular do paciente. Distúrbios 

metabólicos podem causar alterações nas capacidades de armazenamento de lipídeos no tecido 

adiposo e ao acúmulo em outros tecidos, como o tecido muscular. No presente estudo foram 

utilizados camundongos (Mus musculus) machos da linhagem Balb/C onde os animais foram 

divididos em dois grupos de 6 animais: grupo Adriamicina (ADM) e grupo controle, de forma 

que os camundongos do grupo ADM foram submetidos a um protocolo de nefropatia induzida 

por Adriamicina (Adriblastina®). A droga foi administrada na dose de 10 mg/kg por via 

intravenosa, e após 14 dias, realizada a eutanásia. A eutanásia foi realizada com os animais 

previamente anestesiados utilizando solução de xilasina (16 mg/kg) e quetamina (150mg/kg) 

administrada por via intravenosa. Para análise de lipídeos intramusculares, o músculo 

gastrocnêmio dos animais foi utilizado para coloração histológica com Sudan Black. Esta técnica 

realça as gotículas de lipídeos – locais de armazenamento de ácidos graxo neste tecido – e permite 

sua quantificação. Foi realizada uma estimativa da albuminúria via eletroforese em gel de SDS-

poliacrilamida (SDS-PAGE) a 10% e adicionado o agente redutor de pontes dissulfeto β-

mercaptoetanol. O presente estudo buscou avaliar qual é o impacto da administração de 

Adriamicina nas fibras do músculo gastrocnêmio de camundongos Balb/c machos submetidos a 

um protocolo de nefropatia induzida, correlacionando achados histológicos, o peso dos animais e 

a albuminúria desses animais. No grupo ADM foram observados tanto a perda de peso dos 

animais causada pela Adriamicina quanto o aumento da albuminúria. Quando a análise das fibras 

musculares, é esperado observar alteração na concentração de lipídios intracelulares dos animais 

que passaram pelo modelo de nefropatia induzida. 
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A utilização do milho para produção de silagens tem sido uma forma bastante difundida para 

equilibrar as demandas energéticas dos ruminantes, com o aporte adequado de fibras. No entanto, 

o milho também se destaca devido a sua baixa tolerância às mudanças climáticas, podendo ser 

uma limitação da cultura. Nesse aspecto, alguns cultivares de Pennisetum purpureum podem 

constituir uma útil alternativa alimentar, devido sua alta capacidade produtiva, podendo produzir 

até três vezes mais do que o milho por hectare, tolerância à seca e elevado teor proteico. Todavia, 

uma das adversidades no uso das silagens é a degradação aeróbia que ocorre na presença de 

oxigênio, favorecendo o crescimento e a atividade de microrganismos que provocam aumento de 

temperatura na massa ensilada, perdas nutricionais e redução no consumo alimentar. Como meio 

de identificar mudanças na deterioração da silagem durante a fase de alimentação, tem-se 

utilizado as variações de temperatura. Deste modo, o estudo proposto, objetivou analisar a 

correlação entre as alterações térmicas e a estabilidade aeróbica em silagens puras e mistas de 

capim Pioneiro (Pennisetum purpureum Schumach) e milho (Zea mays). Foram testadas quatro 

formas de ensilagem: 1) silagem de capim Pioneiro (100% capim Pioneiro); 2) silagem mista de 

capim Pioneiro (90% capim Pioneiro) e milho planta inteira (10% de milho planta inteira); 3) 

silagem mista de capim Pioneiro (98% capim Pioneiro) e grão de milho moído (2% de grão de 

milho moído); e 4) silagem de milho planta inteira (100% milho planta inteira); e quatro tempos 

de exposição aeróbia (0, 5, 10 e 15 dias de exposição aeróbia após abertura dos silos), com oito 

repetições. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema de parcelas 

subdivididas. Houveram diferenças relevantes (P<0,05) nas variações de temperatura para 

exposição aeróbia e silagens, entretanto sem interação significativa (P>0,05) entre esses fatores, 

e sem quebra da estabilidade. No entanto, quando esses fatores foram combinados para uma 

análise descritiva, verificou-se que silagens de milho planta inteira tiveram a quebra a partir do 9º 

dia após a abertura do silo. As silagens que tiveram grão de milho moído foram as que 

apresentaram oscilação térmica mais próxima do limite para a quebra. Diante do exposto, 

evidenciou-se a possibilidade de múltiplas associações de forragens objetivando maior 

rendimento de silagens mais estáveis, porém, silagens mistas de grãos de milho moído e capim 

Pioneiro mostraram-se mais vantajosas por possibilitar explorar o maior rendimento de colheita 

no campo. 
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O envolvimento e engajamento de crianças e adolescentes em atividades de vida diária, definido 

como participação, auxilia a aquisição de habilidades, potencializando o desenvolvimento 

neuromotor. Contudo, crianças com paralisia cerebral (PC) apresentam diversas alterações no 

desenvolvimento que podem limitar seu nível de atividade, dificultando sua participação no 

ambiente doméstico. Assim, o processo de avaliação e intervenção terapêutica destas crianças 

deve basear-se no modelo biopsicossocial de saúde, que determina que a funcionalidade resulta 

da interação multidirecional entre componentes de estrutura e função do corpo, nível de atividades 

e participação, fatores pessoais e ambientais. Fatores pessoais podem estar associados ao nível de 

participação, podendo modificar interesses e habilidades da criança, impactando sua participação. 

Embora existam estudos reportando níveis de participação em crianças com PC, o atual cenário 

mundial de pandemia por COVID-19, alterou significativamente a organização familiar, divisão 

de tarefas em casa e consequentemente, níveis de participação. Assim é importante que, no atual 

contexto, avalie-se a associação entre o nível de participação destas crianças e seus fatores 

pessoais. O objetivo deste estudo foi investigar a associação entre os fatores pessoais e o nível de 

participação em casa de crianças com PC. Foram avaliadas 10 crianças e adolescentes com PC, 

com idade entre seis e 17 anos (9±3,47 anos), níveis I (n=5), III (n=3) e IV (n=2) de Gross Motor 

Function Classification System por meio do instrumento Medida da Participação e do Ambiente 

– Crianças e Adolescentes (PEM-CY) que avalia frequência, engajamento e desejo dos pais por 

mudanças na participação da criança. Também foram avaliados a percepção dos pais de mudanças 

psicológicas negativas na criança com o período de pandemia, o sexo, a idade e o nível de 

GMFCS. Aplicou-se a correlação de Spearman para avaliar a existência de associação entre 

fatores pessoais e participação (p≤0,05). Foi encontrado correlação apenas entre a variável 

"percepção de mudanças psicológicas na criança" e "desejo por mudanças na participação das 

crianças" (r=0,665 p=0,036). Foi observado que pais que reportaram mudanças psicológicas na 

criança com a pandemia apresentavam maior desejo de mudança da participação dela em casa. 

Possivelmente, a percepção de alterações pessoais de cunho negativo decorrente da pandemia 

esteve associada à maior insatisfação dos pais com a participação da criança em casa, 

comprovando a multidimensionalidade da funcionalidade mesmo na pandemia. 
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EFEITOS DA LESÃO DA SUBSTÂNCIA NEGRA PARS COMPACTA NO 
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A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela degeneração neuronal dopaminérgica da 

substância negra pars compacta (SNpc) do mesencéfalo ventral e formação de agregados 

protéicos (corpos de Lewy) no citoplasma neuronal. A DP é um distúrbio motor complexo, 

caracterizado por prejuízos motores clássicos e distúrbios pré-motores. Contudo, quando os 

sintomas motores clássicos são observados, já há uma perda de 60 a 70% dos neurônios 

dopaminérgicos da via nigroestriatal. Dessa forma, evidencia-se a importância de estudos para 

compreender os mecanismos fisiopatológicos prodrômicos na DP, como: neuroinflamação, 

estresse oxidativo e a morte neuronal por formação de corpos de Lewy, resultantes da lesão na 

SNpc. Sabe-se que a sinalização de lipídeos e lipoproteínas possuem grande influência para o 

processo homeostático do sistema nervoso e podem estar envolvidos nos mecanismos da 

neurodegeneração. Deste modo, este estudo avaliou o efeito agudo da lesão na SNpc no modelo 

animal, induzida pela neurotoxina rotenona sobre os níveis periféricos de colesterol total, HDL-

C, LDL-C, VLDL-C, triglicerídeos e seus impactos no desbalanço metabólico. Para estudar este 

efeito, selecionou-se, e dividiu-se em dois grupos, 20 ratos Wistar, com 90 dias de vida, para 

receberem, por meio de cirurgia extereotáxica de forma bilateral, 1 μL da neurotoxina rotenona 

ou 12 μg/μL de dimetilsulfóxido (0,33 μL/min durante 3 min). Para que os resultados obtidos 

fossem referentes ao efeito agudo da lesão, os animais foram eutanasiados, por decapitação, após 

24 horas da infusão. No momento da eutanásia, realizou-se a coleta de sangue por inversão. As 

amostras de sangue foram processadas e o plasma foi aliquotado. As análises bioquímicas foram 

realizadas por método enzimático colorimétrico, reação de ponto final, utilizando kits comerciais 

da marca Labtest diagnósticos S/A. As análises estatísticas dos analitos foram realizadas no 

programa computacional GranphPadPrism8.01, por meio de Teste t de Student. Os pesos dos 

animais, registrados no momento pré-operatório e pós-operatório, foram analisados por ANOVA 

de 1 via seguido de Neuman-keuls. Os resultados obtidos demonstraram redução na concentração 

de colesterol total (0,0366) e HDL-C (0,0068), dos animais lesados, assim como no peso corporal 

entre o grupo controle pré-operatório e grupo rotenona pós-operatório (0,0106). Não houve 

diferença entre os grupos para TG, LDL-C e VLDL-C. Os resultados mostram que há uma relação 

entre lesão aguda na SNpc e desequilíbrio metabólico observado nos marcadores lipídicos. 
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LEPIDÓPTEROS POLINIZADORES E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL: 
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Muitas espécies de lepidópteros dependem de recursos florais como alimento principal em sua 

fase adulta, podendo atuar como polinizadores. Em ecossistemas tropicais, o conhecimento acerca 

dessas interações é escasso, especialmente para grupos megadiversos como Lepidoptera. Neste 

cenário, o presente estudo, conduzido em uma propriedade rural em Morretes (PR), teve como 

objetivo identificar as espécies botânicas de maior relevância para a comunidade de visitantes 

florais, com base nas suas interações mutualísticas. A amostragem foi realizada ao longo de 18 

meses (out/19 a abr/21), totalizando 1.064 horas de coleta com rede entomológica em planta-

focal. A suficiência amostral foi estimada com curvas de interpolação e extrapolação de riqueza 

de lepidópteros, plantas e interações. As ocorrências foram agrupadas mensalmente e ordenadas 

por meio de uma nMDS para verificar as dissimilaridades fenológicas entre os meses de 

amostragem. Além disso, diversos índices foram calculados e comparados a modelos nulos a fim 

de caracterizar a rede de interações. No total, 228 espécies de plantas foram amostradas, sendo 

que em 86 delas foram registradas 197 espécies de Lepidoptera. A cobertura amostral da riqueza 

de lepidópteros (92%) e de plantas (93%) foi expressiva e superior àquela das interações (60%). 

O padrão fenológico dos lepidópteros foi distintamente representado pelo mês de abril de 2021 e 

o período com maior registro de interações foi o início do outono. A rede exibiu baixa conectância, 

média de 1,96 interações por planta, padrão significativamente aninhado, modularidade não 

significativa, baixas especialização e robustez e grande número de interações raras, sendo que 

metade das espécies visitantes eram singletons. As plantas que interagiram com mais espécies de 

lepidópteros foram: Bidens alba, Stachytarpheta cayennensis e uma Asteraceae. Assim, algumas 

plantas exercem um papel de destaque nas interações com lepidópteros, podendo ser utilizadas 

em programas de conservação e restauração ecológica na Mata Atlântica. 
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O cuidado em saúde está passando por um processo de reestruturação, uma vez que o 

desenvolvimento científico e tecnológico não se mostrou capaz de isoladamente atender as 

necessidades complexas de saúde dos indivíduos e da população. Nesse sentido há um movimento 

para a humanização do cuidado, que inclui o cuidado centrado na pessoa e a integralidade. 

Todavia, o ensino médico ainda atua a partir de uma perspectiva hospitalocêntrica e biomédica, 

com ênfase na cura e a fragmentação em especialidades. Diante disso, foi criado o projeto de 

extensão “Psiquiatria em Curitiba: intervenções”, no qual alunos de medicina foram inseridos na 

rede de atenção psicossocial de Curitiba. A extensão proporcionou contato regular em atividades 

terapêuticas em grupos voltados a promoção de cidadania, redução do estigma e reinserção social 

dos usuários em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em conjunto com os 

trabalhadores dos serviços. Realizamos, então, uma pesquisa-intervenção, participativa, 

qualitativa, de análise baseada na hermenêutica gadameriana. Os participantes selecionados 

participaram das intervenções por um período mínimo de 3 meses, concordaram e consentiram 

participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As entrevistas ocorreram por meio da plataforma Zoom™, devido à pandemia de COVID-19 que 

impossibilitou encontros presenciais. Ao total foram realizadas 16 entrevistas que foram 

audiogravadas e transcritas integralmente. Foram abordadas as perspectivas dos estudantes em 

relação as experiências nos CAPS, com ênfase no desenvolvimento de habilidades clínicas, no 

relacionamento com os usuários e trabalhadores da rede e a percepção sobre os grupos e a 

realidade social dos usuários. Por meio da análise parcial do material coletado, foi possível 

perceber que o contato com uma abordagem pessoal e social gerou nos alunos um sentimento de 

autocrítica e o reconhecimento das limitações da atuação médica. Quanto ao contato com equipes 

multidisciplinares, os participantes apontaram que o projeto de extensão trouxe maior 

conhecimento sobre novas práticas e abordagens mais abrangentes e humanizadas, assim como, 

proporcionou relações interpessoais horizontais, contrapostas a hierarquia presente na academia. 

Além disso as intervenções possibilitaram a observação do que se estuda na prática e a sensação 

de atuação clínica, fato que tornou claro aos estudantes os benefícios da escuta como mecanismo 

terapêutico e o funcionamento do sistema público de saúde. 
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As fissuras labiopalatinas (FLP) são consideradas as malformações congênitas craniofaciais mais 

comuns. Essas podem impactar nas funções orais, bem como no desenvolvimento das crianças 

afetadas, de forma que podem influenciar negativamente a amamentação desses neonatos. Este 

estudo epidemiológico retrospectivo tem o objetivo de avaliar o impacto das fissuras labiopalatais 

no aleitamento materno exclusivo (AME), nos seus hábitos alimentares, bem como no estado 

nutricional dessas crianças. Participaram desse estudo crianças de 0 a 12 meses atendidas no CAIF 

– Centro de Atendimento Integral ao Fissurado. Para tanto, os dados foram coletados por meio do 

prontuário eletrônico do serviço de saúde do CAIF devidamente preenchidos pela equipe médica 

e nutricionistas do serviço. Foram divididos em dois tempos (T1 e T2) – Tempo 1 corresponde 

ao primeiro atendimento, já o Tempo 2 corresponde à consulta em que houve o relato da 

introdução alimentar.  Foram coletadas as seguintes informações: sexo, idade nos tempos 

avaliados, tipo de fissura, tipo de aleitamento que essas crianças receberam durante os primeiros 

meses de suas vidas (AME ou Fórmula Infantil), idade de introdução alimentar, alimentos que 

foram introduzidos, bem como valores de massa corpórea e altura dessa amostra. Os dados foram 

analisados estatisticamente no software SPSS (versão 20, IBM, EUA). Foram avaliadas 117 

crianças com idade média de 1,27 mês (0 a 10 meses), do total 56,4% são do sexo masculino. 

Quanto ao tipo de fissuras, 16,2% eram labiais; 36,8% eram palatinas, e 47% eram labiopalatais. 

A frequência de AME foi de 15% (IC 95% 9 – 22%). Houve associação estatisticamente 

significante entre crianças que tiveram AME e o tipo de fissura, 50% das crianças que receberam 

AME tinham fissura do tipo labial. Sobre a introdução alimentar após 6 meses ocorreu em 99% 

das crianças, a introdução da sacarose ocorreu de forma precoce em 26% das crianças. Sobre o 

estado nutricional em T1, 15,4% apresentaram magreza ou magreza acentuada e 7,4% no T2. 

Risco de sobrepeso ou presença de sobrepeso esteve presente em 5,2% das crianças em T1 e 16% 

no T2. Não houve associação significante entre o estado nutricional e o tipo de fissura. Conclui-

se que a presença de fendas labial e ou palatina podem impactar nos hábitos alimentares na 

infância, principalmente no AME. Não se observou relação entre o tipo de fissura e o estado 

nutricional das crianças. 
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A gestão em saúde consiste em atividades intensivas de administração, planejamento, 

organização, direção e controle dos sistemas públicos e privados, distribuídas entre os 

profissionais de saúde a fim de obter melhores resultados nos serviços prestados. Para atuar nesta 

área é preciso de competências específicas, visto que os problemas enfrentados nos serviços de 

saúde têm relações diretas com sua gestão. Tal problema pode estar relacionado com a falta de 

automação nos processos, impedindo que as instituições alcancem produtividade e eficiência. O 

redesenho do padrão tradicional do sistema de saúde a partir de modelos ontológicos, define-se 

como uma abordagem de especificação explícita de conceituação mais inteligente e atual, que 

atenda às necessidades dos sistemas de saúde, facilitando a troca de conhecimentos de um campo 

de interesse a partir da tecnologia da informação (TI). Nesse sentido, este estudo tem como 

objetivo identificar modelos ontológicos que representem relações e elementos de competências 

de gestão em saúde. Pesquisa realizada por meio de umas das propostas do Joanna Briggs Institute 

(JBI) chamada de Scoping Review (ScR), a qual trata-se de um método de revisão de escopo que 

busca responder uma ou mais questões. Dessa forma, estabeleceu-se primeiro a questão 

norteadora: “Quais são os modelos ontológicos que representam as competências gerenciais 

descritas na literatura?”, sendo inclusos estudos nacionais e internacionais, nos idiomas inglês, 

português e espanhol, no espaço temporal de 2015 a 2020. Quanto à estratégia de busca aplicada, 

utilizaram-se oito bases de dados, reunindo termos relacionados à Gestão em Saúde e à Ontologia. 

A busca resultou em 2.024 artigos dentro do período estabelecido e, após aplicar os critérios de 

exclusão, foram selecionados oito para a amostra final: três canadenses, um chinês, um belga, um 

brasileiro, um grego e um romeno; cinco foram realizados com médicos, dois com gestores e um 

com enfermeiros; quatro localizados na EMBASE, dois na Web of Science, um na BVS e um na 

SCOPUS; todos de abordagem qualitativa. Com a análise dos estudos, observou-se o enfoque dos 

artigos em relação à complexidade da interpretação de dados médicos e a importância da 

automação na gestão em saúde. Apesar de diferentes temáticas, todos apresentaram benefícios 

com a aplicação de modelos ontológicos nos sistemas de gestão em saúde, com destaque à 

otimização do tempo, integração dos dados e melhor tomada de decisão gerencial de modo a 

auxiliar positivamente o trabalho dos profissionais e gestores de saúde. 
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As quedas são consideradas um dos principais eventos adversos recorrentes nos hospitais, 

demandando medidas urgentes para sua redução. Assim, o programa Fall Tailoring Interventions 

for Patient Safety (Fall TIPS) se mostra uma alternativa eficiente, pois visa prevenir essas quedas 

através de um kit de ferramentas personalizado e individualizado, que promove o cuidado 

compartilhado por meio do engajamento das partes envolvidas (pacientes, familiares e 

profissionais da saúde). Para que a proposta seja desenvolvida de maneira correta e eficiente, no 

Brasil, foi necessária sua adaptação, incluindo, assim, o desenvolvimento de tecnologias 

educacionais para a capacitação dos profissionais de saúde. O objetivo deste trabalho, então, é 

organizar o conteúdo de um curso online para capacitação de profissionais de saúde em geral 

sobre o Fall TIPS Brasil, por meio de tecnologias educacionais diversificadas. Trata-se de uma 

pesquisa de produção tecnológica para a organização e elaboração de um curso capacitação 

online, desenvolvida em três fases: concepção e planejamento, desenvolvimento de conteúdo e 

criação do material educacional. Todo o processo transcorreu de maneira colaborativa entre os 

pesquisadores, com análise de materiais do grupo Fall TIPS estadunidense e estudos pertinentes 

à realidade brasileira. O conteúdo foi organizado em planos pedagógicos detalhados com roteiros 

e storyboards, base para a construção das tecnologias educacionais. O curso prevê a realização de 

nove módulos, que contemplam desde a investigação de conhecimentos pré e pós exposição, 

amostra do panorama geral de quedas, definição do programa (destacando seus pontos principais), 

perguntas avaliativas referentes a cada módulo e entrevistas com os idealizadores (pesquisadores 

e profissionais envolvidos no Fall TIPS Brasil). A produção do curso online foi baseada em estudo 

de evidências científicas e discussões coletivas essenciais para o alcance de um material sensível, 

acessível e eficiente. O formato selecionado para a apresentação do conteúdo foi o eletrônico, 

disponibilizado através de um aplicativo móvel contendo infográficos e podcasts. A eficácia do 

programa Fall TIPS Brasil depende da capacitação adequada dos profissionais de saúde 

envolvidos. Por isso, o curso online foi idealizado, planejado e construído de maneira dinâmica e 

atrativa, constituindo uma tecnologia educacional promissora. 
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O presente, quantitativo-descritivo, retrospectivo e de natureza transversal, teve como objetivo a 

determinação do georreferenciamento e do perfil sociodemográfico dos doadores de sangue que 

tiveram suas bolsas de sangue (BS) descartadas por sorologia positiva para HIV (HIV+). A 

princípio, os dados seriam coletados de hemocentros da rede HEMEPAR (Cascavel, Maringá, 

Guarapuava e Curitiba) entre 2010 e 2020. Contudo, a alteração na logística de 

trabalho/trabalhadores dos hemocentros em função da pandemia permitiu, até o momento, que 

apenas os dados da unidade de Cascavel fossem disponibilizados aos pesquisadores. Os dados 

foram obtidos a partir de sistema informatizado próprio do HEMEPAR e se referem às seguintes 

variáveis: número total de doações; número de BS descartadas por HIV+; variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, grau de escolaridade, cor da pele e estado civil); perfil dos 

doadores quanto ao tipo de doação (de primeira vez, de reposição, esporádico) e quanto a 

finalidade da doação (campanha, autólogo e reposição). Do total de BS descartadas por sorologia 

positiva, 261 (4,54%) foram por HIV+ durante todo o período. Analisado ano a ano, as taxas de 

descartes por HIV+ foram: 5,23% (2010); 5,22% (2011); 5,94% (2012); 6,09% (2013); 5,45% 

(2014); 2,30% (2015); 3,85% (2016); 1,31% (2017); 3,87% (2018); 4,30% (2019); 5,73% (2020). 

O perfil geral (2010-2020) dos doadores com BS descartadas por HIV+ mostrou maioria do sexo 

masculino (62,1%), com segundo grau completo (36,0%), idade entre 18 e 27 anos (38,7%), etnia 

branca (85,1%) e estado civil solteiro (45,6%). Quanto ao perfil da doação, observou-se que a 

maioria era doador de primeira vez (91,6%) cuja finalidade doação foi vinculada/reposição 

(62,1%). Das 261 BS descartadas por HIV+, 18 delas também foram positivas para hepatite B, 2 

para hepatite B e sífilis, uma para hepatite C e sífilis, uma para HTLV e 11 para sífilis. Em relação 

ao tipo sanguíneo, a maior prevalência de descartes de BS por HIV+ foi para o tipo sanguíneo O+ 

(45,2%). Por fim, observou-se que, em números absolutos, a maior taxa de descartes ocorreu em 

doadores dos municípios de Cascavel (2.790), Quedas do Iguaçu (213) e Guaraniaçu (147). Em 

conclusão, os resultados mostram que a taxa de descartes de BS para HIV teve uma redução na 

taxa de descarte entre 2015 e 2018 com tendência de aumento em 2019 e 2020. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

203 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

AVALIAÇÃO DE ANÁLOGOS DO GLP-1 EM MODELO AGUDO DE 

HEPATOTOXICIDADE 

Nº: 20218743 

Autor(es): Gabriela Saidel Pereira 

Orientador(es): Alexandra Acco 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Análogos De Glp-1, Hepatotoxicidade, Tetracloreto De Carbono 

 

O fígado é considerado o principal órgão metabolizador do corpo e, por essa razão, apresenta 

maior susceptibilidade à ação de agentes tóxicos. A hepatotoxicidade pode se manifestar de 

diferentes formas, e quando o agente causal é um fármaco denomina-se Drug Induced Liver Injury 

(DILI). A DILI pode ser classificada em intrínseca e idiossincrática. Dentre os agentes mais 

utilizados como modelo de DILI intrínseca está o tetracloreto de carbono (CCl4), que causa danos 

mitocondriais, estresse oxidativo, alteração da homeostase do cálcio e peroxidação lipídica. 

Visando reverter esses efeitos, diversos compostos têm sido testados, dentre eles os análogos de 

GLP-1. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito hepatoprotetor de dois análogos do 

GLP-1, dulaglutida e semaglutida, em modelo agudo de hepatotoxicidade induzida por CCl4. 

Foram utilizados camundongos Swiss machos, divididos em cinco grupos (n=5): basal, CCl4, 

dulaglutida (0,016 mg/kg i.p.), semaglutida (0,008 mg/kg i.p.) e silimarina (100 mg/kg, controle 

positivo). Os animais receberam CCl4 a 1,5% em óleo de milho (5 mL/kg) por via intraperitoneal 

(i.p.), com exceção do grupo basal, que recebeu veículo; e 2 h após foram tratados com os 

fármacos ou solução salina (grupos basal e CCl4). No dia seguinte (dia 2), a glicemia foi 

mensurada e, após 48 horas da administração do CCl4 (dia 3), foi feita a eutanásia dos animais e 

coletadas amostras de sangue, bile e fígado para análises de parâmetros bioquímicos e de estresse 

oxidativo. Os dados foram analisados pelo programa Prism 8.0 (GraphPad, San Diego, CA, USA). 

O grupo CCl4 apresentou elevação das enzimas plasmáticas ALT (11x) e AST (5x) e do peso 

relativo do fígado. No entanto, os análogos do GLP-1 não melhoraram essa elevação. Os valores 

de glicemia foram significativamente menores (p < 0,05) nos grupos tratados, em comparação ao 

basal. Nas análises de bioquímica biliar, verificou-se diferença significativa nos valores de 

colesterol total entre o grupo CCl4 e os tratamentos. Os tratamentos com análogos do GLP-1 

promoveram aumento do colesterol total biliar, se assemelhando ao grupo basal. Não foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas para os parâmetros de estresse oxidativo 

avaliados. Conclui-se que, nas doses utilizadas, semaglutida e dulaglutida não apresentaram efeito 

benéfico sobre o parênquima hepático no modelo agudo de hepatotoxicidade utilizado, mas 

mantiveram a função excretora de colesterol do sistema biliar. 
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A Lista Vermelha da International Union for Conservation of Nature (IUCN) é uma importante 

ferramenta para avaliar o estado de risco de extinção de plantas e animais, mas o número de 

espécies de Orchidaceae avaliado ainda é baixo, o que interfere no estabelecimento de ações para 

conservação desta família. Em relação ao gênero Bulbophyllum Thouars, somente três espécies 

encontram-se no Livro Vermelho da Flora do Brasil, vindas de avaliações regionais: B. arianeae, 

B.  boudetianum e B. kautskyi. Assim, o objetivo deste estudo foi estimar globalmente, de forma 

inédita, o risco de extinção das espécies Neotropicais do gênero Bulbophyllum Thouars, por meio 

dos critérios de avaliação da IUCN, que identifica as seguintes categorias de ameaça de extinção: 

Extinta (EX), Extinta na Natureza (EW),  Regionalmente Extinta (RE), Criticamente em Perigo 

(CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase Ameaçada (NT), Menos Preocupante (LC), 

Dados Insuficientes (DD), Não Aplicável (NA) e  Não Avaliada (NE). As informações foram 

obtidas das coleções de 79 herbários do mundo todo. Até o momento, foram compilados dados 

de pontos de coleta (latitude e longitude) de 620 espécimes. Por meio do programa Geospatial 

Conservation Assessment Tool (GeoCAT), foi estimada a extensão de ocorrência (EOO), que 

mede a distribuição espacial das áreas ocupadas pelo táxon, e a área de ocupação de determinada 

espécie (AOO), que estima a soma das porções de habitats ocupadas pelo táxon. Aliado a isso, 

foram levantados os riscos iminentes nas localidades das espécies, e analisada a presença destas 

espécies em áreas de conservação. Três das seis seções de  Bulbophyllum foram avaliadas, 

somando 19 espécies. Os principais riscos encontrados foram: incêndios florestais, mineração, 

desmatamento e poluição. Das 19 espécies analisadas, conforme EOO, 13 não estão ameaçadas 

de risco de extinção (LC), uma está quase ameaçada (NT) e cinco estão ameaçadas, sendo 4 em 

perigo (EN) e uma criticamente em perigo (CR). Já, tendo AOO como base, todas estão 

ameaçadas, sendo 16 em perigo de extinção (EN) e 3 criticamente em perigo (CR). Espera-se que 

após a coleta de todos os dados e a realização de todas as análises, seja obtida a estimativa final 

do risco de extinção das espécies do gênero Bulbophyllum Thouars. 
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Nos últimos anos o desenvolvimento de produtos alimentícios sustentáveis com valor agregado 

tem aumentado, dessa maneira a banana (Musa spp.) além de ser um dos frutos mais consumidos 

mundialmente é uma importante fonte de compostos bioativos, como antioxidantes, compostos 

fenólicos, amido resistente, minerais e fibras dietéticas, os quais sofrem modificações de acordo 

com os estádios de maturação e processamento. A banana nos estádios iniciais de maturação tem 

apresentado baixos teores de açúcares totais, alto teor de fibras dietéticas insolúveis e alto 

conteúdo total de flavonoides e compostos fenólicos juntamente com alta atividade antioxidante, 

demonstrando apresentar potencial funcional benéfico. Diante disso, o presente estudo tem como 

objetivo avaliar as características da polpa e casca da banana verde em diferentes processamentos. 

Foram analisados, neste trabalho, dois subgrupos de banana verde (Cavendish e Sapientum) in 

natura e em diferentes processamentos, farinha e biomassa, preparadas por desidratação e cocção 

úmida, respectivamente.  As frações de polpa e casca foram caracterizadas separadamente. Os 

frutos foram obtidos na cidade de Adrianópolis – PR e após o processamento foram analisados 

quanto ao conteúdo de minerais, conteúdo e identificação de polissacarídeos como fibras solúveis 

e fibras insolúveis e composição monossacarídica, tendo o fruto cru como controle. Os resultados 

obtidos demonstram que o tipo de processamento altera significativamente a composição mineral 

dos derivados de banana verde, sendo identificada uma redução expressiva nas biomassas. 

Potássio, fósforo, cálcio e magnésio foram os minerais presentes em maiores quantidades. As 

frações de casca de ambos cultivares apresentaram maiores quantidades de fibras insolúveis em 

ambos os processamentos em comparação com a polpa. Ambos os processamentos da polpa 

aumentaram o conteúdo de fibras insolúveis, e na farinha da polpa houve também aumento 

considerável de fibras solúveis quando comparado ao fruto in natura. O processamento das cascas 

em biomassa aumentou as fibras solúveis e diminuiu as fibras insolúveis. A composição 

monossacarídica da polpa crua de ambos os cultivares, apresentou maior quantidade de glucose, 

manose e ramnose nas fibras solúveis e maior quantidade de arabinose, xilose e galactose nas 

fibras insolúveis. Sendo assim, devido às características benéficas da banana verde,  estimula-se 

seu consumo e ao uso da banana verde como ingrediente funcional e sustentável. 
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Esse estudo objetificou caracterizar a estrutura populacional e a reprodução dequatro espécies de 

linguados: Achirus lineatus, Citharichthys spilopterus, Etropuscrossotus e Symphurus tessellatus. 

Coletas mensais foram realizadas entreoutubro/2012 a setembro/2013, em seis pontos amostrais 

(P1 a P6), os quais foramagrupados para analisar as áreas interna (P1 e P2), intermediária (P3 e 

P4) e áreaexterna do estuário (P5 e P6) baía de Guaratuba. Os peixes foram obtidos atravésdo 

arrasto de porta, por dez minutos em cada ponto amostral. Em laboratório,ocorreu a identificação, 

registro do comprimento total e peso total, determinaçãomacroscópica do sexo e do 

desenvolvimento gonadal dos espécimes. As gônadasforam retiradas e pesadas e algumas 

destinadas ao processamento histológico.Foram obtidos 95 exemplares de A. lineatus, 275 

exemplares de C. spilopterus, 105exemplares de E. crossotus e 48 exemplares de S. tessellatus. 

Para A. lineatus omaior número de indivíduos foi observado na primavera e verão, para C. 

spilopteruse E. crossotus no verão e outono e para S. tesselatus na primavera e outono. 

Houvediferença na proporção sexual apenas na área média do estuário para C. spilopteruse E. 

crossotus. Para todas as espécies observou-se o predomínio de femeas nasmaiores classes de 

comprimento. A maior proporção de captura ocorreu nas classesde comprimento intermediárias. 

Todas as espécies utilizaram todas as áreas doestuário, exceto E. crossotus que não foi capturado 

na área interna. Exemplares deA. lineatus predominaram na área externa, C. spilopterus na área 

interna e média, E.crossotus e S. tesselatus na área media do estuário. Através da análise das 

curvasde maturação observou-se que os maiores valores valores de IGS ocorreram nosmeses e 

estações mais quentes. Os resultados obtidos promovem a melhorcompreensão do funcionamento 

do ecossistema estuarino e oferece subsídios naimplementação de planos de manejo e 

conservação, se necessários. 
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DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DE ESMALTE E SUA ASSOCIAÇÃO COM A 

CÁRIE DENTÁRIA E NECESSIDADES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA. 
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Palavras-chave: Cárie Dentária, Dente Decíduo, Hipoplasia Do Esmalte Dentário 

 

Os defeitos de desenvolvimento de esmalte (DDEs) são o resultado de distúrbios nas matrizes do 

tecido duro e na mineralização dentária durante a odontogênese. Estudos têm demonstrado haver 

uma relação entre DDE(s) e desfechos clínicos negativos aos dentes decíduos afetados, incluindo 

a cárie dentária. No entanto, ainda não existe um consenso sobre essa associação, especialmente 

quanto ao tipo de defeito e suas consequências aos dentes afetados. O objetivo desta revisão 

sistemática é avaliar a associação entre DDE(s) com a cárie dentária e necessidades de tratamento 

em dentes decíduos. Pretende-se ainda, por análise de subgrupos, verificar os diferentes DDE(s) 

incluindo a hipoplasia, a opacidade demarcada, a opacidade difusa e a amelogênese imperfeita e 

associação com a cárie dentária e necessidades de tratamento odontológicos. Essa revisão foi 

registrada no PROSPERO (protocolo CRD42021248064). A estratégia de busca foi realizada nas 

bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, Chochrane Library, LILACS e BBO. Foram 

selecionados estudos observacionais que avaliaram a associação entre os DDE e a cárie dentária 

e outras necessidades de tratamento odontológico, incluindo extração dentária, necessidades 

restauradoras e índice pufa em dentes decíduos. As referências identificadas foram exportadas 

para o software EndNote. Primeiramente, os estudos duplicados foram identificados e removidos. 

Em seguida, dois pesquisadores treinados e independentes realizaram a seleção dos estudos em 

dois passos: análise dos títulos e resumos e análise dos textos completos. Foram identificados 

3.593 estudos através das principais bases de dados. Após a remoção das duplicatas, 

permaneceram 1.220 estudos. Posteriormente à avaliação dos títulos e resumos, 142 foram 

considerados elegíveis para leitura completa. Destes, 103 estudos foram excluídos por não se 

adequarem aos objetivos da pesquisa, resultando em 39 artigos. O risco de viés será analisado de 

acordo com Newcastle-Ottawa Scale e os estudos serão classificados em baixo, moderado ou alto 

risco de viés. Também será avaliado a literatura cinzenta nas principais bases de dados. A meta-

análise incluirá estudos classificados como moderado e baixo risco de viés e será realizada no 

software Review Manager 5.4. A certeza da evidência da meta-análise será avaliada pelo sistema 

GRADEpro. Espera-se, com os resultados desta revisão sistemática e meta-análise, elucidar as 

consequências clínicas de DDE(s) em dentes decíduos, auxiliando nas abordagens de estratégias 

de promoção de saúde em crianças que são portadoras destes defeitos. 
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ESQUIZOFRENIA E COVID: UMA AVALIAÇÃO DA SOLIDÃO ANTES E DURANTE 

DA PANDEMIA COVID-19 
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A esquizofrenia é um transtorno psicótico caracterizado por sintomas como alucinações, delírios 

e pensamento desorganizado, bem como prejuízos cognitivos e funcionais. Há evidências de que 

prejuízos na saúde física e emocional estão associados à solidão em pessoas com esquizofrenia. 

A solidão é definida pela percepção de isolamento social, a qual advém de necessidades afetivas 

e biológicas de apego social não atendidas. A pandemia de COVID-19 ocasionou mudanças como 

distanciamento e isolamento social a fim de prevenir a propagação do vírus. O objetivo deste 

estudo foi avaliar os níveis de solidão durante a pandemia em pacientes com esquizofrenia do 

Hospital de Clínicas da UFPR (HC-UFPR) e comparar esses dados com medidas de solidão dos 

pacientes aferidas antes do início da pandemia. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HC-UFPR. Foram incluídos pacientes adultos, previamente diagnosticados com 

esquizofrenia, participantes do Programa de Atendimento ao Paciente com Transtorno Psicótico 

(PROAP) do HC-UFPR e que consentiram em participar da pesquisa. A coleta de dados foi 

realizada por ligação telefônica e pessoalmente no Ambulatório de Saúde Mental do HC-UFPR. 

Foi utilizado o instrumento Escala Brasileira de Solidão (UCLA-BR), que apresenta 20 

afirmações diante das quais o participante deve expressar a frequência com a qual se sente como 

descrito. Os escores indicam os seguintes níveis de solidão: 0 a 22 = mínima, 23 a 35 = leve, 36 

a 47 = moderada e 48 a 60 = intensa. A análise dos dados foi realizada utilizando o programa 

Jamovi. Participaram do estudo 18 pacientes de idades entre 18 e 55 anos (m = 38,5; dp = 11,6), 

sendo 15 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. A média dos escores da UCLA-BR durante a 

pandemia foi de 23 (dp = 19,1; mín = 2; máx = 52). Em relação aos níveis de solidão, 9 (50%) 

pacientes indicaram solidão mínima, 3 (16,7%) leve, 2 (11,1%) moderada e 4 (22,2%) intensa. 

Foi possível obter os escores da UCLA-BR pré-pandemia de 16 pacientes, tendo sido a média 

22,5 (dp= 14,6; mín = 2; máx = 54). Destes, 8 (50%) indicaram solidão mínima, 6 (37,5%) leve 

e 2 (12,5%) intensa. O teste-t pareado entre os escores da UCLA-BR antes e durante a pandemia 

não indicou diferenças significativas (W = 65,5; p = 0,918). Os dados obtidos demonstraram que 

os pacientes com esquizofrenia do PROAP mantiveram, em média, nível de solidão mínima antes 

e durante a pandemia de COVID-19. Estudos são necessários para investigar a relação do 

isolamento social com sintomas do transtorno e outras medidas cognitivas e psicológicas desses 

pacientes. 
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A empregabilidade da pessoa com deficiência (PCD) tornou-se protegida por lei a partir de 1991, 

com a Lei de Cotas. Municípios brasileiros possuem programas e Câmaras de Inclusão que 

objetivam auxiliar a inclusão da PCD no trabalho. Em 2019, o mundo foi abalado pela ocorrência 

da covid-19. Sabe-se que a pandemia tem influência negativa sobre a empregabilidade de PCD, 

tanto na oferta de emprego quanto na precariedade das condições de trabalho. Como as PCD tem 

conhecimento sobre informações referentes aos efeitos da pandemia, o emprego e as condições 

de trabalho? Onde encontram essas informações? Quais tipos de publicação são utilizadas para a 

difusão da informação. O objetivo desse estudo foi conhecer os tipos de publicação 

disponibilizadas e quais Câmaras e programas existem nas capitais brasileiras e suas publicações? 

Para tanto, realizou-se um estudo qualitativo descritivo. Foi realizada revisão das publicações 

científicas e informativas (notícias, notas técnicas, publicações de Organizações Mundiais, 

legislações e cartilhas), durante o ano de 2020, encontradas em bibliotecas virtuais e na busca do 

Google. Além disso, foram enviados e-mails para as prefeituras das capitais brasileiras no período 

de maio a julho de 2020. Os materiais achados foram tabulados em planilha de forma qualitativa. 

Os resultados encontrados foram: 480 publicações científicas e informativas, sendo: 418 notícias, 

24 artigos científicos, 16 notas técnicas, 7 publicações da OIT, 6 publicações de legislação, 6 

cartilhas, 2 publicações da ONU e 1 da OMS. Do total de 27 e-mails enviados para as secretarias 

responsáveis pela PCD de cada capital, 5 responderam. Vitória e Boa Vista não possuem 

programas de empregabilidade, enquanto Belo Horizonte, Manaus e Palmas afirmaram possuir 

programas. Duas Câmaras para Inclusão da Pessoa com Deficiência, foram encontradas por meio 

de busca ativa, a Câmara Paulista para Inclusão da Pessoa com Deficiência que realizou 116 

publicações durante o ano de 2020 em seu site, abordando temáticas como coronavírus, 

empregabilidade, lei de cotas, inclusão, dentre outros e a Câmara de Inclusão no Mundo do 

Trabalho, de Curitiba/PR, que não emitiu informações durante o período compreendido. Conclui-

se que existem informações disponíveis sobretudo na internet, algumas cidades possuem Câmaras 

de inclusão sendo a mais ativa a paulistana. Diante da complexidade da inclusão de PCD no 

trabalho o papel das Câmaras e Programas tornam-se fundamentais na facilitação do acesso à 

informação, no entanto, esse estudo aponta um déficit quanto à atuação desses programas. 
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O darunavir (DRV) é um inibidor de protease do HIV-1 de segunda geração, ativo contra vírus 

dos tipos selvagem e multirresistente e com alta barreira genética ao desenvolvimento de 

resistência. Inicialmente, validado pelos estudos do POWER para uso em posologia 600mg de 

DRV com 100 mg de ritonavir (DRV/r) 2 vezes ao dia, foi validado, posteriormente, na posologia 

800/100mg DRV/r uma vez ao dia, buscando melhorar a adesão. Devido à indisponibilidade da 

formulação 800mg no Brasil, a dose 1200/100mg por dia, alcançada através da tomada de dois 

comprimidos de DRV 600 mg e 1 comprimido de RTV 100mg em dose única, tornou-se uma 

alternativa à posologia tradicional. O objetivo deste estudo é comparar a eficácia do DRV/r nas 

doses 1200/100mg (uma vez ao dia) e 1200/200mg (duas vezes ao dia) em alcançar a supressão 

viral. Este estudo observacional, retrospectivo e comparativo selecionou pacientes infectados pelo 

HIV-1 e que estavam em uso de terapia antirretroviral contendo DRV, em acompanhamento nos 

ambulatórios de Infectologia do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná. Os dados foram coletados de janeiro/2011 a janeiro/2020, utilizando banco de dados do 

Hospital de Clínicas e do Ministério da Saúde. O desfecho primário foi definido como avaliação 

da resposta virológica com DRV, comparando os grupos 1200/100mg (uma vez ao dia) e 

1200/200mg (duas vezes ao dia). Desfechos secundários incluíram avaliação de segurança, 

através das medidas dos exames laboratoriais e a descrição da ocorrência de mutações maiores de 

resistência aos inibidores de protease nos grupos comparados. DRV/r uma vez ao dia foi usado 

em 81 pacientes (48,7%), com uma mediana de tempo de uso de DRV de 86 semanas para ambos 

os grupos. No intervalo 12-24 semanas após início do DRV/r, 94,7% dos pacientes no grupo DRV 

uma vez ao dia e 81,3% no grupo duas vezes ao dia alcançaram supressão da carga viral (p = 

0,1829). Entre 48-96 semanas, 87,9% dos pacientes no grupo uma vez ao dia e 87,3% no grupo 

duas vezes ao dia alcançaram supressão viral (p = 0,9185). Pacientes que iniciaram o DRV 

indetectáveis, o tempo para a perda do controle virológico foi semelhante nos dois braços. Para 

aqueles que iniciaram o DRV com viremia não controlada, o tempo para obter sucesso virológico 

também foi semelhante. DRV/r 1200/100mg tem eficácia similar à dose padrão, sem toxicidade 

adicional, em atingir carga viral indetectável, indicando ser esta abordagem uma alternativa 

complementar para o manejo de pacientes com HIV. 
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IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SILVIPASTORIS (SSP) PARA PRODUÇÃO DE 
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O Sistema Silvipastoril (SSP) é uma modalidade de sistemas agroflorestais onde os animais, 

árvores e pastagens são inseridos na mesma área e manejados a fim de se obter madeira, carne ou 

leite em simultâneo, trazendo mais lucro ao produtor além, é claro, de melhorar as condições de 

meio ambiente e conceder bem-estar e conforto térmico aos animais. O objetivo do estudo foi 

avaliar a implantação do Sistema Silvipastoril, com diferentes arranjos de espécies arbóreas em 

área de pastagens utilizadas na produção de ovinos para carne. O trabalho foi realizado no 

Laboratório de Pesquisa em Ovinos e Caprinos (LAPOC), localizado na Fazenda Experimental 

Canguiri da Universidade Federal do Paraná, onde foram plantadas, nos meses de novembro e 

dezembro de 2020, quatro espécies arbóreas, sendo no total 943 mudas de bracatinga (Mimosa 

scabrella), 480 mudas de pinus (Pinus elliottii); 108 mudas do pinheiro do Paraná (Araucaria 

angustifolia) e 64 mudas de cerninho (Curitiba prismatica). A área utilizada para a implantação 

do SSP foi dividida em 3 sistemas de produção (4 tratamentos) com 4 repetições, em blocos 

casualizados, totalizando 16 parcelas experimentais de 0,75 ha, aproximadamente. Os tratamentos 

foram: 1) SSP com duas espécies arbóreas, M. scabrella juntamente com A. angustifolia, com 

plantio em linhas; 2) SSP com P. elliottii, também com plantio em linhas; 3) SSP com inclusão 

de três espécies arbóreas nativas, C. prismática, A. angustiolia e M. scabrella, com plantio em 

núcleos florestais; 4) Sistema de produção de ovinos em áreas de pastagens sem árvores. Foi 

avaliada a taxa de sobrevivência (total de mudas sobreviventes em relação ao total de mudas 

plantadas) das espécies arbóreas. Os resultados parciais obtidos mostraram dificuldade de 

estabelecimento da M. scabrella com taxa de 33,09%, já as outras espécies apresentaram melhor 

estabelecimento, onde a taxa de sobrevivência do P. elliottii foi 86,04%, do A. angustolia 95,37% 

e o C. prismática, 96,88%. A partir dos dados coletados até o momento, podemos concluir que 

uma das espécies (bracatinga) apresentou dificuldade de estabelecimento, podendo atribuir isso à 

qualidade das mudas e/ou aos períodos constantes de estiagem no período e à sensibilidade da 

árvore a esse fator ambiental. 
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VEGETAIS 

Nº: 20218781 

Autor(es): Jessica Boschini D Agostin 

Orientador(es): Fernanda Fogagnoli Simas 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Arabinoxilanas, Imunomodulação, Macrófagos 

 

A quimioterapia e a radioterapia são estratégias de tratamento para vários tipos de câncer, porém, 

elas apresentam desvantagens que incluem imunossupressão, resistência e múltiplas toxicidades. 

Desse modo, a procura por novas formas de tratamentos com maior eficácia se faz necessária. 

Nesse sentido, a atividade de polissacarídeos de origem vegetal, em especial a classe das 

arabinoxilanas, têm atraído atenção devido às suas atividades imunomoduladoras. No 

microambiente tumoral há uma diversidade de tipos celulares, dentre estes estão os macrófagos, 

importantes reguladores da imunidade tumoral que podem favorecer, ou não, aspectos 

tumorigênicos e metastáticos a depender do seu perfil fenotípico pró (M1) ou anti-inflamatório 

(M2). Tendo em vista que arabinoxilanas têm potencial em modular o fenótipo de macrófagos, as 

propriedades de uma glucuronoarabinoxilana extraída da goma do abacaxi (ANP) sobre 

macrófagos murinos (RAW 264.7) foram avaliadas. Quando os macrófagos foram expostos 

durante 24, 48 e 72h a diferentes concentrações de ANP (10, 100, 500 e 1000 µg/mL) nenhuma 

citotoxicidade foi observada. Entretanto, quando expostas durante 48 e 72h à maior concentração 

de ANP testada (1000 µg/mL), a capacidade proliferativa das células RAW diminuiu, efeito este 

que pode estar associado a uma maior ativação das células. Com o intuito de avaliar esta hipótese, 

foi analisada a morfologia dos macrófagos após exposição ao polissacarídeo. Macrófagos tratados 

com ANP apresentaram-se ligeiramente mais ativados do que aqueles do grupo controle, com 

projeções de membrana aumentadas, citoplasma com uma maior presença de vacúolos e núcleos 

pouco condensados. Quanto à secreção de óxido nítrico, macrófagos tratados durante 24h com 

ANP (1000 µg/mL) exibiram um aumento significativo (p<0,05) na secreção de NO, sugerindo 

que estão mais ativados após exposição ao polissacarídeo. Ensaios preliminares mostraram que, 

após 24h de exposição ao ANP (100 µg/mL), houve aumento de secreção das citocinas pró-

inflamatórias TNF-⍺ e MCP-1 pelos macrófagos. Na literatura tais características estão associadas 

a polarização M1, ou seja, um fenótipo antitumoral de macrófagos, o que sugere um potencial de 

utilização da glucuronoarabinoxilana da goma do abacaxi, hoje um resíduo agroindustrial, em 

futuras terapias imunomoduladoras. Experimentos adicionais para avaliar a capacidade fagocítica 

e a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) estão em andamento para compreender 

melhor o efeito imunomodulador de ANP. 
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A Prática Avançada de Enfermagem surgiu como uma estratégia para alcançar o acesso equitativo 

e a cobertura universal de saúde. A Prática Avançada de Enfermagem foi estruturada a partir dos 

anos 50, entretanto, o Enfermeiro de Prática Avançada está mais presente em países 

desenvolvidos e com maior renda, sendo o seu papel pouco reconhecido em países em 

desenvolvimento como os da América Latina. Contudo, há cada vez mais interesse em apoiar a 

implementação da Prática Avançada de Enfermagem na América Latina através da colaboração 

e cooperação técnica com países, organizações nacionais e internacionais de enfermagem. O 

objetivo do estudo foi descrever a implementação da prática avançada de enfermagem na América 

Latina. Tratou-se de revisão integrativa da literatura que incluiu artigos na língua portuguesa, 

inglesa e espanhola, publicados entre os anos de 2011 e 2021, disponibilizados gratuitamente nas 

bases de dados Medline via Portal Pubmed, LILACS, BVS Enfermería e SciELO e que relatam a 

situação atual da enfermagem de prática avançada na América Latina, bem como facilidades e 

dificuldades para sua completa implementação. A busca de dados foi realizada no período de 

setembro de 2020 a maio de 2021. Foram identificados 176 estudos, no entanto, a amostra final 

contou com 11 artigos publicados entre os anos 2013 e 2020. Os estudos selecionados foram 

agregados em três categorias de acordo com a similaridade temática: iniciativas, potencialidades 

e desafios para a implementação da Prática Avançada de Enfermagem nos países da América 

Latina. Os estudos mostraram que a implementação da Prática Avançada de Enfermagem vem 

ocorrendo gradativamente e que existem articulações políticas visando regulamentar a Prática 

Avançada de Enfermagem nos países da América Latina por meio de planos estratégicos e 

prioritários, porém ainda não existe legislação profissional. Do mesmo modo, há um 

reconhecimento das potencialidades que a Prática Avançada de Enfermagem pode trazer para a 

sociedade, visando a cobertura de saúde nesses países. Contudo, ao final deste estudo constatou-

se que ainda há muito a se discutir sobre o processo de implementação da Prática Avançada de 

Enfermagem na América Latina. 
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A pandemia da COVID-19 trouxe desafios para os sistemas de saúde do mundo inteiro, devido 

ao seu potencial de contaminação, a insuficiência das evidências sobre o vírus, abordagens 

farmacológicas e vacinas. Aos gestores foi imposto o desafio da implementação de medidas de 

enfrentamento e respostas rápidas à emergência em saúde. Desta forma, compreendem-se essas 

respostas como um conjunto de ações a serem desenvolvidas para o manejo da emergência, 

controlando os riscos e reduzindo, ao máximo suas consequências sobre a saúde. O estudo 

objetiva descrever como foi a organização dos sistemas de atenção à saúde no enfrentamento à 

pandemia COVID-19. Trata-se de uma Scoping Review, metodologia utilizada pelo Instituto 

Joanna Briggs (JBI), que possibilita realizar o mapeamento abrangente de determinado tema, 

informar pesquisas futuras e abordar lacunas do conhecimento. Nessa perspectiva, estabeleceu-se 

a pergunta norteadora: “Como os gestores atuam na organização dos sistemas de atenção à saúde 

para enfrentar a pandemia da COVID-19?”. As buscas foram realizadas nas bases de dados 

LILACS, MEDLINE, MEDCARIB, PAHO e WHOLIS, inseridas na Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS). A partir da pesquisa foram obtidos 193 artigos, após a exclusão por ano (2019 a 2020), 

idioma (português, inglês, espanhol e francês) e filtros, 23 artigos foram submetidos à leitura 

crítica, resultando em uma amostra final de 11 documentos. Entre os estudos selecionados 

verifica-se que cinco deles tratam da atuação dos gestores em países Asiáticos, os outros abordam 

esta ação nos continentes da América do Norte e Oceania (1), na América do Sul (1), continente 

Europeu (2) Eurásia (1) e Oceania (1). Mediante a análise dos documentos, observa-se que, em 

países onde os gestores investiram no fortalecimento do sistema de serviço de saúde, governança 

e coordenação, controle de propagação da pandemia, comunicação com a sociedade, apoio social 

e econômico, suas ações tiveram melhor desfecho de enfrentamento, como na Coreia do Sul, 

Austrália, Canadá, Portugal, Suíça e Turquia, do que países onde os gestores investiram 

proporcionalmente menos, como China, Brasil e Índia. Discute-se que o enfrentamento à COVID-

19 requer estratégias e ações articuladas em diversos âmbitos das políticas públicas, demandando 

dos gestores resiliência e articulação intersetorial. Os resultados desta revisão de escopo mostram 

uma escassez de estudos nacionais e internacionais sobre a atuação ou resposta dos gestores no 

enfrentamento à pandemia da COVID-19 de forma integrada entre os pontos/serviços de atenção 

à saúde. 
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A biomecânica estuda a estrutura e as funções dos sistemas biológicos através do ponto de vista 

da mecânica, sob múltiplos enfoques. A biomecânica vegetal é uma área cujas origens podem ser 

traçadas até a antiguidade. Esta área de pesquisa não se restringe apenas aos estudos botânicos, 

nem às áreas biológicas, mas extrapola o seu campo de atuação em várias direções, com uma 

capacidade de interação com outras disciplinas das ciências e áreas tecnológicas correlatas. Este 

trabalho teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico para a elaboração de uma 

revisão sobre esta área de pesquisa inovadora, traçando um histórico desde o início das pesquisas 

com biomecânica de plantas e como estas vem crescendo e se tornando cada vez mais 

interdisciplinares. Levamos em consideração os trabalhos realizados nos últimos 30 anos visando 

estabelecer um contexto até a atualidade. Destacaram-se os estudos que relacionam a biomecânica 

de plantas com as áreas de paleobotânica, anatomia vegetal (micro e macro anatomia), ecologia 

(indivíduo e populações), evolução, biomimética e áreas aplicadas, além do potencial relacionado 

com outras especialidades (aplicadas e teóricas). Nesta revisão, buscamos artigos que se 

destacaram no período utilizando as ferramentas de busca: Google Acadêmico, ScienceDirect e 

Scopus. Os artigos foram categorizados em algumas áreas de conhecimento importantes pré-

definidas (descritivas, funcional, aplicadas, ecológicas e evolutivas), visando traçar um perfil 

sobre em quais áreas esses estudos se concentraram ao longo do tempo e quais despontaram na 

última década. Observou-se um progressivo aumento de estudos mais relacionados às áreas de 

biomimética, principalmente buscando inovações tecnológicas através de conceitos biológicos 

(bioinspiração). Esse projeto estabeleceu um panorama das diversas abordagens com as quais a 

biomecânica de plantas estabeleceu no período, destacando as áreas mais influentes em cada 

década. Além disso foi contextualizada a importância dessa especialidade na botânica para o 

desenvolvimento de estudos teóricos e práticos em outras áreas recentes, como a robótica, e 

incluindo os potenciais para pesquisas futuras. A biomecânica de plantas é uma área em 

crescimento constante e vem se tornando cada vez mais interdisciplinar, não só dentro da biologia, 

mas ampliando o escopo e as suas aplicações dentro das ciências em geral. 
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Nas ciências forenses, os meios mais utilizados para a identificação humana são: autópsia virtual, 

necropapiloscopia, DNA e arcada dentária. Os arcos dentais são usados por apresentarem os 

requisitos biológicos de: Unicidade, Perenidade, Imutabilidade, além de atenderem os requisitos 

técnicos de Praticabilidade e Classificabilidade. O que as tornam confiáveis no processo de 

identificação. Pensando nessas características, alguns pesquisadores vêm analisando ainda mais 

a cavidade oral, buscando novos marcadores anatômicos que possam contribuir com o processo 

de identificação humana. Assim, o objetivo dessa pesquisa é verificar se os forames linguais 

acessórios podem ser utilizados como marcadores para o reconhecimento individual. A amostra 

do estudo será composta por exames de tomografia computadorizada de indivíduos do sexo 

feminino ou masculino, com idades de 20 a 60 anos, coletada do arquivo de imagens do 

Laboratório de Imaginologia da UFPR (LABIM), que possui 3.800 tomografias. A calibração foi 

realizada por dois discentes de graduação que analisaram as mesmas 15 tomografias de pacientes 

dos sexos feminino e masculino, entre 15 a 54 anos. A verificação foi dividida em três etapas, 

com intervalo entre elas, para análise inter e intraexaminadores. O Software utilizado para a 

análise das tomografias foi o iCATVision® pela tela MPR (cortes axial, frontal e sagital) com 

acesso remoto pelo TeamViewer®. Os dados coletados foram compilados, organizados e 

registrados numa planilha do Excel, de acordo com as características de cada um. Os resultados 

da calibração demonstram que todos os 15 indivíduos possuem foramina lingual e na região da 

linha média, identificou-se pelo menos um canal lingual acessório, mas com alterações quanto ao 

número, diâmetro e a localização dessas estruturas. Ainda não se pode afirmar que o sexo e a 

idade interferem na prevalência destes forames. Acredita-se que as próximas fases da pesquisa 

levará a conclusão que os forames linguais acessórios, poderão ser considerados como mais uma 

ferramenta para a identificação humana, utilizando as Tomografias Computadorizadas de Feixe 

cônico. 
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Descrever e documentar a diversidade de espécies de parasitos não é uma tarefa trivial, uma vez 

que requer a participação de taxonomistas especialistas nos grupos, que ainda são poucos, 

considerando a ubiquidade dos organismos em todos os ecossistemas O objetivo deste estudo é 

descrever a diversidade de parasitos em anuros endêmicos da Floresta Atlântica. Os anuros foram 

coletados no Mananciais da Serra em Piraquara-PR, fotografados e necropsiados à procura de 

parasitos. Ao todo foi coletado 19 espécies de diferentes famílias e hábitos de vida, sendo: 

espécies arborícolas e da familia Hylidae: Aplastodiscus albosignatus(18), Boana bischoffi (26), 

Boana faber (18), Boana semiguttata (10), Bokermannohyla circumdata (23), Scinax catharinae 

(2), Scinax perereca (24) e Sphaenorhynchus surdus (1) com hábito semi-aquático; espécies 

criptozoicas e da familia Leptodactylidae: Adenomera marmorata (8), Leptodactylus notoaktites 

(24), Physalaemus olfersii (2), Scythrophrys sawayae (14), e com hábito terrícola Leptodactylus 

latrans(4); espécies de hábitos terrícola e da família Bufonidae: Rhinella abei (24), Rhinella 

icterica (3); espécie com hábito criptozoico e da família Microhylidae: Chiasmocleis leucosticta 

(1); e de hábito reofílico e da família Hylodidae: Hylodes heyeri (43) ; e com hábitos criptozoico 

sendo um da família Brachycephalidae: Ischnocnema henselii (22) e outro da família 

Odontophrynidae: Proceratophrys boiei (34). Dessas espécies apenas 5 não são endêmicas da 

Mata Atlântica: B.faber, L. latrans, R. icterica, I. henselii, S. perereca. Além das espécies de 

Nematoda (encontrados em todos os anuros), encontramos representantes do filo Platyhelminthes 

(nos hospedeiros B. faber, B. bischoffi, R. abei, P. boiei, A. albosignatus, H. heyeri, e L. latrans), 

do filo Acanthocephala (nos hospedeiros B. faber, B. bischoffi e S. perereca) e do filo Arthropoda 

(dípteros e crustáceos encontrados em B. circumdata, e dípteros em B. semiguttata) .Podemos 

concluir que os anuros endêmicos da Mata Atlântica de fato apresentam alta riqueza e prevalência 

nas associações com parasitos, e que essas associações são influenciadas pelas características das 

espécies hospedeiras. Assim, nosso estudo revela a diversidade críptica das associações entre 

anuros e seus parasitos, e aponta para importância do conhecimento a esse respeito para melhor 

compreensão das dinâmicas ecológicas de espécies endêmicas. 
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A Doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa crônica causada pelo Trypanosoma cruzi que 

acomete cerca de 8 milhões de pessoas nas Américas e pode evoluir para uma cardiomiopatia 

chagásica crônica, resultando na letalidade de 10% dos pacientes. O Sistema Complemento (SC) 

é essencial no combate a infecções por patógenos e sua ativação pelas formas tripomastigotas do 

T. cruzi já foram determinadas. CD46 é uma proteína transmembrana reguladora do SC que 

protege as células de uma ativação exacerbada e pode atuar como porta de entrada para diferentes 

patógenos. O T. cruzi parece modular a expressão de genes envolvidos na resposta imune inata, 

portanto, a investigação das características genéticas do hospedeiro é fundamental para uma 

melhor compreensão do desenvolvimento clínico da DC. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

impacto de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) da região 3’UTR não traduzidas do gene 

CD46 na suscetibilidade e manifestação clínica daw doença de Chagas. Considerando que o 

polimorfismo analisado está localizado em uma região alvo de miRNAs, acreditamos que 

possíveis alterações na expressão de CD46 podem favorecer a infecção pelo T. cruzi. O 

polimorfismo rs7144:C>T do gene CD46 será avaliado através de PCR sequência-específica em 

150 pacientes e 150 controles. As amostras de pacientes e controle coletadas no Ambulatório de 

Atenção ao Paciente Chagásico e no Biobanco, ambos do CHC/UFPR, foram extraídas pelo 

método Salting Out. A PCR-SSP já foi padronizada e aplicada a 107 amostras de controles. A 

frequência genotípica do SNP está em equilíbrio de Hardy-Weinberg (rs7144 p=0,7432), ainda, 

a frequência de genótipos/alelos do SNP avaliado está de acordo com a descrita no banco de dados 

do Ensembl para a população ibérica (IBS). As demais amostras controles serão genotipadas, bem 

como as amostras de pacientes, para que seja possível avaliar a associação à suscetibilidade à 

doença de Chagas. 
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As dunas costeiras, são ambientes sujeitos a muitas variações. E as plantas ali têm características 

que tornam possível sua sobrevivência apesar das condições adversas. Usando traços funcionais, 

pode-se agrupar as espécies presentes num ambiente de forma não-filogenética de modo a 

conhecer a diversidade funcional do ambiente. Neste estudo, optou-se por trabalhar com 

características do tecido vascular das raízes, juntamente com dados foliares previamente 

levantados, de plantas de uma área protegida na costa da Toscana/Itália, situada numa zona 

costeira temperada. Informações sobre o xilema radicular podem fornecer noções sobre a 

condutividade de água e sua eficiência em plantas que estão sujeitas ao stress hídrico e salino, 

mas esse sistema não é comumente estudado nesta perspectiva ecológica devido à dificuldade de 

obtenção de dados. Além disso, dados sobre folhas já estão fortemente relacionados às estratégias 

de gestão de recursos que as plantas têm. Dessa forma, espera-se entender as diferentes estratégias 

de sobrevivência das espécies de dunas costeiras relacionando ambos os órgãos. Foram feitas 

coletas das raízes das espécies que ocorriam ao longo de 3 transeções definidas 

perpendicularmente à linha do mar. As amostras foram seccionadas transversalmente, coradas e 

montadas lâminas semipermanentes para análise. Com as mensurações do diâmetro interno dos 

vasos, da espessura da parede celular e da frequência de vasos por mm² feitas em microscopia de 

luz. Os dados foliares prévios obtidos foram: SLA, LDMC, espessura do limbo foliar e espessura 

da cutícula adaxial, além do dado de RDMC. O resultado proveniente de uma análise PCA indicou 

dois trade-offs que evidenciam as estratégias de uso de recursos das plantas estudadas dentro de 

um eixo aquisitivo-conservativo. O primeiro é formado por plantas com alta espessura do limbo 

foliar e da cutícula adaxial e um maior diâmetro dos vasos do xilema radicular em oposição a 

plantas com um alto valor de SLA e frequências de vasos na raiz; e o segundo por espécies com 

um alto valor de LDMC versus alta espessura da parede do xilema radicular (sendo apresentadas 

características conservativas versus aquisitivas). Mostrou-se uma correlação entre os traços 

funcionais foliares e radiculares das plantas estudadas baseando-se na perspectiva da estratégia 

aquisitiva-conservativa. No entanto, são necessários mais estudos para que se dê suporte à ideia 

dessas características serem universais dentro desse eixo tanto para os traços funcionais dos 

órgãos analisados separadamente quanto para uma relação se baseando na planta toda 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

220 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ALTERAÇÕES NO DESEMPENHO OCUPACIONAL DE PESSOAS COM 

ESQUIZOFRENIA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS NA ATENÇÃO 

TERAPÊUTICA OCUPACIONAL. 

Nº: 20218799 

Autor(es): Giovana Neves Rossini 

Orientador(es): Monica Mello De Macedo Ignacio 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Desempenho Ocupacional, Esquizofrenia, Tecnologia 

 

As medidas preventivas para contenção do Coronavírus desencadearam desafios a serem 

enfrentados, como as demandas que surgiram e atraíram um novo olhar para a atenção a saúde. A 

prestação de serviços passou a ser virtual, tornando o acesso digital e redes sociais meios de 

comunicação e suporte.  Pessoas com esquizofrenia apresentam sintomas que impactam 

diretamente na realização de atividades cotidianas e nas relações social. O objetivo deste trabalho 

foi estudar o desempenho ocupacional de pessoas com esquizofrenia, com enfoque nas 

potencialidades e desafios no enfrentamento de seus problemas ocupacionais – auto-cuidado e 

lazer - em tempos de COVID-19.  Com o intuito de contribuir com a habilitação dessas pessoas 

para o uso de tecnologias e enriquecer o seu cotidiano, propõe-se a Oficina de Inclusão Digital, 

para incrementar o acesso desta população à internet para o lazer, bem como para o acesso ao 

cuidado em tempo de pandemia.   Este é um estudo exploratório cujo recrutamento e levantamento 

de dados deu-se através de questionários online. Posteriormente, foi desenvolvida uma oficina de 

inclusão digital, com duas turmas de 20 vagas, com duração de 12 horas. O Desempenho 

Ocupacional e da Qualidade de Vida foram avaliados pré e pós participação. A divulgação foi 

feita nas redes sociais por 6 semanas. Houve doze inscritos para a primeira turma, sendo que cinco 

preencheram os critérios de inclusão, e duas participantes finalizaram o curso. Os resultados da 

WHOQOL-BREF apresentaram média de 2.4 e 2.9 na pré oficina, e de 3.4 e 3.6 nos pós curso, 

demonstrando aumento significativo na Qualidade de Vida das participantes. Já no desempenho 

ocupacional, na Medida Canadense de Desempenho Ocupacional as participantes subiram 2 

pontos no desempenho, e 0.5 e 2.5, na satisfação, demonstrando resultados de melhora 

significativa pós oficina. Não houve inscritos para a segunda turma, desta forma o curso foi 

reformatado para ser disponibilizado on-line. As aulas foram gravadas e publicadas em canal do 

YouTube. Observou-se dificuldade de adesão de pessoas com esquizofrenia em atividades 

remotas, o que corrobora com as limitações desta população na interação social. No entanto, 

modestamente, esta pesquisa demonstrou a possibilidade de fortalecimento das potencialidades 

dos indivíduos, no que se refere ao desempenho ocupacional das suas atividades cotidianas, por 

meio de oficina digital, conforme resultados apresentados. 
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A inserção das práticas integrativas e complementares na Atenção Primária à saúde (APS), 

estimulam a interação entre usuários e profissionais de saúde, contribuindo para a socialização da 

pesquisa científica e auxílio no desenvolvimento da visão crítica, quanto ao uso seguro de plantas 

medicinais. Tendo em vista o avanço do interesse pelo tratamento por fitoterápicos, o 

conhecimento prévio dos profissionais de saúde, para a correta utilização e prescrição desta 

prática alternativa, se torna fundamental, garantindo assim o acesso com segurança, qualidade e 

eficácia. Este estudo teve por objetivo analisar o conhecimento com relação ao uso de plantas 

medicinais e fitoterápicos, dos profissionais da APS, que atuam no município de Piraquara/PR, a 

fim de estimular esta prática de forma segura e consciente. Tratou-se de um estudo descritivo 

quanti-qualitativo, no qual participaram 94 profissionais da APS com nível superior do município 

de Piraquara/PR, sendo eles 28 enfermeiros (29,8%), 24 cirurgiões-dentistas (29,8%), 17 médicos 

(18,1%), 6 farmacêuticos (6,4%), 5 nutricionistas (5,3%), 5 terapeutas ocupacionais (5,3%), 4 

fisioterapeutas (2,1%), 2 psicólogos (2,1%), 2 profissionais de educação física (2,1%) e 1 médico 

veterinário (1,1%). A coleta de dados foi realizada por meio de questionário online, utilizando a 

plataforma Google Forms. Para a análise estatística, foi aplicado o teste qui quadrado. Dentre os 

profissionais que responderam ao questionário, 86,1% eram do sexo feminino e 43,6% tinham 

entre 25 e 34 anos. 95,3% já fizeram uso de fitoterápicos no tratamento de doenças e 63% sabem 

diferenciar plantas medicinais de medicamentos fitoterápicos. As plantas medicinais mais citadas 

foram Matricaria chamomilla L. (44 citações), Melissa officialis L. (31), Plectranthus barbatus A. 

(27), e os medicamentos fitoterápicos mais citados foram Seakalm® (19), Valmani® (9) e Xarope 

de Guaco (5), apresentaram alinhamento com as indicações de uso em relação à literatura 

consultada. Todavia, 40,4% dos profissionais não costumam prescrever, orientar ou recomendar 

a prática aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), deixando clara a necessidade de 

capacitação profissional, buscando trazer segurança e informação sobre esta prática, podendo 

assim, potencializar tratamentos, minimizando custos. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO E IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS ANATÔMICAS 

PARA CONFECÇÃO DE ATLAS VIRTUAL PARA O ESTUDO DE ANATOMIA DOS 

ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Nº: 20218804 

Autor(es): Eduarda Proenca 

Orientador(es): Maria Fernanda Pioli Torres 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Anatomia Animal, Animais Domésticos; , Atlas Virtual 

 

Os sistemas multimídia oferecem recursos gráficos, textos, vídeo e animação proporcionando 

acesso à informação de maneira interativa e não sequencial em contraste aos sistemas tradicionais 

de informação. Apesar da evolução dos recursos computacionais, o ensino da anatomia animal 

permanece baseado na observação de peças anatômicas para identificação de estruturas 

apresentadas nas aulas teóricas, utilizando-se roteiros e livros que, por vezes, não reúnem 

características de um material elaborado de forma criativa, ilustrada e objetiva. Este trabalho teve 

como objetivo principal a elaboração de um atlas virtual de esplancnologia animal direcionado à 

estudantes dos cursos de Agronomia e Zootecnia. Para isso, foram realizadas fotografias e 

digitalizadas peças anatômicas dos sistemas digestório ovino e cardiovascular canino de animais 

domésticos disponíveis no Departamento de Anatomia do Setor de Ciências Biológicas da UFPR. 

Tanto as fotografias convencionais quanto aquelas utilizadas no processo de digitalização foram 

realizadas utilizando-se câmera de 12Mp de aparelho celular do modelo iPhone 8s. Nas 

fotografias foram indicadas as estruturas anatômicas citadas em roteiros de aulas práticas 

elaborados pelos docentes e as imagens foram editadas utilizando-se os softwares Photoshop 

CS4® e Corel Draw® para correção de sombra e contraste e ajustes de cor e fontes. Para a 

reconstrução tridimensional (3D) foi utilizado o software Autodesk ReCap Photo 21.0©, no 

processo de digitalização do estômago e coração foram realizadas 77 e 69 fotografias 

respectivamente, ao redor das peças suspensas por fio de pesca com sequência de fotos iniciada 

no plano superior direito e finalizada no plano inferior direito. Os arquivos “jpg” foram 

importados no software Autodesk ReCap Photo 21.0©, o modelo 3D foi exportado no formato 

“fbx” e salvo no formato de “pdf” com identificação das estruturas anatômicas que foi realizada 

utilizando-se o software Blender 2.93© onde foram inseridas marcações coloridas para se adequar 

à imagem 3D possibilitando ao estudante movimentar o modelo 3D sem perder a posição da 

legenda. Os arquivos com os modelos 3D serão anexados ao atlas que segue em processo de 

produção como um template de documento A4 disponível no Canva Pro® que conta com imagens 

de peças cadavéricas e suas respectivas legendas e notas explicativas. O material será registrado 

na Biblioteca Nacional para obtenção do ISBN (International Standard Book Number) e será 

disponibilizado aos estudantes nas plataformas de ensino utilizadas pela UFPR e no Repositório 

Educacional Aberto (REA). 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DE PESQUISAS PRÉ-CLÍNICAS SOBRE OS EFEITOS 

DO ALCOOLISMO CRÔNICO E GANHO DE PESO NO PARÊNQUIMA HEPÁTICO 

NO DECORRER DO ENVELHECIMENTO NATURAL COM INTEGRAÇÃO DO 

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE O FÍGADO 

Nº: 20218809 

Autor(es): Patricia do Rocio Litca 

Orientador(es): Djanira Aparecida Da Luz Veronez 
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Área Temática: Ciências da Vida 
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Palavras-chave: Alcoolismo Crônico, Fígado, Ganho De Peso 

 

O álcool é responsável por mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo. Não obstante, o fígado 

pode estar sujeito a desenvolver doença hepática alcoólica e não alcoólica (MALFD). O ganho de 

peso, sobretudo a obesidade, está fortemente relacionado com a prevalência e gravidade da 

MAFLD, bem como representa um fator de risco a gravidade do COVID-19. Nesse sentindo, este 

estudo teve como objetivo desenvolver uma análise de dados de registros experimentais de 

pesquisa pré-clínica em animais submetidos ao alcoolismo crônico e obesidade/ganho de peso ao 

longo do processo natural do envelhecimento; desenvolver uma revisão sistemática, integrativa, 

para correlacionar dados de pesquisa experimental com as evidências clínicas de doenças 

hepáticas pré-existentes alcoólicas e não alcoólicas; estabelecer relações entre os eventos 

experimentais com o impacto do COVID-19 sobre fígado. Para tanto, foi feito a análise dos 

resultados de pesquisa morfológica e estereológica desenvolvida com animais experimentais 

submetidos ao quadro de alcoolismo crônico e obesidade/ganho de peso por dieta hiperlipídica. 

Posteriormente, foi feito uma revisão sistemática integrativa da literatura nas principais bases de 

dados: Periódicos CAPES, Google Scholar, BVS/MEDLINE e PubMed. Priorizou-se literatura 

científica publicada dentro de um recorte temporal entre 2010 e 2020.  Os resultados 

experimentais com indução do alcoolismo demonstraram que houve uma redução da densidade 

numérica, volumétrica e por área nos hepatócitos dos grupos de 7 e 14 dias. Posteriormente, houve 

aumento destes parâmetros aos 21 e 28 dias em relação ao grupo controle. Quanto ao ganho de 

peso, entre os grupos experimentais de 7 e 28 dias houve diferença significativa no aumento da 

densidade numérica, volumétrica e por área entre os grupos. A avaliação do impacto do COVID-

19 no fígado mostrou influência na mudança de hábitos de vida advindo da pandemia, refletindo 

em um estímulo ao consumo do álcool e da alimentação irregular, tornando-se um ambiente 

propício para às hepatopatias. Desta forma, o alcoolismo, ganho de peso e o COVID-19 representa 

um panorama de alto risco para o comprometimento hepático. Assim, os ensaios experimentais 

permitiram concluir que houve alterações morfoquantitativas nos animais induzidos ao 

alcoolismo crônico e ganho de peso; além disso, os achados experimentais convergem com as 

apresentações clínicas respaldadas nas evidências bibliográficas. Bem como, evidenciou que a 

pandemia de COVID-19 repercute e intensifica as alterações hepáticas, mostrando-se como 

agravante aos fatores de riscos. 
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PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À PACIENTES 

COM LESÕES AUTOPROVOCADAS POR COMPORTAMENTO SUICIDA 
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O suicídio é um problema de saúde pública global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o 

suicídio está entre as vinte principais causas de morte em todo o mundo, mais recorrente do que 

mortes por malária, câncer de mama ou guerra e homicídio. Na literatura, é observado que a 

história de tentativa de suicídio apresenta-se como um comportamento de risco e um forte preditor 

de recorrências e, consequentemente, de suicídio. Trata-se de um estudo de revisão integrativa 

com abordagem descritivo-exploratória com objetivo de descrever a atuação do enfermeiro no 

atendimento aos pacientes com lesões autoprovocadas por comportamento suicida em unidades 

de Urgência e Emergência. Foram realizadas buscas nas bases de dados Biblioteca Virtual em 

Saúde, Biblioteca de Medicina Americana, Scientific Electronic Library Online, Scopus e 

Academic Search Premier no período de outubro de 2020 a março de 2021. Os critérios de 

inclusão foram artigos publicados de 2015 a 2020, nas línguas português, inglês e espanhol e com 

textos completos. Os critérios de exclusão foram estudos que não contemplassem a temática, 

duplicidade dos estudos entre as bases de dados e editoriais. Foram encontrados 2.355 artigos, os 

quais foram  exportados para as planilhas do Microsoft Excel® para o armazenamento e 

organização. Na sequência foram aplicados os critérios de exclusão e selecionados para análise 

final 13 estudos. A partir dos resultados encontrados foi destacado que a atuação do enfermeiro 

no atendimento aos pacientes com lesões autoprovocadas por comportamento suicida em 

unidades de Urgência e Emergência é abrangente e complexo, o qual se dá através da triagem e 

avaliação de risco, conhecimentos a cerca de sinais e sintomas, fatores de risco, cuidado clínico  

e protocolos para atendimentos. É salientado o cuidado através da construção de vínculo com 

paciente e familiar, apoio, incentivo e promoção de um atendimento adequado e sem julgamentos. 

A intervenção é realizada de forma individualizada com apoio da equipe multiprofissional, dando 

enfoque também em recomendações ao autocuidado, educação em saúde ao paciente, familiares 

e equipe profissional e promovendo a continuidade do cuidado com encaminhamentos 

necessários. Com este trabalho, concluímos que o enfermeiro que atua no pronto socorro e é 

responsável pelo cuidado de pacientes com lesões autoprovocadas  necessita ter conhecimento 

científico e prático, objetivando tomar decisões rápidas e concretas, transmitindo segurança a toda 

equipe e principalmente diminuindo os riscos que ameaçam a vida do paciente. 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM INDIVÍDUOS ACAMADOS 

Nº: 20218823 

Autor(es): Aline Chimenes de Castro 

Orientador(es): Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker 
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Área Temática: Ciências da Vida 
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Objetivo: Identificar os métodos de avaliação antropométrica para indivíduos acamados. 

Justificativa: Na impossibilidade de que indivíduos acamados fiquem em pé para aferição das 

medidas antropométricas existem dificuldades para avaliar e acompanhar a evolução. Por isso, há 

a necessidade de identificar métodos e técnicas de aferição específicos para indivíduos acamados, 

e se são utilizados valores de referência das avaliações de medidas antropométricas para essa 

população, a fim de melhorar a qualidade no atendimento e proporcionar conduta nutricional 

adequada aos pacientes. Métodos: Trata-se de uma Revisão Integrativa da literatura. A busca foi 

realizada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, nas bases de dados Scielo e LILACS. Foram 

selecionados os artigos publicados entre 2000 e 2018, que tinham avaliações antropométricas 

realizadas em acamados, em pelo menos uma parte da amostra. Foram excluídos da pesquisa 

artigos em outros idiomas que não fossem em português, publicados antes de 2008 e que tivessem 

animais cobaias. Resultados: Dos 20 artigos identificados, apenas 6 estavam de acordo com o 

critério de inclusão, e apenas um dos selecionados preocupou-se em comparar medidas estimadas 

com medidas aferidas. Os demais realizaram avaliação antropométrica por meios de dados obtidos 

por fórmulas. No entanto, a maioria dos estudos seguem as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), (1995), em utilizar fórmulas de estimativas quando a mobilidade do 

paciente impede a aferição de maneira adequada, sendo que os dados de referência são os mesmos 

utilizados para indivíduos saudáveis. Conclusão: Existem poucos estudos relacionados à 

avaliação antropométrica em indivíduos acamados. Não foram encontrados estudos de validação 

de medidas antropométricas e padrões de referência para indivíduos acamados. Portanto, isso 

mostra a necessidade de estudos sobre avaliação em indivíduos acamados e padrões de referência 

para essa população, a fim de estabelecer a conduta adequada, para melhorar a qualidade no 

atendimento dos profissionais da saúde. 
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USO DE HIBRIDIZAÇÃO FLUORESCENTE IN SITU (FISH) NA IDENTIFICAÇÃO 

DE CHLAMYDOPHILA SP. EM TECIDO INTESTINAL DE COLUMBA LIVEA 

Nº: 20218828 

Autor(es): Vinicius Dahm 

Orientador(es): Aline De Marco Viott 
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A clamidiose é uma doença que pode acometer diversos animais, incluindo as aves, possuindo 

como agente etiológico bactérias do gênero Chlamydia spp. A técnica de Hibridização 

Fluorescente in situ (FISH) pode ser utilizada na detecção de bactérias intracelulares em cortes 

histológicos já sendo anteriormente utilizada para detecção de Chlamydia spp. O objetivo do 

presente estudo foi a detecção de Chlamydia spp. em tecidos formolizados de pombo comum 

(Columba livia) através da técnica de FISH, bem como a avaliação histopatológica em cortes de 

intestino corados com hematoxilina e eosina. Foram utilizadas amostras de intestino de 74 

pombos comuns, os tecidos apresentavam-se fixados em Formaldeído 10%. Os fragmentos de 

intestino foram emblocados em parafina, cortados e depositados sob lâminas silanizadas. Para a 

realização da técnica de FISH utilizou-se sonda comercial (CPF-5’GCA AGA CAC TCC TCA 

AAG CC-3’). Realizou-se também coloração com hematoxilina-eosina. Das 74 amostras de 

intestino analisadas pela técnica de FISH, observou-se a presença de Chlamydia spp. em 56/74 

(75,67%). Foi possível observar que, a maior porcentagem dos cortes histológicos 22/56 (39,28%) 

apresentou as bactérias de maneira focal (+), seguido de forma próxima à distribuição multifocal 

19/56 (33,92%). Em 9/56 (16,07%) amostras a bactéria foi vista em até 50% do tecido (+++) e 

em 6/56 (10,71%) comprometia mais de 50% (++++). Com relação à distribuição das clamídias 

no intestino, 54/56 (96,42%) estavam localizadas na lâmina própria, 2/56 (3,57%) nas criptas 

intestinais e 1/56 (1,78%) no ápice das vilosidades. Uma amostra, apresentou a bactéria 

simultaneamente em ambas localidades. As lesões pontuadas na histologia convencional foram 

enterite linfohistiocitária e/ou granulocítica, e serosite/miosite linfohistiocitária. Essas lesões 

foram classificadas de acordo com a sua intensidade em leve, moderada e acentuada. Em 38/74 

amostras observou-se alguma das lesões. Destas, 30 continham enterite, sendo em 26/30 (86,66%) 

amostras uma enterite leve e 4/30 (13,33%) moderada. Além disso, 14 amostras apresentavam 

serosite sendo que 9/14 (68,28%) apresentaram serosite leve e 5/14 (35,71%) moderada. Quadros 

de miosite também foram observados em cinco amostras, sendo que em 3/5 (60%) eram leve e 

2/5 (30%) moderada. Com os resultados obtidos no presente estudo, pôde-se concluir que, a 

técnica de FISH pode ser utilizada no diagnóstico de clamidiose em cortes histológicos de 

intestino e que, a histologia deve ser empregada concomitantemente com a mesma. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA ANATOMIA DA BORDA INCISAL DOS 

CANINOS NA PERCEPÇÃO DA ESTÉTICA DO SORRISO NA AGENESIA DE 

INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES 
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A abordagem clínica da agenesia de incisivos laterais superiores, apesar de amplamente discutida 

na literatura, ainda gera controvérsias entre clínicos e pesquisadores quanto aos resultados 

estéticos. Assim, o cirurgião-dentista deve estar atento aos efeitos dos tratamentos empregados a 

fim de aprimorar seus resultados, proporcionando aos pacientes melhores resultados estéticos, em 

equilíbrio com a reabilitação funcional. O objetivo deste trabalho foi, considerando o tratamento 

da agenesia de incisivos laterais superiores com a substituição pelos caninos, avaliar a percepção 

de cirurgiões-dentistas, estudantes de odontologia, ortodontistas e leigos à área odontológica da 

estética do sorriso, variando-se a anatomia da borda incisal dos caninos. Após selecionada uma 

paciente modelo, que apresentava um sorriso considerado esteticamente agradável, foram 

realizadas fotografias (Nikon D90, macro Nikkor 105mm) do sorriso no plano frontal. Após as 

obtenções das fotografias, e tratamento prévio das imagens para remoção de possíveis 

interferências, foram simulados casos com e sem a reanatomização nas pontas de cúspides dos 

caninos através do programa Photoshop CC 2021 (Adobe, San Jose, EUA). Foram testadas 

variações para agenesias bilaterais e unilateral direita e esquerda, além da imagem original do 

sorriso sem agenesias, em um total de 7 imagens: agenesia sem reanatomização no lado direito 

(ASRD), agenesia sem reanatomização no lado esquerdo (ASRE), agenesias sem reanatomização 

bilaterais (ASRB), agenesias com reanatomização no lado direito (ACRD), agenesias com 

reanatomização no lado esquerdo (ACRE), agenesias com reanatomização bilaterais (ACRB) e 

sem agenesia (SA). As imagens obtidas foram apresentadas virtualmente utilizando a plataforma 

Google Forms em ordem aleatória aos grupos propostos. A percepção estética foi avaliada por 

meio da escala de análise visual numérica variando de 0 (desagradável) a 10 (muito agradável), 

em formulário próprio. Os resultados preliminares obtidos indicaram uma preferência, de maneira 

geral para os grupos de avaliadores, pela ACRE e ACRB, indicando  importância da 

reanatomização das cúspides dos caninos superiores e da simetria entre os lados. Também foi 

observada uma preferência do lado esquerdo em relação ao lado direito. Com a realização da 

análise estatística será possível determinar as preferências de cada grupo de avaliadores, bem 

como as possíves comparações entre eles. 
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MICROPROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES DE ORCHIDACEAE 
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A família Orchidaceae representa uma das maiores famílias entre as Angiospermas, tendo seu 

caráter ornamental explorado devido à beleza de suas flores, com muitas espécies sendo coletadas 

indiscriminadamente, como as do gênero Cattleya sp. Uma alternativa para evitar a extinção é o 

cultivo in vitro visando a propagação massal. Este estudo objetivou otimizar algumas etapas da 

propagação in vitro de micro-orquídeas e orquídeas. A indução de brotos de Acianthera aphthosa, 

Dryadella liliputiana e Stelis grandiflora, foi avaliada testando a adição de 6-benzilaminopurina 

(BAP: 0; 0,5; 1,0 e 2,0 µM) ao meio de cultura WPM. Os resultados indicaram que 0,5 μM de 

BAP foi a concentração mais eficiente para as três espécies avaliadas (56,9% dos explantes com 

brotos e 1,9 brotos por explante), após dois subcultivos, realizados a cada 60 dias. O alongamento 

de brotos de Cattleya crispa foi testado utilizando os meios: WPM, MS e MS/2, com 1 ou 3 g L -

¹ de carvão ativado. Independente do meio de cultura, a maior concentração de carvão (3 g L -¹ ) 

resultou em maior crescimento da parte aérea (comprimento médio de 1,36 cm). A aclimatização 

de mudas de Cattleya warneri foi avaliada após oito meses, utilizando diferentes substratos 

isolados ou combinados: esfagno, vermiculita, casca de pinus, fibra de coco e substratos 

comerciais Forth® e Maxfértil®. O melhor resultado foi obtido com a vermiculita misturada com 

fibra de coco (1:1, v/v) (83,75 % de sobrevivência, 0,832 g de massa fresca e alongamento de 1,9 

cm). Com base nos resultados obtidos, recomenda-se a realização de mais subcultivos com BAP 

para aumentar a indução de brotos das micro-orquídeas,  o uso de 3 g L -¹ de carvão ativado para 

o alongamento da  C. crispa  e o transplantio de C. warneri utilizando fibra de coco e vermiculita. 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL POR VIA REMOTA COM O 
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EARLY DEVELOPMENT INSTRUMENTS (CREDI) 
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O projeto se refere à descrição e análise da coleta remota de dados sobre desenvolvimento infantil 

com uso do formulário curto do CREDI durante a pandemia da Covid-19. O questionário foi 

aplicado por ligações de áudio realizadas por acadêmicos dos cursos de medicina, enfermagem e 

psicologia e dos projetos de mestrado e doutorado em fisiologia da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) entre os meses de maio e julho de 2021. O uso do teste neste projeto foi aprovado 

pelo comitê de ética (CAAE:34820214.9.3001.0101). Foram entrevistadas 16 cuidadoras de 

crianças entre 2 e 34 meses, contatadas a partir do Estudo Curitibano de Investigação do Ambiente 

e Reprodução (CUIDAR), vinculado ao departamento de fisiologia da UFPR. Apesar de o plano 

inicial ser entrevistar 72 mães, até o momento da redação deste resumo só havia sido possível 

entrevistar 16 cuidadoras, visto que da quantidade inicial17 mães não puderam ser contatadas, 

pois seus telefones, antes ativos, agora se apresentaram indisponíveis (número inexistente ou 

irresponsivo). Além disso, com 12 mães o contato foi possível, mas a coleta de dados não (não 

tinham interesse de participar da pesquisa ou apresentaram interesse inicial, mas depois 

desistiram). Por fim, com 27 mães inicialmente vinculadas ao CUIDAR o contato precisou ser 

descontinuado pois houve uma dificuldade de acesso às unidades de saúde às quais essas mães 

eram associadas, de forma que a coleta de dados não foi possível. Neste questionário, a partir das 

respostas das cuidadoras às 20 perguntas são gerados escores sobre o desenvolvimento da criança, 

cujos valores previstos de máximos e mínimos variam de acordo com cada faixa etária: de 21,8 a 

46,9 para 0-5 meses; de 29,1 a 49,9 para a faixa de 6 a 11 meses; de 38,8 a 56,9 para a de 12 a 17; 

de 46,2 a 60,5 para a de 18 a 23 meses; de 48,3 a 61,9 para a de 24 a 29 e de 48,7 a 62,4 para a 

faixa de 30 a 35 meses. Em relação à nossa coleta, as médias dos escores das faixas etárias dos 

analisados foram: 31,3 para 0-5 meses; não foram coletados dados referentes a bebês na faixa 

etária de 6-11 meses; 56,3 para 12-17 meses; 54,1 para 18-23 meses; 57,0 para 24-29 meses; 58,4 

para 30-35 meses e a média geral foi de 56,5. Apesar das dificuldades, como pouca responsividade 

das mães e limitação do contato entre a cuidadora e os entrevistadores, o formulário curto do 

CREDI se mostra uma ferramenta adequada para a avaliação remota do desenvolvimento infantil. 

Adiante, objetiva-se a análise desses dados, unidos a outras variáveis para o exame de relações 

entre fatores gestacionais e desenvolvimento infantil. 
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A presente pesquisa apresenta reflexões acerca da prevenção do suicídio sob olhar da 

Enfermagem. Partindo da importância do suicídio dada na esfera da saúde, buscou-se analisar o 

manejo dos profissionais de Enfermagem frente ao fenômeno suicídio, nos diferentes serviços 

que estão inseridos. A justificativa para tal estudo residiu na necessidade de refletir  acerca da 

questão da prevenção do suicídio, bem como o manejo para com essa demanda em saúde pública, 

visto que no Brasil os números de óbitos por suicídio têm crescido a cada ano. Para tanto, houve 

a necessidade de  analisar como os profissionais de Enfermagem lidam com o fenômeno, 

considerando que esta profissão é linha de frente no atendimento na maioria dos serviços de saúde. 

A pesquisa bibliográfica se desenvolveu por meio de uma abordagem qualitativa do tipo 

exploratório-descritiva, a partir de uma identificação não sistemática de textos atuais pertinentes 

ao tema como levantamento de periódicos e livros. Foi realizada a leitura, bem como análise e 

interpretação das fontes, realizando-se resumos das conclusões significativas dos textos. As bases 

de dados dos periódicos foram: Scielo, Lilacs e Pepsic, com as palavras-chave: suicídio, 

prevenção e enfermagem/ profissionais de enfermagem/enfermeiros. Esperou-se com esse 

trabalho, através da análise do manejo dos profissionais de enfermagem frente ao suicídio, 

observar como o cenário de demandas em saúde mental se encontra  para a profissão e por 

consequência permitir que as estratégias adotadas pelos enfermeiros sirvam de modelo para outros 

profissionais da categoria. Desse modo, concluiu-se que a Enfermagem por ser uma profissão 

voltada predominantemente para o biológico, carece de capacitações que abordem a saúde mental 

e suicídio em sua prática. Para que enfermeiros tomem ações de prevenção do suicídio são 

necessárias políticas públicas que observem essa deficiência na preparação dos enfermeiros a fim 

de tornar o cuidado mais humanizado entre a categoria. 
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A abordagem clínica das agenesias de incisivos laterais superiores, apesar de amplamente 

discutida na literatura, ainda gera controvérsias entre clínicos e pesquisadores quanto aos 

resultados estéticos. Assim, o cirurgião-dentista deve estar atento aos efeitos dos tratamentos 

empregados a fim de aprimorar seus resultados, proporcionando aos pacientes melhores 

resultados estáticos, em equilíbrio com a reabilitação funcional. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a percepção na estética do sorriso de cirurgiões-dentistas generalistas ou de outra 

especialidade que não a Ortodontia, acadêmicos de Odontologia, ortodontistas e leigos à área 

odontológica, considerando a influência da cor dos caninos em casos de agenesias de incisivos 

laterais superiores na simulação do tratamento com a substituição pelos caninos. A partir da 

fotografia em plano frontal de um sorriso considerado esteticamente agradável (Nikon D90, 

macro Nikkor 105 mm), foram realizadas simulações, através do software Photoshop CC 2021 

(Adobe, San Jose, EUA), do fechamento do espaço com a substituição do incisivo lateral pelo 

canino sem reanatomização e com variação da cor do canino em: natural (semelhante à cor do 

incisivo lateral substituído), um tom mais escuro e dois tons mais escuro que o incisivo lateral 

substituído. Foram testadas as variações para agenesias bilateral e unilateral esquerda e direita. 

As imagens obtidas foram apresentadas, até o momento, a 18 leigos, 20 acadêmicos de 

odontologia, 16 ortodontistas e 10 cirurgiões-dentistas generalistas ou de outra especialidade que 

não a ortodontia, totalizando um total de 64 avaliadores de ambos os gêneros. A avaliação foi 

realizada por meio de um arquivo digital no qual as imagens foram apresentadas em ordem 

aleatória pela plataforma Google Forms. A percepção estética de cada simulação foi avaliada por 

meio da escala de análise visual numérica, variando de 0 (desagradável) a 10 (muito agradável). 

Ainda que a coleta de dados, bem como a estatística não tenha sido concluída, é possível avaliar 

a preferência dos públicos analisados pela imagem original, seguida da imagem com agenesia 

unilateral esquerda com a cor do canino semelhante à cor do incisivo lateral. Ao término da 

pesquisa, após o estudo estatístico, a expectativa é de que seja possível avaliar as preferências de 

cada grupo, bem como as comparações entre eles, contribuindo na definição da melhor abordagem 

com relação à estética diante do aspecto clínico apresentado. 
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EFEITO DE DIFERENTES ACESSOS ENDODÔNTICOS NA ESTABILIDADE DE 
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Um dos desafios presentes na odontologia e com ela possíveis transtornos é a presença de variação 

de cor dentaria após o paciente passar por um tratamento endodôntico, principalmente em relação 

aos dentes anteriores, onde há maior exigência estética. Esse trabalho teve como objetivo avaliar 

as propriedades ópticas em dentes tratados endodonticamente com acesso vestibular e lingual que 

receberam facetas em resina composta. Foram selecionados 60 incisivos inferiores obtidos do 

Banco de Dentes Humanos da Universidade Federal do Paraná, com tamanhos de coroa similares 

e canais radiculares padronizados, que não apresentaram alterações e com grande grau de 

semelhança entre si. Para isso os dentes foram selecionados comparando os tamanhos das coroas 

com paquímetro, tanto no sentido cérvico-incisal quanto no mésio-distal. Separados em quatro 

grupos: AVP (acesso endodôntico por vestibular e restauração com pino de fibra de vidro); ALP 

(acesso endodôntico por lingual e restauração com pino de fibra de vidro); AVR (acesso 

endodôntico por vestibular e restauração apenas com cimento resinoso) e ALR (acesso 

endodôntico por lingual e restauração com cimento resinoso). Após a seleção dos dentes, os 

mesmos tiveram avaliação de cor em 3 pontos calibrados do terço médio da face vestibular com 

espectofotômetro (Easyshade®, Vident, Brea, CA,. USA) obtendo-se os valores numéricos 

(L*,a* e b*). Estas avaliações de cor foram repetidas após o tratamento endodôntico, cimentação 

de pinos de fibra, preparo e cimentação de facetas. Os dentes que apresentaram maior alteração 

de cor após o tratamento endodôntico, estavam nos grupos que foram feitos acessos vestibulares, 

AVP (∆E = 11,87) junto com a restauração de cimento resinoso em muitos momentos, mas 

principalmente quando dentes foram preparados para facetas. O terço médio e incisal foram o 

mais acometidos. Os grupos com acesso vestibular apresentaram aumento do valor de ∆E na 

comparação entre momento 3 (após o preparo do dente) com o momento 1 (inicial) e 2 (após 

tratamento endodôntico). Valores mais elevados foram encontrados no grupo AVR nesses 

momentos (∆E = 32,19 e ∆E = 24,02).  Dentes com acesso endodôntico lingual sofreram menos 

alteração de cor. Valores mais altos de E foram encontrados em AVR ∆E (1-3) em comparação 

para os outros grupos. De acordo com o estudo, as alterações de cor são mais presentes em dentes 

que possuem um acesso vestibular. Porém a alteração de cor ocorreu principalmente na região 

incisal, aonde há maior quantidade de resina translúcida, aumentando a diferença de cor para 

dentes com acesso vestibular. 
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EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO DE RESISTÊNCIA PRÉVIO NA VARIAÇÃO 
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Nº: 20218852 

Autor(es): Rodrigo Lazzarotto 

Orientador(es): Rafael Luiz Pereira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Adriamicina, Exercício Físico, Proteinuria 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos do treinamento físico de resistência prévio na 

variação do peso corporal e proteinúria em camundongos submetidos a administração de 

adriamicina (ADM) e comparar os resultados dos testes de carga máxima voluntária (CMV) 

realizados em diferentes momentos do estudo. Camundongos BALB/c foram submetidos a um 

protocolo de exercício físico de resistência (animais EF) ou não (animais controle sedentários- 

animais Sed). O protocolo consiste nos camundongos escalarem uma escada vertical com uma 

carga anexada em suas caudas, a frequência do protocolo foi três vezes por semana, com duração 

total de 8 semanas. Ao final do protocolo de exercício, os animais receberam por via intravenosa 

ADM ou solução salina. A coleta de urina ocorreu nos dias 0 (basal) e 7 e o peso corporal foi 

avaliado nos dias 0 (basal), 3, 4, 6 e 7. Os animais que realizaram o protocolo de exercícios foram 

divididos nos grupos: EX-ADM, que receberam ADM; EX-Controle, que receberam solução 

salina; os animais que não fizeram o protocolo de exercício foram divididos nos grupos: Sed-

ADM, que receberam ADM; Sed-Controle, que receberam solução salina. Foram analisados os 

níveis de proteinúria no dia 0 (basal) e no dia 7. Houve um aumento da proteinúria no dia 7 tanto 

no grupo EX-ADM quanto no grupo Sed-ADM, sendo que os animais que não realizaram o 

protocolo de exercício apresentam níveis de proteinúria mais elevados. Para análise de peso 

corporal foi utilizada a média da variação de peso em relação ao dia 0. Animais que receberam 

ADM apresentaram uma redução progressiva do peso corporal até o dia 4, seguido de uma 

recuperação do peso até o dia 7, porém não retomando ao peso basal. O teste de CMV foi realizado 

em quatro momentos: 0 – antes do início do protocolo de exercício; 1 – com 4 semanas de 

exercício; 2 – ao final do protocolo; 3 – dez dias após a administração da droga. Houve diferença 

significativa entre todos os testes de CMV. O treinamento físico de resistência parece afetar os 

níveis de proteinúria e não aparenta ter efeitos sob a variação de peso corporal em modelos de 

nefropatia induzida por adriamicina. 
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O projeto teve como objetivo avaliar o comportamento dos parâmetros hematológicos em 

afecções que geram processos inflamatórios agudos, anemia e trombocitopenia. Os dados 

hematológicos obtidos através de automação (CA) foram comparados aos obtidos a métodos 

convencionais manuais (CM) utilizando o teste t, a fim de avaliar a equivalência entre eles. Os 

animais foram separados em 4 grupos; grupo controle (GC) com 60 animais, ou seja, animais sem 

nenhuma alteração clínica e laboratorial, grupo anemia (GA) com 25 animais, grupo 

trombocitopenia (GT) com 25 animais e grupo doença inflamatória (GDI) com 52 animais. Após 

a comparação utilizando o teste t, chegou-se aos seguintes resultados apenas o GA não apresentou 

diferença significativa, o GDI apresentou diferença significativa nos parâmetros: linfócitos (%)  

média 14,73% na CM e 22,235 na CA (p=0,002) e na contagem absoluta de linfócitos  média 

2.969,41/µL na CM e 4.302/µL na CA  (p=0,012). Na contagem absoluta de monócitos a  média 

520,9/µL na CM e 1000/µL na CA (p=0,003).Para os granulócitos (%)  a  média foi 72,14% na 

CA e neutrófilos+bastonetes (%) com média de 78,11% na CM e (p=0,049). No GC, houve 

diferença em todos os parâmetros relacionados a eritrócitos, exceto o parâmetro de hemoglobina 

corpuscular média,  onde  a média foi 15,13pg na CM e 15,65pg na CA (p=0,062). Em relação 

aos leucócitos, ainda no GC, houve diferença em todos os parâmetros avaliados, exceto contagem 

absoluta de linfócitos com média 3429,16/µL na CM e 3826,71/µL na CA (p=0,18); na contagem 

absoluta de granulócitos a média foi 7816,94/µL na CA e neutrófilos  média 7620,41/µL na CM 

(p= 0,72) e na contagem absoluta de granulócitos a média foi 7816,94/µL na CA e 

neutrófilos+bastonetes com média 7627,65/µL na CM (p=0,73). No GT não foi possível fazer a 

comparação entre os métodos automáticos e manuais. Os métodos manuais feitos por 

profissionais experientes, se mostraram consideravelmente mais confiáveis que os métodos 

automáticos, devido ao reconhecimento visual das células e acuidade na avaliação das alterações 

morfológicas e as diferenças significativas apresentadas pode ter ocorrido por interferência de 

impedância no método automatizado. 
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As bactérias do gênero Bacillus estão entre as mais abundantes na rizosfera. Essas bactérias têm 

atividade como promotora de crescimento vegetal e, os mecanismos desenvolvidos por elas vêm 

sendo estudados a muito tempo. O projeto teve como objetivo isolar da rizosfera de feijão ártico 

e de ervilha cultivados em solo de área nativa, e caracterizar pelo menos uma cultura pura de 

Bacillus capaz de solubilizar P em placa de Petri e de promover crescimento vegetal em cultivo 

de casa de vegetação. O experimento foi instalado em casa de vegetação do Setor de Ciências 

Agrárias, em Curitiba, com temperaturas locais de máxima 22 e mínima 17 graus celsius, no dia 

25 de janeiro do ano de 2021. O método de cultivo foi em vasos contendo 4 kg de solo, coletado 

em área nativa (floresta secundária na Fazenda Canguiri) e área cultivada (Fazenda Canguiri). O 

delineamento experimental foi feito utilizando 6 vasos, sendo 3 deles para a plantação de feijão 

ártico e 3 para a plantação de ervilhas, no qual foram plantadas 6 plantas por vaso, totalizando 36 

plantas. As plantas foram avaliadas quando apresentaram a terceira 

folha trifoliolada completamente desenvolvida. As plantas de feijão e ervilha foram colhidas e 

suas raízes maceradas em solução fisiológica e aquecidas em banho maria. Após esse período de 

incubação uma alíquota de cada suspensão foi inoculada em placas de Petri. As colônias 

esbranquiçadas ou cremes, opacas, sem produção excessiva de muco e com bordas irregulares 

foram escolhidas. Na primeira etapa, foram escolhidas 15 culturas puras de bactérias. Na 

sequência, as culturas puras foram riscadas em lâminas e submetidas ao teste de gram. 

Na sequência, as bactérias testadas positivamente no teste de gram foram submetidas ao teste de 

solubilização. O isolado LV15 da rizosfera da ervilha solubilizou fosfato em placa de Petri, mas 

nenhum isolado de feijão teve essa habilidade. O isolado LV15 irá ser levado para inoculação em 

sementes e verificação do seu potencial como bactéria promotora de crescimento vegetal. 
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A ultrassonografia (US) tem seu papel consolidado na obtenção de diagnósticos e para guiar 

intervenções terapêuticas, de tal forma que é agora uma modalidade de imagem imprescindível 

na medicina moderna. A técnica POCUS consiste na US aplicada e interpretada à beira do leito, 

com a obtenção de imagens em tempo real. Os médicos de especialidades diversas do radiologista 

podem produzir imagens dinâmicas em tempo real, podendo, muitas vezes, prescindir do exame 

realizado pelo ultrassonografista, agilizando o tratamento e diminuindo custos. O POCUS é 

rápido, acurado, pode ser repetido, de baixo custo, não invasivo e não possui riscos relacionados 

à radiação ionizante. Pode ser utilizado tanto em pacientes estáveis quanto em instáveis. Também 

pode ser realizado em paralelo ao exame físico, procedimento de ressuscitação e estabilização do 

paciente. O estudo tem como objetivo a avaliação da qualidade dos resultados obtidos em 

comparação ao método padrão-ouro (US realizado por radiologistas).  Uma vez coletados 

resultados, os obtidos por acadêmicos de medicina, residentes, cirurgiões pediátricos utilizando 

POCUS podem ser comparados estatisticamente com os obtidos pelos radiologistas. Os dados 

para coleta foram definidos como: comprimento do rim, comprimento da pelve renal, número de 

cistos renais, diâmetro do maior cisto renal, ausência ou presença de hidronefrose (se presente, 

medida ântero-posterior da pelve). Os pacientes estudados foram pacientes de 0 a 13 anos e 11 

meses e 29 dias atendidos no serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Clínicas. A coleta foi 

suspensa devido a pandemia de COVID19 e espera-se como principal resultado a comprovação 

de que é possível que acadêmicos de medicina e não radiologistas possam realizar a avaliação do 

trato urinário com uma acurácia, no mínimo, igual àquela verificada com a utilização do padrão-

ouro atual.  Dessa maneira, a importância do presente trabalho se dá essencialmente em os casos 

onde o diagnóstico é imagem-dependente, bem como para os pacientes que requerem 

acompanhamento periódico via imagem, através da capacitação efetiva de médicos não 

radiologistas para tal fim. 
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O Brasil é um país rico em recursos naturais, e em terras agricultáveis, o que justifica sua alta 

produção agroindustrial e sua posição entre os principais produtores mundiais no setor da 

fruticultura. Muito do que é produzido é  destinado à indústria, a fim da obtenção de produtos, 

porém, sabemos que o processamento desses alimentos gera uma grande quantidade de resíduos 

orgânicos, ocasionando um grande problema ambiental. A área de estudos sobre o aproveitamento 

de resíduos tem crescido a cada dia, pois consistem em uma excelente alternativa para a garantia 

da sustentabilidade, além disso nutricionalmente, os resíduos possuem um alto valor agregado, 

visto que são ricos em vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos. Em função da suspensão 

do calendário acadêmico em março de 2020, as atividades presenciais no Laboratório de Análise 

de Alimentos do Departamento de Nutrição/UFPR foram interrompidas, não sendo possível 

cumprir com as atividades inicialmente propostas no plano de trabalho. Dessa forma, foi 

planejado o desenvolvimento de um trabalho de revisão sob o tema: “Utilização de resíduos 

agroindustriais no desenvolvimento de produtos ricos em compostos bioativos”. Para isso, foi 

realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os 

seguintes descritores em Inglês e Português: food byproduct, food byproduct grape, garbage AND 

biological products, extracts AND bioactive compounds AND wastes, resíduos OR subprodutos 

AND products. Foram aceitos artigos nos seguintes idiomas: inglês, português e espanhol e 

excluídos todos os tipos de revisões literárias. Foram incluídos na revisão 19 artigos, nos quais 

foram identificados 19 tipos diferentes de alimentos e  36 subprodutos, que possuem como 

característica a presença de compostos bioativos em seus respectivos resíduos. A uva foi o 

comestível mais frequente entre os estudos, seguido pelo abacaxi, acerola, amendoim, amora, 

azeitona, banana, batata, cacau, café, goiaba, jambolão, laranja, maçã, manga, noz-pecã, pitanga, 

romã e tomate, e dentre os resíduos destacaram-se o bagaço, a casca e a semente. Em decorrência 

do perfil dos alimentos analisados, os compostos fenólicos são os principais compostos bioativos 

presentes nos resíduos, e por isso, os subprodutos se tornam fontes importantes dessas 

substâncias. Diante disso, conclui-se que os resíduos agroindustriais devem ser melhor 

aproveitados para o desenvolvimento de produtos, tendo em vista a alta concentração de 

compostos fenólicos, trazendo benefícios para a saúde humana, o ecossistema e a movimentação 

da economia. 
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A obtenção de recursos pesqueiros através de atividades de aquicultura marinha são uma 

alternativa à pesca extensiva e podem garantir elevada produção de alimentos devido ao potencial 

de uso dos oceanos. No entanto, garantir uma produção eficiente e sustentável não tem sido tarefa 

fácil. As bioincrustações se apresentam como uma das principais problemáticas relacionadas às 

atividades de aquicultura em mares ao redor do mundo, devido ao alto custo relacionado à 

manutenção das estruturas de cultivo, impactos na saúde das espécies cultivadas, além dos graves 

prejuízos ambientais decorrentes dos resíduos originados em sua remoção e o risco de invasões 

biológicas pela presença de espécies exóticas componentes das comunidades incrustantes. Por 

isso, o desenvolvimento de estratégias com o objetivo de mitigar o impacto de bioincrustações, 

assim como a compreensão dos processos ecológicos relacionados ao estabelecimento destas 

espécies, são fundamentais para o manejo adequado e sucesso das atividades de aquicultura 

marinha. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo testar diferentes materiais utilizados na 

confecção de tanques-rede para cultivo de peixes marinhos, no intuito de verificar se existe 

diferença no acúmulo de incrustações e se existe preferência na colonização de espécies exóticas 

entre os materiais testados. O experimento foi instalado em 13-14 de Julho de 2021, em duas 

regiões de maricultura nas cidades de Penha e Palhoça, Santa Catarina. Quadros de 30 cm x 30 

cm foram confeccionados com dois materiais: redes de multifilamento de nylon, comumente 

utilizados na piscicultura e redes de arame galvanizado recoberto por PVC. Para ambos os 

materiais utilizamos tamanhos de malha pequeno (~10 mm) e grande (~20 mm). Os quadros 

foram submersos a uma profundidade de 1 m. O desenvolvimento das incrustações foi registrado 

através de fotografias tiradas em intervalos de 2 meses, medida do peso, em coleta de amostras 

para posterior identificação em laboratório. Hipotetizamos que as redes de multifilamento de 

nylon de malha pequena, por apresentarem maior rugosidade e substrato, também apresentarão 

maior taxa de incrustação em contraste às redes recobertas de PVC, que são lisas e devem 

desfavorecer o desenvolvimento das bioincrustações e consequentemente o estabelecimento de 

espécies exóticas e invasoras. Os resultados desse estudo devem contribuir para o manejo 

sustentável e desenvolvimento de estratégias de cultivo em águas subtropicais. 
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A principal forma de infecção pelo vírus do HIV em crianças ocorre pela transmissão vertical, 

durante a gestação, parto ou amamentação. O acompanhamento correto e a adesão aos 

medicamentos antirretrovirais reduzem a morbidade e a mortalidade precoce destas crianças. O 

objetivo deste estudo foi investigar o perfil sociodemográfico, a prevalência, e os principais 

fármacos utilizados pelas crianças HIV positivas no estado do Paraná e em suas 22 regionais de 

saúde. Trata-se de um estudo observacional descritivo, realizado por meio de dados secundários, 

referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, obtidos do Sistema Informatizado de Controle 

Logístico de Medicamentos (SICLOM) e do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais 

(SISCEL). A população do estudo foi composta por crianças HIV positivas, com até 12 anos de 

idade, em uso de medicamentos antirretrovirais no Paraná. A taxa de prevalência foi calculada 

pela razão entre o número de casos dividido pela população de crianças residentes no território 

considerado, multiplicados por 10.000. O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com seres humanos (CAAE 82936318.3.3001.5225). Foram identificadas 147 crianças com HIV 

no estado do Paraná, todas em tratamento. Predominaram as não escolarizadas (79%), idades entre 

10 e 11 anos (38%), sexo feminino (59,18%), brancas (75,51%), provenientes da 2º Regional de 

Saúde (38,77%), principalmente residentes em Curitiba (12,92%). A taxa de prevalência no 

estado foi 0,8. Destacaram-se as regionais de saúde de Toledo (1,4) Umuarama (1,2), Cascavel 

(1,1) e Paranaguá (1,1), sugerindo maior necessidade destas na adaptação dos serviços à 

população infantil. Os fármacos mais dispensados para as crianças com HIV foram a zidovudina 

(AZT, 29,5%) e a lamivudina (3TC, 28,9%). Estes fármacos são frequentemente prescritos juntos 

nos esquemas iniciais de tratamento de crianças com HIV e são comumente associados a um 

terceiro fármaco antirretroviral pertencente a outras classes terapêuticas, conforme indicações do 

Ministério da Saúde. Estes resultados podem fornecer subsídios para o planejamento e 

aprimoramento de ações voltadas ao acesso e à vinculação destas crianças e dos seus responsáveis 

aos serviços de saúde especializados em HIV/AIDS, com vistas a colaborar com a efetividade da 

terapia. 
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Introdução: O Transtorno Bipolar (TB), é assim denominado pela sua característica alternância 

de estados do humor, entre episódios maníacos e depressivos. Ainda não há um modelo animal 

que consiga reproduzir os dois espectros do TB juntos, dessa forma, o uso de modelo animais 

para o estudo da mania são úteis no rastreamento de novos fármacos antimaníacos. O Behavioral 

Pattern Monitor (BPM) pode avaliar simultaneamente comportamentos locomotores e 

exploratórios, tendo um valor translacional de roedores para humanos e tradução reversa, 

resultando em um alto potencial para a triagem de novos agentes antimaníacos. Objetivo: Revisar 

as metodologias utilizadas nos estudos de drogas antimaníacas no comportamento tipo maníacos 

testados no BPM. Metodologia: Utilizou-se a revisão sistemática, pesquisando nas bases 

MEDLINE, Web of Science, SCOPUS e EMBASE, e empregando o programa Rayyan. Critérios 

de inclusão: artigos em inglês, originais e completos, com camundongos ou ratos, utilizando 

fármacos antimaníacos e o BPM. A estratégia de busca foi: ((mania OR manic) AND (mouse OR 

mice OR rat OR rats OR model)) AND ((behavioral OR behavioural) AND pattern AND 

monitor). Resultados Parciais: Com Após a inclusão dos artigos e a eliminação das duplicatas, 

foram encontrados 93 artigos, que através do uso do programa Rayyan foram avaliados 

independentemente por 2 pesquisadores (através do título, resumo e palavras chave). Ao final, 6 

artigos foram submetidos a análise completa. Com a análise preliminar observou-se que todos os 

estudos utilizaram camundongos; 5 utilizaram camundongos Knock Down para DAT 

(transportador de dopamina), tendo como background C57Bl6, sendo um modelo genético; 2 

utilizando camundongos C57Bl6 tratados com GBR12909 (inibidor do DAT), um modelo 

farmacológico; Um estudo empregou os 2 modelos. Todos os testes foram realizados na fase 

escura, com os animais mantidos em ciclo invertido. Alguns estudos utilizaram machos e fêmeas, 

outros apenas machos, não aparentando diferenças em relação ao sexo. Os fármacos antimaníacos 

testados, foram estabilizadores do humor (lítio e valproato de sódio) e antipsicóticos. Não foram 

avaliados fármacos sem ação antimaníaca clínica. Nenhum dos artigos citou emprego de 

distribuição randômica nos grupos experimentais, assim como ocultamento do tratamento ou 

cálculo prévio do tamanho da amostra. Todos estudos são do mesmo laboratório. Conclusão: 

Aparentemente, os dados com o BPM são consistentes, porém, pode haver melhoria na 

metodologia, sendo necessária também a avaliação da reprodutibilidade em diferentes 

laboratórios. 
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Atualmente, um dos grandes problemas ambientais, é a massiva contaminação de corpos hídricos 

por compostos químicos, utilizados em processos industriais, e que tem como destino final o 

ecossistema aquático, como o Octilfenol, gerado pelos etoxilatos de alquifenois, principalmente 

o 4-octilfenol. Rhamdia quelen (Jundiá), é uma espécie de peixe com extenso cultivo no Brasil, 

principalmente para a área de pesquisas ecotoxicológicas, por ser um bom bioindicador, como no 

teste do micronúcleo písceo. O objetivo deste trabalho é avaliar a mutagenicidade do 4-Octilfenol 

através da exposição trófica por 60 dias em Rhamdia quelen, utilizando o Teste de Micronúcleo 

Písceo. O bioensaio trófico foi dividido em 3 fases. A primeira já foi realizada, a segunda está em 

andamento e os peixes serão eutanasiados no dia 22 de agosto e em seguida iniciaremos a terceira 

fase. Os peixes foram aleatorizados em aquários individuais contemplando na 1ª fase, de 3 a 4 

animais para cada grupo: 1) Controle negativo (CN), 2) 5,8µg de 4-Octilfenol por grama de peixe, 

3) 58µg de 4-Octilfenol por grama de peixe, 4) 580µg de 4-Octilfenol por grama de peixe, 5) 

Controle positivo (CP) [injeção intraperitoneal de metil metano sulfonato (MMS) contendo 

0,5µg/g e administrada 24 horas antes da eutanásia dos peixes]. Após 60 dias de contaminação, 

os peixes foram anestesiados com Benzocaina 1%, o sangue foi coletado com uma seringa e 

agulha heparinizadas e posteriormente os animais foram eutanasiados por secção medular. Para o 

Teste de Micronúcleo Písceo, foram retirados 10 microlitros de sangue e colocados sobre uma 

lâmina e imediatamente foi realizado um esfregaço sanguíneo. Logo após, as lâminas foram 

fixadas com álcool 96% e coradas com Giemsa 10%. As análises das lâminas estão sendo 

realizadas com o auxílio de um microscópio óptico com aumento de 1000 vezes, sendo analisadas 

2000 eritrócitos por lâmina e contabilizadas as anormalidades eritrocitárias e os micronúcleos. 

Após obtenção dos dados, serão empregadas análises estatísticas aplicando o teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov, e caso os dados não presentem distribuição normal, serão aplicados os 

testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis seguido do Student-Newman-Keuls, para comparar 

tratamentos entre si. Caso os dados tenham distribuição normal, será utilizada ANOVA para 

comparar os grupos. Os pacotes estatístico empregados serão BioEstat 5.0. e GraphPad Prism® 

5.00(Trial). Estas análises serão realizadas apenas após o termino da 3ª fase do bioensaio e da 

análise microscópica das lâminas. 
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Estudos em taxonomia são fundamentais nas ciências biológicas, uma vez que produzem dados 

básicos sobre as espécies, sendo essenciais para o conhecimento e conservação da biodiversidade 

vivente. Porém, a fauna brasileira de Megaloptera tem sido pouco estudada. A ordem é 

representada por insetos aquáticos holometábolos, com cerca de 400 espécies mundialmente 

distribuídas. Dividida em duas famílias: Corydalidae e Sialidae. Na região Neotropical, Sialidae 

possui apenas 8 espécies, quatro registradas no Brasil pertencentes ao gênero Ilyobius. Por outro 

lado Corydalidae contempla a maior riqueza com 64 espécies, maioria em Corydalinae que reúne 

87% das espécies. Os gêneros Chloronia e Corydalus são os mais representativos com 18 e 37 

espécies, respectivamente. No Brasil estão registradas 20 espécies: quatro em Chloronia, quinze 

em Corydalus e uma no gênero Puri.  Destas, três ocorrem no Paraná: Corydalus tridentatus, 

Chloronia corripiens e Ch. pennyi. À vista disso, o trabalho tem como objetivo fornecer 

informações sobre a taxonomia, riqueza e distribuição das espécies de Megaloptera no estado do 

Paraná. Foram estudados exemplares depositados na Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago 

Moure, DZoo/UFPR (DZUP). Nesta etapa do projeto conferiu ênfase aos Corydalidae. Todos os 

exemplares tiveram a curadoria revisada, dados das etiquetas digitalizados e cada exemplar 

recebeu numeração única. Posteriormente serão incluídos ao repositório oficial online. Dados 

compilados da literatura e das etiquetas foram organizados em um banco de dados eletrônico, 

junto ao estudo morfológico comparativo. Para o exame da genitália, o abdômen foi seccionado 

entre os segmentos VII e VIII, dissecado, macerado em solução de KOH (10%) e a reação 

neutralizada com ácido acético glacial. A análise partiu de 44 exemplares de Chloronia e quatro 

novos registros de ocorrência estabelecidos: C. hieroglyphica (RO e MT), C. corripiens e C. 

pennyi (DF) e C. plaumanni (PR). Além disso, alguns exemplares paranaenses não puderam ser 

associados a nenhum nome disponível e podem pertencer a uma espécie nova. Para o gênero 

Corydalus 183 espécimes foram detectados e às análises morfológicas estão sendo realizadas. As 

próximas etapas incluem a continuidade do estudo dos exemplares da família Corydalidae da 

coleção DZUP. Os resultados destacam a importância da produção de pesquisas taxonômicas para 

o grupo, além da necessidade de preservar amostras da biodiversidade em coleções biológicas. 
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O tratamento farmacológico utilizado atualmente para úlceras gástricas faz uso de inibidores da 

secreção gástrica, como por exemplo antagonistas de receptores H2 da histamina (ranitidina) e de 

inibidores da bomba de prótons (omeprazol). Contudo, o uso a longo prazo desses medicamentos 

pode causar uma série de efeitos adversos no paciente. Tanto no estômago de humanos quanto no 

de ratos, a endotelina (ET-1) atua como forte agente ulcerogênico. A bosentana, um antagonista 

dual dos receptores ETA e ETB de ET-1, foi capaz de acelerar a cicatrização de úlceras digitais 

em pacientes com esclerose sistêmica. Portanto, o objetivo desse projeto foi avaliar o efeito do 

tratamento da Bosentana e da associação da Bosentana com Omeprazol pela via oral no modelo 

de úlcera crônica. Foi utilizado o modelo de úlcera crônica induzida pela instilação de ácido 

acético 80% em ratos machos adultos, os quais foram divididos nos seguintes grupos: Controle 

não ulcerado; Controle ulcerado (veículo) Bosentana 3mg/kg; Bosentana 10mg/kg; Bosentana 

30mg/kg; Omeprazol 40mg/kg e Bosentana 10mg/kg + Omeprazol 40mg/kg. Os tratamentos 

foram iniciados no segundo dia após a cirurgia, e no sexto dia os animais foram eutanasiados. Os 

estômagos foram retirados para registros fotográficos (análise macroscópica), medida da área da 

lesão, análises histológicas (coloração HE) e determinação dos níveis da mieloperoxidase (MPO) 

(CEUA/BIO - UFPR 1054). A partir das análises apresentadas foi possível observar que os grupos 

Bosentana 10mg/kg e Omeprazol 40mg/kg apresentaram redução na área ulcerada de 65,25% e 

70,55% respectivamente. De maneira similar, a associação do Omeprazol 40mg/kg + Bosentana 

10mg/kg reduziu em 67,87% a área da úlcera, não promovendo aumento significativo na proteção 

da mucosa gástrica quando comparado aos tratamentos isolados. As imagens representativas tanto 

macroscópicas como histológicas, refletem a extensa área de lesão gástrica no grupo veículo, 

enquanto os tratamentos supracitados aceleraram a cicatrização das úlceras crônicas. A análise 

dos níveis de MPO não foi modificada, pois a comparação entre os grupos Naive e Veículo 

ulcerado não diferiram estatisticamente entre si. Apesar da associação entre a Bosentana e 

Omeprazol não aumentar a cicatrização gástrica, o efeito cicatrizante foi similar aos fármacos 

utilizados de maneira isolada. Uma das possibilidades para explicar esse resultado é que tenha 

ocorrido uma interação farmacocinética devido a administração conjunta dos fármacos pela via 

oral. Contudo, novos experimentos são necessários para descartar essa hipótese. 
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A utilização de primers universais com alvo em sequências genômicas consensuais, é uma 

estratégia que tem sido aplicada para sistematizar o diagnóstico molecular de micro-organismos 

pertencentes ao mesmo taxon.  Na literatura são descritos primers universais capazes de anelar 

(na avaliação in silico) no gene da RNA polimerase RNA dependente (RdRp) de todos os 

coronavírus (CoV) da Família Coronaviridae e amplificar um fragmento de 251 bp. Estes primers, 

designados como pancoronavirus primers, contém várias bases degeneradas e já foram testados 

com sucesso na detecção de CoV de humanos e de animais em reações One step RT-PCR.  O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia deste par de primers no diagnóstico do coronavírus 

bovino (BCoV) em protocolos Two-step RT-PCR. Alíquotas de isolados de BCoV respiratório 

em linhagem celular HRT-18 foram submetidas à extração de RNA pela combinação dos métodos 

fenol-clorofórmio-álcool isoamílico e sílica tiocianato de guanidina. Posteriormente, o RNA 

obtido foi submetido à reações de RT-PCR sob diferentes condições:  concentração dos primers 

(30 e 100 pmol); temperatura de anelamento (48ºC e 55°C); ciclos de amplificação (40, 45 e 50 

ciclos). As concentrações de Taq DNA polimerase, MgCl2, dNTP e foram 5 unidades, 2 uM e 6 

uM, respectivamente, num volume final de 50 uL.   Além disso, foi testado um protocolo nested-

PCR de 30 ciclos com os mesmos primers da primeira etapa de amplificação. Paralelamente, com 

o intuito de validar a eficiência da extração e qualidade do RNA, a mesma amostra foi submetida 

à RT-PCR padronizada com primers específicos para o gene N do BCoV. Em todos os protocolos 

testados com os pancoronavirus primers não foi obtido êxito na amplificação. Entre as possíveis 

causas para o insucesso está a realização da RT-PCR em duas etapas e a grande quantidade de 

bases degeneradas dos pancoronavirus primers, o que reduz substancialmente a sensibilidade do 

teste. Entretanto, mesmo nos testes de nested-PCR não foi observada qualquer amplificação. 

Mutações na região de complementariedade dos primers na amostra de BCoV respiratório 

utilizada neste estudo também poderia constituir em falha na amplificação. Em contrapartida, a 

amplificação de um fragmento de 454 bp do gene N foi obtida com sucesso com o uso dos primers 

específicos do BCoV. Nas condições avaliadas, a utilização dos primers universais demonstrou 

ser ineficaz para a detecção de BCoV, ressaltando que a análise de compatibilidade dos primers 

in silico pode não corresponder com a eficiência dos mesmos nas reações de amplificação. 
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Diochus Erichson (Coleoptera, Staphylinidae) é um gênero que possui uma ampla distribuição 

mundial e uma rica fauna na região Neotropical. Entretanto, o conhecimento sobre Staphylinidae 

nessa região é considerado desolador, sendo no Brasil atualmente conhecido apenas 25% da fauna 

estimada. As espécies do gênero são facilmente encontradas em serapilheira de florestas e podem 

ser identificadas pelo segmento apical do palpo maxilar diminuto e aciculado e por possuírem um 

pescoço estreito, cerca de 1/3 da largura da cabeça. O objetivo do projeto foi analisar os espécimes 

de Diochus depositados nas coleções da UFPR, DZUP e CESP, a fim de determinar as espécies, 

ampliar os registros de distribuição e obter dados morfológicos relevantes para estudos futuros no 

gênero. Para a identificação das espécies foi utilizado o protocolo comum adotado para estudos 

morfológicos na família, no qual os exemplares após aquecidos em água foram dissecados e 

analisados sob microscópio e estereoscópio com câmara clara. Como resultados foram 

encontrados 16 exemplares, sendo possível determinar 5 espécies, sendo elas: Diochus 

santacatarinae Irmler, Diochus cleidecosta Caron & Navarro, Diochus schaumii Kraatz, Diochus 

verhaaghi Irmler e Diochus plaumanni Irmler. Alguns exemplares não foram possíveis determinar 

a espécie, pois eram fêmeas e não havia correlação de dados de coleta com os machos 

encontrados. Lembrando que a identificação pela fêmea é complexa e pouco precisa. Através do 

estudo foi possível determinar novos registros de ocorrência para 3 espécies, sendo elas: D. 

verhaaghi, antes conhecida no Brasil apenas para o estado de Minas Gerais e agora adicionado o 

Amazonas, D. schaumii, antes conhecida no Ceará, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e agora 

também para o Rio de Janeiro e Paraná e D. plaumanni, com registro no país apenas para Santa 

Catarina e Minas Gerais, e agora também para Goiás. Com relação aos dados morfológicos, o 

estudo confirmou os caracteres diagnóstico do gênero, assim como confirmou para D. schaumii 

o mesmo caráter de dimorfismo sexual no esternito 8 como relatado por bibliografia recente. Além 

disso D. schaumii possui outro dimorfismo sexual no qual o esternito 7 do macho possui a margem 

posterior emarginada e cerdas acentuadas dirigidas para a linha mediana da placa. Esse caráter é 

pouco conhecido para o gênero e somente foi relatado em um trabalho geral do grupo há cerca de 

40 anos atrás. Portanto, aqui confirmamos que D. schaumii pode estar vinculado a um grupo, ou 

linhagem, de Diochus com poucas espécies que possuem esse mesmo dimorfismo sexual. 
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A terminação de cordeiros em confinamento se mostrou uma alternativa bastante útil nos últimos 

anos, visto que requer uma pequena área, com baixa necessidade de mão de obra, além da 

produção de carne em menor tempo quando comparado à criação, em pastagens. No entanto, este 

sistema de produção é mais dependente do uso de concentrado que implica em diferente 

comportamento ingestivo comparado à criação em pastagens. O comportamento ingestivo animal 

tem sido um importante fator que pode apresentar influência no consumo de matéria seca e este, 

por sua vez, apresenta efeito direto sobre o desempenho animal e, consequentemente sobre a 

lucratividade do sistema. Objetivou-se com este estudo, avaliar o comportamento de cordeiros 

confinados submetidos a dois níveis de levedura na dieta (0 e 5 gramas por animal por dia). Foram 

utilizados 24 cordeiros machos não castrados, mestiços Dorper x Santa Inês, distribuídos em 2 

tratamentos. Os animais apresentavam idade e peso médio de quatro meses e 20,4 kg, 

respectivamente. A dieta utilizada era composta por feno triturado de capim Tifton 85 (110 g kg-

1 de PB, 730 g kg-1 de FDN e 550 g kg-1 de NDT) + feno peletizado de capim Tifton 85 (102,5 

g kg-1 de PB, 674 g kg-1 de FDN e 560 g kg-1 de NDT) + concentrado comercial (180 g kg-1 de 

PB, 720,5 g kg-1 de NDT e 119 g kg-1 de FDN), na MS + 50g de milho moído misturado (90 g 

kg-1 de PB e 880 g kg-1 de NDT, na matéria seca). A dieta experimental era composta por 145g 

kg-1 e 750g kg-1, respectivamente de PB e NDT, na matéria seca. A avaliação comportamental 

foi feita exatamente na metade do experimento, por um período de 24 horas em intervalo de 10 

minutos entre observações, iniciando-se às 8 da manhã e se estendendo até as 8 da manhã do dia 

seguinte. Foram avaliadas as seguintes variáveis: alimentando, ruminando, ócio e bebendo. Os 

dados foram avaliados pelo programa estatístico SAS (2009) e as médias testadas pelo teste tukey 

a 5% de probabilidade. Não foi verificado (p>0,05) efeito de tratamento sobre o comportamento 

ingestivo dos animais. Deste modo, o tempo médio (min dia-1) e o percentual (%), gastos nas 

atividades ruminando, alimentando, bebendo e ócio de ambos tratamentos foram 416,5 e 29; 172 

e 12; 23,5 e 2; 828,5 e 57, respectivamente. A partir destes resultados, conclui-se que, para as 

condições experimentais, a adição de levedura na dieta não influenciou o comportamento 

ingestivo dos animais. 
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Estudos referentes a características morfológicas do intestino delgado é de suma importância para 

a avicultura e diversos estudos baseiam-se na histomorfometria como método auxiliar de 

avaliação. A histomorfometria, por sua vez, avalia a estruturas do intestino correlacionando a 

morfologia intestinal com a capacidade de absorção de novos alimentos. No entanto, muitas vezes 

este processo fica comprometido devido a autólise e perda da forma morfológica destas estruturas 

devido a falhas de coleta e processamento. Objetiva-se com este estudo, comparar diferentes 

métodos de coleta e processamento do intestino delgado de frangos de corte, visando encontrar a 

melhor técnica de processamento para a histomorfometria. Foram utilizados 30 frangos de corte 

(Gallus gallus domesticus), com 39 dias de vida, tratados com ração comercial e água ad libitum, 

submetidos a desafio sanitário. As aves foram submetidas a eutanásia e posteriormente coletou-

se um fragmento de 7cm de jejuno. Antes da imersão do tecido em formaldeído 10%, utilizou-se 

seis diferentes técnicas de coleta, sendo destinadas cinco aves para cada técnica; aberto fixado em 

quatro pontos (Tec 1); aberto fixado em quatro pontas e lavado com formol (Tec2);  segmento 

aberto diretamente fixado em formol (Tec3); segmento fechado diretamente fixado no formol 

(Tec4); segmento fechado lavado com formol (Tec5) e segmento fechado injetado com 1 ml de 

formol (Tec6). Após a fixação, as amostras foram clivadas e armazenadas em cassetes 

histológicos e processadas rotineiramente para coloração de Hematoxilina e Eosina. Após a 

análise microscópica das amostras foi observado que somente um ensaio Tec 3 apresentou uma 

quantidade conveniente de vilosidades aptas a leitura morfométrica, nos demais ensaios se 

observou uma grande quantidade de vilosidades danificadas que apresentavam-se tortas, 

dobradas, plissadas e quebradas. Sendo assim, é necessário a realização de novos estudos para se 

obter resultados mais precisos de qual é o melhor método de coleta de intestino para a realização 

da análise morfométrica. 
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A casca do caule de Lafoensia pacari, conhecida como dedaleiro ou mangava-brava, tem sido 

popularmente utilizada para o tratamento de diversas doenças, incluindo o câncer. Este trabalho 

teve por objetivo investigar o efeito antitumoral e seletivo de L. pacari sobre as linhagens tumorais 

de mama (MDA-MB-231 e MCF7) e sobre a linhagem não tumoral (McCoy), além de avaliar o 

mecanismo de captação dos componentes do extrato e das frações. O perfil cromatográfico do 

extrato, frações e o monitoramento da captação celular foram realizados usando Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência acoplado ao detector de arranjo diodos (CLAE-DAD-MS). O ensaio 

de viabilidade foi realizado por redução do sal de tetrazólio (MTT) e índice de seletividade (IS). 

Foi obtido extrato bruto hidroetanólico 70% (EBH, rendimento de 29,90% v/v) e a fração de 

acetato de etila (FAE, 5.91%), fração clorofórmica (FCL, 2.65%) e fração n-butanólica (FNB, 

63.02%) foram obtidas através de extração líquido-líquido. O perfil cromatográfico do EB 

demonstrou a presença de taninos hidrolisáveis, catequinas, ácido elágico e derivados, saponinas 

e triterpenos. O efeito do EB sobre a viabilidade celular no teste de MTT apresentou CI50 de 

21,52 ± 2,75 µg/mL para MDA-MB-231 e de 34,01 ± 2,47 µg/mL para a célula tumoral MCF-7 

no tempo de 72h de tratamento. O extrato bruto apresentou maior seletividade frente às células 

tumorais MDA-MB-231 (IS = 1,4) quando comparada a MCF7 (IS = 0,9). Estudos preliminares 

têm demonstrado a participação de OAT (Organic Anion Transporter) na internalização de 

componentes do extrato bruto de L. pacari tal como o ácido elágico. Para comprovar essa hipótese 

será utilizado um agente bloqueador da captação (probenecida) em células MDA-MB-231. 

Grande parte dos ensaios necessitam ser realizados tanto com o extrato bruto quanto com as 

frações obtidas da L. pacari. Esses ensaios envolvem a citotoxicidade (MTT), ensaios 

clonogênicos e de captação em ambas as linhagens tumorais e linhagem não tumoral. Por conta 

da pandemia COVID-19 e a paralisação parcial das atividades de pesquisa na UFPR não foi 

possível finalizar grande parte das etapas de análises previstas no plano de trabalho. 
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A funcionalidade da pessoa idosa pode ser observada por meio de seu desempenho em tarefas do 

cotidiano, denominadas atividades de vida diária (AVD), necessárias para o autocuidado e 

manutenção da autonomia e independência. O objetivo foi investigar o desempenho funcional de 

idosos frágeis da atenção primária à saúde. Tratou-se de estudo quantitativo transversal, realizado 

em uma Unidade Básica de Saúde de Curitiba/PR (Brasil), em que participaram 389 idosos (≥60 

anos), cuja amostra foi constituída mediante cálculo amostral. Realizou-se o rastreio cognitivo 

previamente à coleta de dados, por meio da aplicação do Mini Exame do Estado Mental. Os dados 

foram coletados de janeiro a novembro de 2019, por meio de questionário sociodemográfico, 

aplicação de testes e escalas de avaliação da fragilidade física e da funcionalidade para as 

atividades básicas de vida diária (ABVD) e instrumentais de vida diária (AIVD). Realizou-se 

análise dos dados por meio de estatística descritiva. O estudo integra o Projeto de Pesquisa 

intitulado “As variações da fragilidade e da funcionalidade de idosos da atenção primária à 

saúde”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos. Os resultados indicaram 

predomínio do sexo feminino (n=255; 65,5%); com idade entre 60 e 69 anos (n=186; 47,8%); que 

autodeclararam cor da pele branca (n=286; 73,5%); casados (n=187; 48,1%); e que residiam com 

cônjuge (n=109; 28,0%) ou sozinhos (n=80; 20,6%). Quanto à condição de fragilidade, 

evidenciou-se predomínio de idosos pré-frágeis (n=186; 47,8%), seguido dos não frágeis (n=169; 

43,4%) e frágeis (n=34; 8,7%). Entre os idosos frágeis prevaleceram os independentes para as 

ABVD (n=28; 82,4%), já para as AIVD, 11 (32,4%) apresentaram dependência moderada. 

Quanto às AIVD mais afetadas, destacaram-se cuidar das finanças (n=10; 90,9%), trabalhos 

manuais domésticos como pequenos reparos (n=9; 81,8%), lavar e passar a roupa (n=9; 81,8%) e 

arrumar a casa (n=8; 72,7%). Concluiu-se que a condição de fragilidade é acompanhada por 

limitações funcionais para as atividades instrumentais de vida diária, relacionadas principalmente 

aos cuidados com as finanças e com a casa. Esses resultados apontaram para a importância de 

medidas preventivas de incapacidade funcional entre os idosos frágeis da atenção primária à 

saúde, as quais poderiam ser incitadas por meio de oficinas de estimulação cognitiva e atividades 

que promovam a participação do idoso em tarefas manuais. 
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Durante a última década, os traumatismos dentoalveolares (TDA) passaram a ser considerados 

um problema de saúde pública em todo o mundo. A sua prevalência pode variar de acordo com a 

metodologia empregada na coleta dos dados e com o local onde o estudo é realizado. Os aspectos 

comportamentais mais comumente associados a maior prevalência de TDA são a ansiedade 

odontológica, a frequência de “bullying” entre escolares e o estresse. O objetivo do estudo foi 

capacitar a aluna para o planejamento e execução de estudos epidemiológicos que envolvam a 

prevalência de traumatismos dentoalveolares (TDA) em crianças e adolescentes e suas possíveis 

associações com aspectos comportamentais como a ansiedade, prática de bullying e estresse. Para 

essa finalidade, o método de trabalho utilizado consistiu em uma primeira fase, onde foram 

coletadas evidências científicas na área de saúde bucal envolvendo possíveis associações com 

aspectos comportamentais e identificação dos principais instrumentos utilizados para essa 

finalidade. Na etapa seguinte foram selecionados os instrumentos de medida de ansiedade 

odontológica (AO), estresse infantil (EI) e prática de “bullying”. Para a medida de AO foram 

selecionados a “Dental Anxiety Question” (DAQ), que é o relato parental da AO da criança e o 

“Children’s Fear Survey Schedule – Dental Subscale” (CFSS-DS), que é o autorrelato de medo e 

AO da criança. Para a quantificação do estresse foi selecionado a Escala de Estresse Infantil (ESI). 

Para abordar o “bullying” ou vitimização foi selecionada a seguinte pergunta: “Nos últimos 30 

dias, com que frequência algum dos seus colegas de escola te esculacharam, 

zoaram/mangaram/intimidaram ou caçoaram tanto, que você ficou 

magoado/intimidado/aborrecido?”. O aprofundamento das bases teóricas dos instrumentos 

selecionados foi realizado por meio de seminários e discussões em plataforma online. Os 

instrumentos foram aplicados em um grupo de crianças na clínica de Odontopediatria da UFPR e 

os resultados mostraram que a aluna se mostrou capacitada a participar da coleta de dados 

comportamentais em estudos epidemiológicos na área de saúde bucal. 
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Os tamanduás-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) são animais com hábito alimentar altamente 

especializado na ingestão de insetos (cupins e formigas) e sua alimentação sob cuidados humanos 

se torna um grande desafio. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da utilização de um 

alimento completo peletizado para Tamanduás-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) mantidos 

sob cuidados humanos. Este estudo foi conduzido na Fundação Jardim Zoológico de Brasília 

durante os meses de julho a dezembro de 2020. Seis tamanduás adultos e saudáveis foram 

avaliados distribuídos nos recintos de acordo com o manejo usual do Zoológico, sendo: três 

animais alojados individualmente em recintos fora de exposição ao público, três animais em 

exposição ao público, sendo um alojado de forma individual e dois indivíduos alojados juntos. O 

experimento foi dividido em duas etapas, sendo que na primeira etapa os animais receberam a 

dieta usualmente fornecida pelo Zoológico (papa) durante o período de 07 (sete) dias, para 

avaliação do consumo e sobras da papa, peso dos animais e do escore fecal. Na segunda etapa de 

avaliação foi realizado um programa de transição gradual entre a papa e o alimento comercial 

industrializado, com aumento gradual até atingir o consumo de 100% do alimento comercial 

específico para tamanduás. Vinte dias após a transição total para 100% do alimento 

industrializado foram realizadas avaliação do consumo e sobras de ração, peso dos animais, 

avaliação do escore fecal e primeira escolha por um período de cinco (5) dias. Nas duas etapas de 

avaliação foi observado consumo total da dieta. Do início da etapa um ao final da etapa dois foi 

observado que os animais A, B, C, E e F apresentaram ganho de peso: de 32,5kg para 34,5kg, 

31,5kg para 39,5 kg, 36,5kg para 39,5 kg, 33,0kg para 37,0kg e 40,0 para 43,0kg, respectivamente, 

enquanto o animal D apresentou perda de peso de 38,5kg para 36,5kg. Em relação ao escore fecal, 

a média para o período de consumo de 100% papa foi de 3,33 (amplitude de 2,7 a 4,1) e para o 

período de 100% ração a média foi de 3,17 (amplitude de 2,25 a 3,75). Houve diferença para 

primeira escolha quando comparada a ingestão papa com alimento completo, sendo o alimento 

completo escolhido em 79,17% das vezes quando comparada com a escolha pela papa (20,83%). 

Conclui-se que os animais se adaptaram bem ao alimento completo peletizado específico para 

tamanduás, sendo sua aceitação maior quando comparada à papa utilizada pela instituição, porém 

não houve melhoria no escore fecal quando os tamanduás receberam 100% de do alimento 

completo. 
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A Maximiliana maripa, da família das Arecaceae, também conhecida popularmente como inajá é 

uma palmeira nativa da região Norte do Brasil, mais comumente encontrada nos estados do 

Maranhão, Pará e Amazonas, bem como em alguns países vizinhos ao Norte brasileiro. Devido a 

composição do seu óleo essencial ser rica em compostos fenólicos, carotenos, ácido ascórbico, 

ácido fumárico e ácido vaccênico, este óleo possui elevada ação antioxidante. Sendo assim, o óleo 

de inajá apresenta um excelente potencial para uso na indústria cosmética como ativo antioxidante 

para prevenir o envelhecimento da pele. Por conta disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a 

sua propriedade estimuladora de síntese de colágeno por meio do cultivo celular da linhagem de 

fibroblastos NIH-3T3. Para isto, foi utilizado o método de coloração Sirius Red. As células foram 

expostas à incubação do óleo de inajá em meio de cultivo condicionado nas concentrações de 100 

e 300 μg.ml-1 em estufa de CO2 (37 °C, 5% CO2) por 24 horas. Depois da incubação, o meio foi 

retirado e as células de NIH-3T3 foram lavadas com tampão PBS estéril, e foram fixadas com 

Fluído de Bouin. O colágeno foi quantificado realizando a leitura de absorbância (λ = 540 nm) 

em leitor de microplacas. A análise estatística foi realizada pelo teste ANOVA e Tukey. Foi 

observado então, como resultado, que o óleo de inajá demonstrou significativa indução de 

colágeno. Sendo assim, ele pode ser considerado um promissor ativo na indústria cosmética para 

precaver o envelhecimento da pele em virtude de sua ação antioxidante, aumentando a prevenção 

de danos causados em células da derme e também na indução da produção de colágeno pelos 

fibroblastos. Futuros estudos, portanto, se fazem necessários para resultados mais conclusivos e 

também para desenvolvimento de uma formulação cosmética adequada para este fim. 
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O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil do sono e os seus distúrbios nos profissionais do 

Hospital de Clínicas-UFPR (HC-UFPR), identificando o impacto do trabalho fora do hospital na 

qualidade do sono. Para isso, a metodologia envolveu o recrutamento aleatório de 191 

profissionais do HC-UFPR entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. Os participantes foram 

médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, segurança e porteiro. 

Todos tinham mais de 18 anos e trabalhavam em turnos rotativos ou permanentes regulares por 

pelo menos um ano. A participação foi voluntária e todos assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido antes de participarem do estudo por meio de um questionário composto por 

informações demográficas, consumo de álcool e cafeína, saúde do sono (queixas de sono, 

quantidade de horas de sono e uso de medicamentos para induzir o sono), histórico de trabalho 

(período de trabalho por turnos, anos de trabalho, unidade de trabalho e presença de outro 

emprego) e histórico médico. Nos resultados, 71% dos participantes relataram jornada de trabalho 

de 12h no período noturno (19h às 07h); 22,5% possuem um segundo emprego e 67,3% 

informaram que dormem menos de 07h em dias de trabalho. Quando questionados sobre a 

existência de queixas relacionadas ao sono de forma geral, 60,2% afirmaram que sim, no entanto, 

quando se questionou a presença de alterações do sono de forma individualizada, esse número 

subiu para 98,95%. Uma explicação para isso é a possibilidade percepção do indivíduo não 

corresponder à realidade de fato. As queixas mais comuns foram a sensação de cansaço após 

despertar pela manhã (64,9%), episódios em que esqueceu o que iria fazer (58%), sono não 

reparador (53%) e despertar precoce (50%). Essas queixas, segundo a literatura, estão associadas 

a sonolência diurna, insônia, má qualidade subjetiva do sono, prejuízos na memória e na atenção, 

depressão, ansiedade e comprometimento da vida social. Isso ocorre porque o trabalho noturno 

está associado a menor duração de sono e à maior ocorrência de distúrbios no ciclo sono-vigília. 

Além disso, a menor duração do sono reduz a habilidade de executar tarefas, compromete a 

habilidade de tomar decisões e reduz a concentração, o que compromete o desempenho 

profissional e coloca em risco a própria segurança do profissional. Desta forma, conclui-se que é 

importante que o profissional tenha uma boa noite de sono antes de iniciar seu turno de trabalho 

para desempenhar suas funções de forma eficiente e segura, reduzindo a fadiga e latência do sono, 

bem como protegendo sua saúde. 
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O câncer de cabeça e pescoço é considerado um dos principais tumores que acometem as pessoas 

em todo mundo, devido à sua importante incidência, prevalência e mortalidade. O sintoma mais 

frequente é a dor e pode ser atribuída à malignidade e/ou tratamento do câncer. Se a dor for mal 

controlada, pode estar associada à deterioração física e mental, levando ao aumento da morbidade, 

da ansiedade e depressão e, como resultado, diminuição do conforto e qualidade de vida. Objetivo: 

descrever as intervenções/estratégias de manejo da dor utilizadas nos pacientes com neoplasias 

de cabeça e pescoço para manter o conforto. Método: revisão integrativa da literatura, orientada 

pelas etapas: formulação do problema/questão; coleta de dados ou definições sobre a busca da 

literatura; avaliação dos dados; análise dos dados e apresentação e interpretação dos resultados, 

com recorte temporal de 10 anos (2010 a 2020). A coleta de dados realizada no período de agosto 

de 2020 a janeiro de 2021, na Biblioteca Virtual em Saúde. Foi construído um formulário no 

Excell, para a coleta dos seguintes dados: título do artigo, nome dos autores, ano de publicação, 

veículo de publicação, objetivo, metodologia, resultados e tipo de intervenção. Resultados: a 

amostra final foi constituída por 24 artigos científicos, sete dos Estados Unidos da América, três 

do Japão, dois do Canadá, Holanda, Itália e Índia e um da Bélgica, Brasil, Suíça, Finlândia, 

Paquistão, Tailândia, nos idiomas inglês e português. O manejo farmacológico (17 estudos) foi a 

estratégia mais abordada comparado com o manejo não farmacológico (07 estudos). A mucosite 

oral se apresenta como a ocorrência mais comum em consequência principalmente da terapêutica 

radioterápica. As estratégias farmacologias utilizadas foram a base de opioides e bloqueio 

ganglionar e as estratégias não-farmacológicas foram a estimulação neural, hipnoterapia, 

suspensão oral, inserção de agulhas, o neurofeedback eletromagnético de baixa resolução e o laser 

de baixa intensidade. Conclusão: Os estudos selecionados evidenciaram que a intervenção de 

manejo da dor utilizadas nos pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço para manter o conforto 

é majoritariamente farmacológica. Assim, espera-se que mais estudos sobre o manejo da dor para 

o conforto de desses pacientes sejam utilizadas e contribuam para melhorar o conforto do paciente 

e consequentemente as práticas de cuidado nas dimensões assistencial, gerencial, ensino e 

pesquisa da enfermagem. 
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ESTABELECIMENTO DE CULTIVO E EXPOSIÇÃO DE THALASSIOSIRA 
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Diatomáceas são microalgas unicelulares fotossintetizantes com elevada biodiversidade, que 

fazem parte da base da cadeia trófica de águas continentais e marinhas. São amplamente utilizadas 

como bioindicadores da qualidade da água em ambientes dulcícolas. Selecionou-se a espécie 

Conticribra weissflogii (Grunow) Stachura-Suchoples & D.M.Williams (=Thalassiosira 

weissflogii) para a exposição ao ácido perfluorooctanóico (PFOA). PFOA é um contaminante 

emergente, com alta estabilidade em ambientes aquáticos, mas de difícil manejo para 

descontaminação. O PFOA também possui capacidade de bioacumulação. C. weissflogii foi 

cultivada em meio de cultura GUILLARD F/2 e iluminação constante. O método de contagem 

celular foi utilizado para determinar o crescimento algal e construiu-se uma curva de crescimento 

com identificação das fases lag, log, estacionária e de declínio celular. Em fase log, alíquotas do 

cultivo inicial foram submetidas às diferentes concentrações de PFOA (100ng/L, 500ng/L, 

01μg/L, 10μg/L, 100μg/L, 500μg/L, 01mg/L, 05mg/L, 10mg/L e o controle, sem PFOA) em 

triplicatas. O crescimento celular foi acompanhado até a fase de declínio celular e, em seguida, 

amostras foram retiradas do meio de cultivo por centrifugação. O estudo morfológico baseou-se 

na observação das frústulas em lâminas permanentes preparadas com amostras oxidadas (KMnO4 

+ HCL) dos cultivos com as diferentes concentrações de PFOA e grupo controle. No cultivo 

inicial, foram identificadas a fase lag entre 0h e 72h, a fase log entre 72h e 96h, a fase estacionária 

entre 96h e 144h e a fase de declínio celular a partir de 144h. O teste de inibição do crescimento 

e da toxicidade (EC50) resultou na ausência de toxicidade do PFOA em até 10mg/L, já que o 

controle apresentou menor crescimento celular do que com o contaminante. Após 72h do início 

do teste somente as concentrações de 100ng/L, 500ng/L, 100μg/L e 500μg/L apresentaram um 

declínio celular, enquanto as outras concentrações mantiveram-se em crescimento. Mudanças 

morfológicas não foram encontradas entre os cultivos. O fato de o grupo controle não ultrapassar 

o crescimento das outras triplicatas (com PFOA) e o comportamento do crescimento celular das 

outras concentrações de PFOA, sugere alta tolerância da cepa ao poluente, visto que não houve 

inibição aguda e uniforme no crescimento celular nas diferentes concentrações de PFOA e a 

morfologia não foi alterada. O poluente, contudo, afetou negativamente o crescimento celular, 

mesmo que de forma suave. A toxicidade do PFOA é tênue em relação à espécie C. weissflogii. 
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A produção de aves comerciais preserva o trabalho no campo, empregando de forma direta e 

indireta milhares de pessoas, além de ser o produto mais produzido e exportado do país. Diversos 

estudos são realizados para uma melhor nutrição e em subsequência, uma produção relativamente 

maior, neste ponto a morfometria é crucial, pois ela permite a observação da forma, estrutura e o 

tamanho de vilosidades e profundidade de criptas. Dessa forma esse trabalho objetiva avaliar as 

diferenças de processamento e coleta sobre a integridade no intestino de frangos de corte não 

desafiadas Foram coletadas amostras do Intestino delgado de 30 frangos de corte com 42 dias de 

idade, 15 intestinos foram coletados em forma de tubo em formol a 10%, onde foram abertos 4, 

6 e 12 horas (Tec1, Tec2, e Tec3 respectivamente) após a coleta. Quinze foram abertos para 

processamento, sendo cinco lavados em formol antes da fixação (Tec4), cinco limpos com a 

tesoura (Tec5) e cinco foram fixados após a abertura sem qualquer manipulação previa (Tec6). A 

avaliação microscópica revelou que os cortes da Tec 6 foram aqueles que melhor apresentaram 

vilosidades aptas para avaliação morfométrica. Esse grupo apresentou menor grau de artefatos de 

fixação. Alguns cortes apresentaram áreas focais discretas de autólise tecidual dos enterócitos do 

ápice das vilosidades, envolvendo uma ou duas vilosidades do corte. Acredita-se que isso tenha 

ocorrido devido a presença de pequenos fragmentos de ingesta aderidos a mucosa. Os intestinos 

coletados e processados nos grupos Tec2, Tec 3 e Tec 4 revelaram autólise no ápice das 

vilosidades, progressiva com o aumento das horas após abertura, devido a não fixação adequada 

da amostra. Os grupos Tec 4 e Tec 5 revelaram perda e dobradura das vilosidades, porem com 

algumas vilosidades ainda passiveis de avaliação. Dessa forma conclui-se que a melhor técnica 

de processamento para avaliação morfométrica intestinal é a abertura simples do intestino seguido 

de fixação imediata em formol 10%. 
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Face as limitações impostas pela pandemia às atividades presenciais, não foi possível obter dados 

experimentais, portanto foi conduzido uma revisão sistemática de escopo sobre o mesmo tema.O 

trabalho em questão está sendo realizado usando como base de dados PubMed, MedLine, Scopus, 

Web of Science e Embase. Os termos da pesquisa foram ((mania OR manic) AND (mouse OR 

mice OR rat OR rats OR model)) AND ((behavioral OR behavioural) AND pattern AND 

monitor). Os 93 artigos, encontrados inicialmente, foram exportados para o programa Rayyan. 

Após avaliação dos artigos (através do título, resumo, palavras chave e dados bibliográficos) por 

2 avaliadores independentes foram selecionados 8 artigos, havendo conflito em outros 3 artigos. 

Através da discussão de consenso, estes 3 artigos foram incluídos, chegando ao número final de 

11 artigos. Após a obtenção dos artigos completos, encontrou-se um artigo referente a 

republicação e outros 4 que eram resumos de eventos. Portanto ao final das discussões foi fechado 

em 6 artigos.Na análise foi verificado que o lítio e o valproato de sódio, testados em modelo 

farmacológico (administração de GBR12909), mostraram eficazes, sendo o último fármaco, ainda 

testado em modelo genético (camundongos knock-down para DAT), no qual, se mostrou eficaz. 

Já aos antipsicóticos, em modelo genético, quando utilizado no cronicamente se mostraram 

ineficientes. No tratamento agudo, sugere-se um falso positivo em decorrência da sua eficácia 

apenas quando também ocorreu redução da locomoção no grupo controle (camundongo 

selvagem). A risperidona se mostrou ineficaz, consistindo em um falso positivo. É importante 

salientar que todos os antipsicóticos foram testados em modelo KD para DAT. A locomoção foi 

a variável mais reprodutível.Em suma, os fármacos analisados são efetivos em reduzirem a 

hiperlocomoção, mas não reduzem outros comportamentos do tipo maníaco como holepokes, 

rearing e índice d espacial. Apesar disso pode-se observar uma validade preditiva aceitável, 

embora exista a necessidade de avaliação apropriada de validade preditiva negativa. 
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Compostos fenólicos são uma classe de substâncias químicas constituídas por um ou mais 

substituintes hidroxila ligados diretamente à grupos benzênicos. Eles atraíram o interesse de 

pesquisadores devido sua capacidade antioxidante, mérito do grupo OH que é capaz de doar 

átomos de hidrogênio ou elétron para um radical livre, tal atributo está relacionado à atividades 

antitumorais, redução do risco de diversas doenças, metabolismo de plantas e usos na indústria 

alimentícia. O grupo compreende desde moléculas simples até moléculas com alto grau de 

polimerização e sua classificação é baseada no número de unidades de fenol presentes na cadeia. 

Podem ser sintetizados naturalmente ou sinteticamente, sendo que os fenólicos de fonte sintética 

usados na indústria alimentícia em uso prolongado traz potenciais prejuízos à saúde, 

consequentemente substitutos fenólicos naturais, agentes do metabolismo secundário em algumas 

plantas, passaram a ser considerados. Nesse estudo, destacaram-se por sua atividade antioxidante 

os taninos, flavonóides, ácidos fenólicos e os tocoferóis. A identificação desses compostos em 

misturas pode ser um desafio devido a grande variedade de substâncias, problemas de grande 

polaridade, reatividade e susceptibilidade à enzimas, então, a escolha do método a ser utilizado 

depende de fatores como a natureza do composto alvo, método de obtenção, tamanho da amostra, 

presença de interferentes e objetivo da análise. Opções viáveis de análise e separação de 

compostos fenólicos são os métodos espectrofotométricos, eletroquímicos e cromatográficos, que 

podem ser utilizados separadamente ou em conjunto. Para identificação e quantificação de 

fenólicos totais usa-se o método espectrofotométrico Folin-Ciocalteu (FC). A cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) e a cromatografia gasosa (CG) são ideais para separação e 

quantificação de ácidos fenólicos. A análise de flavonóides pode ser feita através de CLAE, 

Espectrofotometria UV e/ou métodos eletroquímicos. Taninos podem ser estudados por CLAE, 

gravimetria, métodos de ligação e precipitação com proteínas e/ou colorimétricos. Por fim, 

tocoferóis podem ser estudados também por CLAE, método eletroquímico ou cromatografia 

fluorescente. Após a validação das metodologias de extração e análise dos compostos fenólicos 

estabelecidos, encaminha-se para o estudo de redução de custos ambientais, limitando a geração 

de substâncias tóxicas ou de degradação lenta, podendo uma das abordagens ser a redução de 

efluentes gerados pelos processos do laboratório. 
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Originado a partir de mutações nos melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, 

o melanoma é tido como o mais severo dentre os tipos de câncer de pele dado o seu alto potencial 

metastático. Tendo em vista que o tratamento quimioterápico para o melanoma metastático 

empregado atualmente no Brasil tem eficácia reduzida e gera diversos efeitos colaterais, é 

desejável que novas terapias, menos citotóxicas, mas que ainda assim atuem em parâmetros de 

malignidade tumoral, sejam exploradas. Nesse sentido, nosso Grupo de Pesquisa busca avaliar a 

capacidade antimelanoma de polissacarídeos, dentre eles aqueles obtidos da biodiversidade de 

algas marinhas. A kappa-carragenana é uma galactana sulfatada, obtida a partir de algas 

vermelhas do gênero Kappaphycus alvarezii, que foi testada em comparação a seus derivados 

parcial e totalmente oxidados, no intuito de propor correlações entre estrutura e função. A kappa-

carragenana nativa e aquelas parcial e totalmente oxidadas não foram citotóxicas nem para células 

de melanoma murino (B16-F10) nem para células não tumorais murinas (fibroblastos BALB/3T3 

clone A31) quando estas foram expostas durante 72h a uma ampla faixa de concentração (2 a 

2000 µg/mL). O perfil clonogênico e a capacidade adesiva das células de melanoma tratadas com 

as carragenanas (200 µg/mL) não foram alterados. Ensaios preliminares sugeriram que as 

carragenanas reduzem a invasão celular. A capacidade invasiva de células tumorais está 

diretamente relacionada à malignidade tumoral, pois dela depende a saída da célula tumoral de 

seu tecido de origem para que alcance os vasos e possa ser disseminada sistemicamente. Os 

experimentos de invasão celular ainda serão confirmados, entretanto, com os resultados obtidos 

até o momento pode-se sugerir que a kappa-carragenana é um polissacarídeo promissor no 

tratamento antimelanoma uma vez que pode alterar a capacidade invasiva das células tumorais 

sem gerar citotoxicidade. 
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ESTAQUIA CAULINAR DE Aegiphila Brachiata Vell.: USO DE AUXINA PARA INDUÇÃO 

RADICIAL E PARA RETENÇÃO FOLIAR Aegiphila brachiata Vell.(Lamiaceae), 

popularmente conhecida por peloteiro, é árvore da Mata Atlântica, presente na região Sul do país, 

e produz frutos comestíveis, atraentes para pássaros e animais. No entanto, sua propagação por 

meio de sementes apresenta muita dificuldade devido ao envoltório extremamente rígido das 

sementes. Assim, o presente experimento estudou o enraizamento caulinar de Aegiphila brachiata 

Vell., por meio de diferentes concentrações da auxina - ácido indol butírico (IBA) aplicada na 

base das estacas.  Estacas caulinares de árvores adultas e de matrizes rejuvenescidas de peloteiro 

foram  coletadas de plantas matrizes localizadas nas dependências da Embrapa Florestas, em 

Colombo - PR. As estacas foram confeccionadas com 8cm de comprimento, com corte reto no 

ápice e em bisel na base, sendo mantidas duas folhas com sua área reduzida à metade na porção 

apical. A desinfestação foi realizada com hipoclorito de sódio a 0,5% durante 10 minutos, 

procedendo-se em seguida lavagem em água corrente por 5 minutos. Na base das mesmas foram 

aplicados os tratamentos com IBA em solução 50% hidroalcoólica, por 10 segundos, conforme 

segue: 0, 6000 e 8000 mg L-1 IBA. O plantio foi realizado em tubetes de polipropileno com 53 

cm³, contendo vermiculita de granulometria fina previamente umedecida como substrato. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação climatizada com temperatura de 24°C ± 2°C e 

90 % de umidade relativa do ar, localizada no Setor de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), no município de Curitiba-PR. Uma semana após a instalação do 

experimento, as folhas das estacas foram submetidas a tratamentos com IBA nas concentrações 

de 0 e 100 mg L-1, visando aumentar o tempo de retenção foliar das mesmas, o que auxiliaria na 

rizogênese. Após 90 dias em casa de vegetação foram analisadas as seguintes variáveis em 

porcentagem de estacas: enraizadas; vivas; com calos; mortas; com brotações de folhas novas; 

com folhas originais; além do número de raízes por estaca e comprimento das três maiores raízes 

por estaca. A mortalidade dos propágulos foi maior que 90% em todos os tratamentos. Em todos 

houve perda das folhas originais devido oxidação. Nas estacas vivas não foi observado 

enraizamento ou calogênese. Futuros experimentos deverão ser conduzidos. 
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Estima-se que 80% da população mundial dependa das plantas medicinais como forma de 

tratamento, entretanto os estudos demostram que há espécies contraindicadas no período 

gestacional. O consumo de chás na gestação constitui um grande risco à saúde do binômio mãe-

filho. O objetivo do estudo foi avaliar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos por gestantes. 

Utilizou-se abordagem quanti-qualitativa de caráter exploratório e descritivo, foram entrevistadas 

179 puérperas internadas na Maternidade Darcy Vargas, que realizaram pré-natal nas unidades 

básicas de saúde de Joinville-SC, em 2019. Para análise dos dados foram aplicado o modelo 

estatístico EPI-INFO. Foram realizadas análises bivariadas e aplicadas, para todas as variáveis, 

os testes de qui- quadrado ou exato de Fisher. Os resultados mostraram que a faixa etária 

compreendeu entre 18 a 44 anos. Quanto ao perfil socioeconômico das gestantes, usuárias de chá, 

indicou que eram de raça branca, casadas, o nível de escolaridade era de superior incompleto, 

residiam com companheiro e filho (s), não exerciam atividades remuneradas e a renda familiar 

estava na faixa de um a dois salários mínimos. O acompanhamento da gestação foi 

majoritariamente no SUS, com no mínimo 7 consultas de pré-natal iniciadas no primeiro 

trimestre. As gestantes referiram que foram vagamente orientadas, pelos profissionais de saúde, 

sobre uso de chás. O uso de chá é cultural e que inúmeras plantas medicinais foram ingeridas para 

diversos fins, e que a finalidade da bebida nem sempre veio de encontro com o descrito na 

literatura. Com relação aos chás mais citados foram camomila (Matricaria recutita) em 26,27% 

das entrevistas, erva mate (Ilex paraguariensis A.) aparecendo em 15,67% do total, erva doce 

(Pimpinella anisum L.) em 12,71% do total, erva cidreira (Melissa officinalis) em 12,28% do total 

das citações e hortelã (Mentha arvensis L.) em 11,86% do total. De acordo com os dados, pode-

se concluir que fatores como escolaridade, estado civil e renda familiar não foram significantes 

para o uso de plantas medicinais durante a gestação. A descoberta da gestação não implicou na 

mudança de comportamento das mulheres com relação ao uso de plantas, e que de acordo com as 

entrevistadas, falta orientação, por parte dos profissionais da saúde, sobre a ação das plantas 

medicinais no desenvolvimento fetal,embora, a maioria das grestantes tenha comunicado sobre 

seu uso,evidenciando a necessidade de refletir sobre o conhecimento dos profissionais acerca do 

tema. 
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A família Scolebythidae compreende pequenas vespas parasitoides distribuídas em regiões 

tropicais do mundo. Estas vespas apresentam comportamento idiobionte, com desenvolvimento 

gregário externo em larvas de besouros brocadores da família Ptinidae. Atualmente, há 6 espécies 

descritas para a fauna vivente, além de 18 espécies fósseis descritas a partir de inclusões em âmbar 

e impressões em rocha. Mesmo tendo um registro fóssil relativamente bem distribuído, 

contemplando depósitos datados do Cretáceo no Líbano e em Myanmar, do Eoceno na França e 

região do Báltico, além do Mioceno na República Dominicana, muitos dos táxons fósseis 

descritos para a família correspondem a outros grupos, tendo sido incluídos nesta de forma 

errônea. Além disso, a família nunca teve sua morfologia examinada de forma profunda, havendo 

poucos marcos morfológicos para definir as relações internas entre os grupos. No presente 

trabalho, nós buscamos examinar a diversidade ainda não descrita para a família, por meio de 

exemplares fósseis e viventes atualmente no Laboratório de Biologia Comparada de Hymenoptera 

(LBCH). Nós também construímos uma nova matriz de caracteres para a família, com objetivo 

de reconstruir os tempos de divergência a partir do relógio morfológico, utilizando a metodologia 

do particionamento pelo valor de homoplasia. Ao fim do trabalho, foram identificados 7 novos 

gêneros do âmbar Burmês, totalizando em 13 novas espécies. Duas novas espécies viventes foram 

descritas. Foi descrita também uma nova família fóssil de Chrysidoidea. Ao todo, 7 gêneros 

fósseis, compreendendo 8 espécies, foram retirados da família. Uma chave para os gêneros é 

fornecida. A matriz de caracteres final compreende 130 caracteres não-ordenados e 36 terminais. 

Tanto as análises de parcimônia quanto a inferência bayesiana recuperaram Scolebythidae como 

um grupo monofilético, cujo grupo-irmão é a nova família. A estimativa dos tempos de 

divergência aponta para uma rápida diversificação durante o Cretáceo Inferior, com posterior 

extinção da maior parte dos grupos. Os resultados também auxiliam na compreensão da história 

evolutiva de Chrysidoidea, cujo registro fóssil indica uma ampla distribuição durante o início do 

Cretáceo. A família Scolebythidae, por outro lado, parece ter ficado restrita ao Gondwana durante 

esse período, chegando ao hemisfério norte apenas durante o Cenozoico. Mesmo sendo um grupo 

mais diverso e abundante durante o Mesozoico, a família manteve um plano morfológico pouco 

alterado durante toda sua história, sendo um grupo promissor para explorar o uso do relógio 

morfológico. 
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O envelhecimento é caracterizado por diversos declínios nos sistemas fisiológicos. Entretanto, já 

é postulado na literatura que o exercício físico é capaz de favorecer a pessoa idosa, beneficiando 

a manutenção da sua autonomia e qualidade de vida, seja ele realizado em domicílio ou presencial. 

Porém, estudos apontam que os programas tradicionais (presencial e com supervisão) exercem 

vantagens, principalmente relacionadas à melhora da força e resistência muscular e, 

funcionalidade, sobre os programas domiciliares sem supervisão, ou com supervisão mínima, 

destinados a idosos. Uma das hipóteses para essa diferença de resultados é o controle da 

intensidade nas sessões de exercício, que é feito de forma mais precisa quando há supervisão de 

um profissional capacitado. Com isso, este estudo teve como objetivo comparar a intensidade dos 

exercícios realizados em sessões presenciais e domiciliares em idosos. O acelerômetro Actigraph 

(modelo GTX3) foi utilizado para verificar a intensidade do exercício nas sessões de treinamento, 

que foram realizadas em um programa de 12 semanas, com três sessões semanais. Os dados 

registrados foram baixados e convertidos via software Actlife e, posteriormente foram analisados 

por meio de estatística descritiva, a comparação das médias foi realizada pelo Teste T de Student 

para amostras independentes. Participaram do estudo 25 idosas (67±4 anos; 72±11kg; 

1,56±0,05m) que foram divididas em dois grupos: grupo de exercício presencial (3x/sem) (GP, n 

= 14) e grupo de exercícios presencial (1x/sem) e domiciliar (2x/sem) (GPD, n = 11). Os 

resultados obtidos expressam que não houve diferenças significativas entre os grupos GP e GPD 

na média de calorias despendidas por sessão (p=0,323) e nas porcentagens de tempo em atividade  

sedentária (p=0,778), atividade leve (p=0,930), atividade moderada (p=0,184), e atividade muito 

vigorosa (p=0,325). Porém, foram encontradas diferenças significativas entre as sessões dos 

grupos nas porcentagens de tempo gasto em atividade vigorosa (GP = 2,57±2,86%; GPD = 

0,31±0,91%, p=0,004). A superioridade de tempo registrada pelo grupo GP em atividade vigorosa 

pode ser explicada por um maior estímulo durante as sessões, já que esse grupo recebeu o 

feedback constante por parte dos profissionais. Entretanto, estudos futuros são necessários a fim 

de verificar de forma minuciosa a influência da intensidade do exercício nas respostas dos 

parâmetros físicos e funcionais decorrentes dos programas dos programas de exercícios físicos 

presenciais sobre os programas de exercícios domiciliares. 
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O Transtorno Bipolar de Humor é um transtorno psiquiátrico crônico, debilitante e grave. 

Todavia, a sintomatologia multifacetada da mania não é refletida na maioria dos atuais modelos 

animais, que utilizam apenas hiperatividade como critério de mania. Sendo assim, o Monitor de 

Padrão Comportamental (Behavioral Pattern Monitor - BPM) foi desenvolvido para ampliar a 

avaliação dos comportamentos tipo-maníacos em um mesmo roedor. Ademais, grande parte dos 

estudos com BPM não adotam controles negativos, prejudicando o estudo da sua validade 

preditiva. Dessa forma, o presente estudo buscou avaliar o efeito do metilfenidato no BPM e 

avaliar sua validade preditiva utilizando droga clinicamente eficaz (valproato de sódio) e ineficaz 

(topiramato) para mania. Camundongos Swiss machos foram tratados com valproato de sódio 

(100 e 200 mg/kg), topiramato (16 e 30 mg/kg) e seus respectivos veículos por injeção 

intraperitoneal, uma vez ao dia, por 21 dias antes do teste; metilfenidato (10 mg/kg) ou solução 

salina foram administrados 20 minutos antes do teste. As medidas comportamentais foram 

avaliadas por sensores fotoelétricos durante um período de 1 hora no BPM. A atividade 

locomotora foi medida pelo número de quadrantes cruzados; a atividade exploratória foi pontuada 

pelo número de holepokes e rearings; o comportamento de risco foi determinado pelo número de 

cruzamentos na área central. Os resultados foram analisados por ANOVA de uma via, seguida 

por teste de contraste planejado a priori. O metilfenidato aumentou transições (p<0,0001) e 

cruzamentos no centro (p<0,01), mas não afetou holepokes e rearings (p>0,05). A transição 

aumentada por metilfenidato foi reduzida apenas com valproato de sódio 200 mg/kg (p<0,05). As 

entradas no centro aumentadas por metilfenidato não foram atenuadas pelos tratamentos 

estudados (p>0,05). Os achados indicam que o metilfenidato induziu comportamentos tipo-

maníacos em camundongos machos no BPM, apresentando boa validade preditiva, indicando a 

importância do modelo no estudo pré-clínico da mania. 
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O gênero Pseudopaludicola, pertencente à família Leptodactylidae da ordem Anura, é constituído 

por 25 espécies distribuídas ao longo das regiões norte e central da América do Sul. A espécie 

Pseudopaludicola saltica é a única espécie conhecida que apresenta cromossomos sexuais 

heteromórficos em seu cariótipo. A fim de verificar se a presença de cromossomos é uma 

condição compartilhada no grupo de P. saltica, foram analisados o cariótipo de machos e fêmeas 

de P. jaredi coletados no município de Viçossa do Ceará/CE e P. murundu coletados em Rio 

Claro/SP. Após a análise dos cromossomos com coloração Giemsa 10%, foi possível obter, para 

ambas as espécies, um número diploide de 2n=22, assim como o encontrado para P. saltica, 

espécie do grupo-irmão. Os cromossomos das duas espécies analisadas foram semelhantes em 

morfologia, possuindo cromossomos metacêntricos (pares 1, 2, 5, 7, 9, 10 e 11), submetacêntricos 

(pares 3, 4 e 6) e telocêntricos (par 8). Em ambas as espécies foi encontrado um heteromorfismo 

de tamanho dos homólogos do par 8 nos machos, com um cromossomo apresentando tamanho 

menor em relação ao outro (8a8b). Esse heteromorfismo difere daquele encontrado em macho de 

P. saltica, onde um dos homólogos do par é telocêntrico e o outro metacêntrico. Os experimentos 

de bandeamento C em P. jaredi relevaram bandas heterocromáticas na região centromérica de 

todos os cromossomos nas duas espécies, além de exibirem uma banda no cromossomo 8, em 

uma posição semelhante à de ocorrência do sítio da NOR, que se encontra localizada na região 

subterminal dos cromossomos de par 8 em fêmeas. Em machos, foi possível observar a presença 

da NOR também em um dos homólogos do par 8.  Já o cariótipo de P. murundu foi possível 

verificar regiões heterocromáticas nas porções centroméricas de todos os cromossomos, com um 

bloco proeminente presente na região terminal dos cromossomos de par 8 das fêmeas, 

coincidentes com o sítio da NOR, localizados numa região condizente com as marcações 

observadas nas demais espécies deste gênero. Apesar do heteromorfismo de tamanho observado 

também estar relacionado no par 8, no caso de P. murundu observamos uma redução de tamanho 

do cromossomo Y em relação ao de P. jaredi. Nossas análises sustentam que a presença deste 

heteromorfismo está relacionado ao sexo nessas duas espécies, confirmando o sistema sexual 

XX/XY nesta espécie. Análises filogenéticas indicam P. jaredi + P. murundu como grupo irmão 

de P. saltica, sendo portanto, a presença de cromossomos sexuais heteromórficos uma 

sinapomorfia dentro do grupo P. saltica. 
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A doença aterotrombótica, representada principalmente pelo Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

e Acidente Vascular Cerebral (AVC) é responsável pela morte de aproximadamente um terço da 

população brasileira. Nas últimas décadas essa doença continua sendo o maior problema de saúde 

pública nos países desenvolvidos e vem aumentando consideravelmente a sua importância nos 

países em desenvolvimento. A inatividade física tem sido considerada um dos principais fatores 

de risco para doenças cardiovasculares, até mais do que o tabaco. Neste tocante a prática regular 

de atividade física apropriada está associada a uma condição de cada indivíduo e a dedicação ao 

lazer não sedentário se destacam entre os comportamentos saudáveis necessários para obtenção 

de uma melhor qualidade de vida. É demonstrado que a capacidade funcional de um indivíduo 

prediz eventos cardiovasculares o que torna de imensa importância a avaliação da capacidade 

funcional de pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio. O seguinte é um estudo de coorte 

prospectiva envolvendo pacientes da Unidade Coronariana do Complexo HC-UFPR que busca 

encontrar possíveis relações entre achados de capacidade funcional e um prognóstico em médio 

prazo do paciente. Para tal, são realizadas coletas de parâmetros funcionais (Teste de Caminhada 

de 6 Minutos com ergoespirometria) no momento da alta do paciente e em seu retorno 

ambulatorial em 3 meses, assim como os dados clínicos já utilizados da rotina médica. Espera-se, 

com o estudo proposto, compreender melhor a associação da capacidade funcional do paciente 

com o seu prognóstico após um evento isquêmico agudo. Segundo informação extraída do estudo 

“Heart and Soul”, os pacientes coronariopatas com desempenho entre os 25% piores (87-419m) 

tiveram 4 vezes mais eventos agudos que os melhores 25% (544-837m) num período de 8 anos. 

Faz-se a hipótese de que nos pacientes do HC-UFPR essa relação funcional com menor taxa de 

eventos agudos se mantenha assim como parâmetros da ergoespirometria (VO2) possam, 

também, indicar melhor ou pior prognóstico do participante com doença coronariana aguda. O 

estudo estava em fase de apreciação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná (CEP HC-UFPR) ao momento que ocorreram as paralizações das 

atividades de coleta de pesquisa com pacientes do Hospital de Clínicas, em decorrência das 

medidas preventivas relacionadas à crise sanitária provocada pela COVID-19. 
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Em novembro de 2018, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) atualizou 

a Legislação, criando a Instrução Normativa n° 76, com o intuito de definir a identidade e as 

características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado. Foram então 

estabelecidos alguns valores mínimos para os principais componentes do leite, dentre estes está a 

gordura, que deve corresponder a, no mínimo, 3% de todos os constituintes do leite integral 

(3g/100g). Além da Legislação, podem servir como parâmetro os programas de pagamento por 

qualidade, nos quais algumas indústrias definem os limites para bonificação, penalização ou 

ambos, a depender da composição do leite entregue ao laticínio pelo produtor. De modo geral, os 

fatores que contribuem para a gordura do leite baixa estão relacionados à nutrição, manejo, época 

do ano, diluição pela produção dos animais, estado fisiológico, genética e ambiente. 

Especificamente, algumas características são importantes, como estresse térmico, superlotação, 

falta de água de qualidade, carência de tamponante e aditivos na alimentação, dias em lactação 

(DEL) baixo, fornecimento de fibras de má qualidade, excesso de carboidratos altamente 

fermentáveis na dieta, maquinário sem manutenção, erro de pesagem de batida da dieta formulada 

etc. A gordura é o componente do leite que mais sofre variação percentual. Logo, o objetivo deste 

estudo foi avaliar o teor de gordura das amostras de leite bovino cru a partir do Método de Gerber 

e correlacionar os resultados obtidos às respostas a um questionário previamente aplicado aos 

produtores, especialmente a respeito de manejo e outras considerações importantes. Foram 

avaliadas inicialmente amostras de 7 propriedades familiares, o valor médio encontrado foi de 

4,0% e o intervalo de variação foi de 3,8 a 4,2%. Tais valores não eram esperados considerando 

as respostas obtidas a partir da aplicação do questionário. O principal fator a ser considerado para 

a interpretação dos resultados iniciais foi o tempo de agitação do tanque antes da coleta das 

amostras, o qual foi inferior a 10 minutos. Desse modo, posteriormente, análises das mesmas 

propriedades foram coletadas com um tempo de agitação superior. O valor médio encontrado foi 

de 3,6% e o intervalo de variação entre 3,5 e 4,0%. Algumas justificativas podem explicar tais 

valores positivos e ainda inesperados, como a diluição dos glóbulos de gordura em relação à baixa 

produção dos animais, e o sistema de alimentação predominantemente a pasto, o qual contribui 

positivamente para o teor de gordura do leite. 
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RECRUTAMENTO DE ANÊMONAS DO MAR (CNIDARIA, ANTHOZOA) EM 
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Os cnidários bentônicos têm grande adaptabilidade a diferentes ambientes e diversostipos de 

substratos. Áreas portuárias com grande movimentação de embarcações, como aBaía de 

Paranaguá, no Paraná, são os principais locais onde ocorre a entrada de espécies nãonativas, que 

podem influenciar as comunidades locais na competitividade por recursos e,consequentemente, 

na presença de espécies nativas. Neste estudo, foi feito um levantamentode espécies exóticas de 

anêmonas-do-mar em placas de recrutamento de polietileno negro. Asplacas foram imersas e 

amarradas em flutuadores de marinas e boias sinalizadoras, no iníciode dezembro de 2017, em 

Paranaguá, Antonina e Pontal do Sul, e recolhidas em períodostrimestrais e semestrais, para 

comparar a ocorrência e abundância das espécies com o tempode imersão das placas. Foram 

encontradas quatro anêmonas diferentes, sendo duasidentificadas como espécies exóticas: 

Diadumene paranaensis, a espécie mais encontrada, eDiadumene lineata, encontrada pela 

primeira vez no Paraná. Das outras anêmonas, umaespécie não foi identificada e outra identificada 

a nível de gênero, Bunodosoma sp. Na regiãode Antonina, não ocorreram anêmonas-do-mar. Das 

espécies exóticas, D. lineata sesobressaiu nas placas trimestrais, apresentando uma porcentagem 

de cobertura de 59%,enquanto D. paranaensis teve 40%. Já nas placas semestrais ocorreu o 

inverso, D.paranaensis apresentou o maior percentual de cobertura, 59%, e D. lineata, 41%.Esses 

resultados podem indicar que D. lineata recrutou antes, mas não manteve a taxareprodutiva 

elevada com o aumento populacional de D. paranaensis. Após o levantamentodas espécies 

exóticas, utilizando a bibliografia disponível sobre a identificação de Diadumeneparanaensis, foi 

realizado o estudo da sua morfologia externa e interna, através da confecçãoe análise de cortes 

em microscópio estereoscópio, observando-se principalmente o número edisposição dos 

mesentérios. 
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Psicoestimulantes como cocaína e anfetaminas agem sobre a neurotransmissão de dopamina no 

sistema mesolímbico ー principalmente alterando seus níveis no núcleo accumbens (NAc), ao 

aumentar o tempo de atuação, resultando em processos de aprendizado associativo mal-adaptativo 

e, posteriormente, adição. Nesse âmbito, trabalhos recentes demonstram que agonistas de 

receptores GABA possuem a capacidade de regular a liberação de dopamina no NAc. Por 

consequência, modulares da atividade gabaérgica poderiam exprimir efeitos farmacológicos com 

possibilidade de uso em tratamentos clínicos à dependência de psicoestimulantes. Sendo assim, 

este trabalho teve como objetivos estudar a ação de diazepam e progesterona sob a liberação de 

dopamina, utilizando-se, experimentalmente, da metodologia de voltametria cíclica de varredura 

rápida em ratos Wistar. Nesse sentido, resultados preliminares demonstram que a administração 

de antagonistas de receptores GABA, como o diazepam e a progesterona, resultaram na redução 

dos efeitos da administração de cocaína em relação ao aumento dos níveis de dopamina no NAc. 

Além disso, experimentos para análise da emissão de vocalizações ultrassônicas para cocaína 

foram realizados. Essa metodologia permite a avaliação dos efeitos da cocaína sobre o estado 

emocional e a atividade motora em roedores sob o efeito dessa substância, tal como a possível 

capacidade da progesterona em bloqueá-lo. Como esperado, a administração aguda de cocaína 

promoveu aumento significativo na frequência de emissão de vocalizações ultrassônicas e na 

locomoção total. Entretanto, a administração aguda de progesterona promoveu redução dos 

efeitos eufóricos induzidos pela cocaína, observando-se uma redução na emissão de vocalizações 

ultrassônicas, tal como redução em parâmetros de locomoção. Portanto, como resultado parcial, 

é perceptível a indicativa do benefício do uso de moduladores da atividade gabaérgica frente a 

alterações moleculares e comportamentais promovidas pela cocaína, demonstrando assim a 

progesterona como possível candidata ao tratamento da dependência do uso de cocaína. 
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE CORDEIROS RECEBENDO 2 NÍVEIS DE 
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A ovinocultura brasileira apresentava aumento no rebanho efetivo graças a região nordeste que 

compensou às reduções observadas nas regiões Sul, sudeste, centro-oeste (IBGE,2020).O 

consumo interno da carne ovina é de 400 gramas por habitante ao ano e 25 milhões de brasileiros, 

ou 12% dos consumidores do país, nunca experimentaram carne ovina (Embrapa,2020). Pensando 

nisso é necessário aumentar a eficiência produtiva e atender o mercado interno com carne ovina 

de qualidade e com baixo custo, então existe a necessidade de novos estudos afim de se melhorar 

a nutrição e os rebanhos criados a pasto e em confinamento. Objetivou-se com esta pesquisa 

avaliar desempenho produtivo de cordeiros recebendo dois níveis de levedura na dieta. Foram 

utilizados 24 cordeiros machos não castrados com peso corporal médio inicial de 20,44 kg e 

quatro meses de idade, em média. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com dois 

tratamentos e doze repetições, por tratamento. Os tratamentos foram caracterizados um pela 

adição de leveduras derivadas da parede celular da cana de açúcar (Saccharomyces cerevisiae) na 

dieta (T1) e outro sendo grupo controle(T2). Utilizou-se para confecção da dieta de ambos os 

tratamentos o feno triturado de Tifton 85 (Cynodon spp ), feno peletizado além de concentrado 

comercial. Ambos os tratamentos receberam 50 g de milho moído 30 minutos antes da dieta, para 

o T1 foram adicionados ainda 5g de leveduras ao milho. Os animais foram alimentados duas vezes 

ao dia (08:00 e 14:00 horas). Diariamente realizava-se a pesagem das sobras a fim de se 

determinar a quantidade diária ingerida. O acompanhamento do peso e desempenho era realizado, 

quinzenalmente através da pesagem dos animais, sem prévio jejum em horários padronizados, 

sempre entre 8:00 e 9:00 horas, a fim de se determinar o ganho de peso no período. Não foram 

verificados (p<0,05) efeito de tratamento em nenhuma das variáveis relacionadas ao consumo de 

matéria seca, desempenho (GMD e CA), pH ruminal e fecal. 
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO BIOANALÍTICO PARA QUANTIFICAÇÃO DE 
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A hanseníase é caracterizada como uma enfermidade endêmica, infecto-contagiosa, crônica e 

bacteriana. O microrganismo que causa a doença é o Mycobacterium leprae. O Brasil responde 

por 94% dos casos registrados na América. A doença apresenta-se de quatro formas distintas, 

classificada em indeterminada, tuberculóide, dimorfa e virchowiana. As duas primeiras formam 

o chamado grupo paucibacilar da doença, enquanto as duas últimas a forma multibacilar. O 

diagnóstico se dá principalmente pela sintomatologia, exames físicos e baciloscopia. A 

Organização Mundial da Saúde estabeleceu um protocolo padrão de tratamento baseado na 

administração dos antibióticos dapsona, rifampicina e clofazimina, formando a chamada 

poliquimioterapia padrão (PTQ). Métodos analíticos para quantificar fármacos no plasma do 

paciente são relevantes para se fazer ajustes de dose e garantir a eficácia do tratamento. Portanto, 

o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um método por CLAE-EM/EM para quantificação 

de clofazimina e dapsona em plasma humano e subsequente aplicação na monitorização 

terapêutica. Para o desenvolvimento do método utilizou-se um cromatógrafo a líquido de alta 

eficiência Agilente 1200, acoplado a um espectrômetro de massas do tipo Triplo Quadrupolo API 

3200, com fonte de ionização Electrospray (ESI). O modo de ionização foi definido analisando 

soluções dos analitos tanto no modo positivo quanto negativo. Foi feita a otimização automática 

para fragmentos de íons, visando a quantificação e qualificação dos compostos. Para o 

desenvolvimento do método bioanalítico foram testadas diversas condições cromatográficas, a 

fim de se obter melhor retenção e resolução dos compostos. Foram testadas diferentes colunas 

(XTerra® MS C18; XBridgeTM C18; Zorbax Eclipse XDB-C8); diferentes fases móveis 

(misturas de água, acetonitrila e metanol, em diversas proporções) e diferentes aditivos (ácido 

fórmico, formiato de amônio, ácido acético, acetato de amônio e bicarbonato de amônio). As 

condições cromatográficas otimizadas foram a coluna XTerra® MS C18 (3,5 μm, 2,1 x 150 mm), 

a fase móvel constituída por uma mistura de água e acetonitrila (40/60 (v/v)) acidificada com 

ácido fórmico 0,1%, a eluição em modo isocrático, fluxo de 400 μL/min, temperatura do sistema 

40 °C e o volume de injeção de 10 μL. O método desenvolvido por CLAE-EM/EM mostrou-se 

capaz de quantificar simultaneamente os fármacos clofazimina e dapsona. 
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CORRELAÇÃO ENTRE O TAMANHO TUMORAL E A PROBABILIDADE DE 
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PRESERVAÇÃO DE COMPLEXO ARÉOLO-PAPILAR PÓS TRATAMENTO 

QUIMIOTERÁPICO NEOADJUVANTE. 
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Introdução: A mastectomia preservadora de pele e complexo aréolo-papilar (NSM) é uma  técnica 

derivada da mastectomia preservadora de pele (SSM) que propicia melhor resultado estético no 

tratamento do câncer de mama. A NSM é oncologicamente segura para tumores iniciais, conduto, 

a expansão de sua indicação para tumores avançados após terapia neoadjuvante é alvo de estudo. 

Objetivo: Comparar desfecho oncológico de NSM e SSM após quimioterapia neoadjuvante e 

correlacioná-lo com o tamanho tumoral. Metodologia: Estudo retrospectivo que comparou o 

desfecho clínico de pacientes submetidas à quimioterapia neoadjuvante seguida de NSM ou SSM 

entre 2012 e 2019 no Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba. O tamanho tumoral foi 

avaliado por ressonância magnética (RM), antes e após a quimioterapia neoadjuvante, e foram 

estimadas as variáveis: recidiva local, e recidiva a distância. Os resultados foram comparados com 

teste exato de Fisher e foi considerado significativo valor p < 0,05. Resultados: Foram incluídas 

92 pacientes no grupo NSM e 36 pacientes no grupo SSM, com medianas de idade de 41 (+-

10,02) anos e 47,5 (+-11,76) anos, respectivamente. Em ambos os grupos, a maioria dos tumores 

era ductal (79% NSM, 77% SSM), grau histológico 2 ou 3 (89% NSM, 100% SSM), receptor de 

estrógeno positivo (66% NSM, 67% SSM), HER2 negativo (NSM 76%, 69% SSM), e 

apresentava Ki67 elevado  (79% NSM, 78% SSM). A frequência de recidiva locorregional foi de 

12% no grupo NSM. Não houve casos de recidiva local na SSM (0%) (p = 0,03, IC [1,04- ∞+]). 

A frequência de recidiva à distância não apresentou diferença significativa entre os grupos NSM 

(15%) e SSM (25%) (p = 0,21). Apresentavam tamanho superior a 4 cm 25% (16 de 64) dos 

tumores no grupo NSM e 50% (10 de 20) do SSM, sem diferença significativa (p=0,46). Após 

quimioterapia neoadjuvante, essa frequência foi de 7% (5 de 68) no grupo NSM e 24% (5 de 21) 

no grupo SSM sem diferença significativa (p=0,05). Conclusão: Houve maior frequência de 

recidiva locorregional após NSM que SSM, a despeito da ausência de evidência de diferença de 

tamanho tumoral entre os dois grupos. É necessária a avaliação conjunta de outros fatores 

preditivos de recidiva local para explicar esses achados. Estudos com maior tamanho amostral 

devem ser conduzidos para avaliar a reprodutibilidade dos resultados deste estudo. 
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A hipertensão arterial por seu caráter assintomático requer a autogestão dos cuidados, a qual é 

entendida como as habilidades desenvolvidas para o controle da doença e tem como antecedentes 

o conhecimento, busca por informações de saúde, motivação, autoeficácia e suporte social. Este 

estudo teve como objetivo descrever os antecedentes da autogestão do cuidado expresso por 

usuários com hipertensão arterial sistêmica na atenção primária. Realizou-se revisão integrativa 

da literatura, realizada no primeiro semestre de 2021, pelas etapas de elaboração da questão da 

pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão/exclusão de estudos; coleta e análise dos 

dados; interpretação dos resultados; e a síntese do conhecimento. A busca dos estudos foi 

realizada no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior utilizando 

a Comunidade Acadêmica Federada, com acesso às bases de dados: National Library Medicine, 

Cumulative index to Nursing and Alied Health Literature, Scientific Electronic Library Online e 

Scopus, em artigos qualitativos publicados nos últimos cinco anos nos idiomas português, inglês 

e espanhol, por meio dos descritores: “hipertensão arterial”, “high blood pressure”, 

“autocuidado”, “self-management”, “conhecimento da doença”, “qualitative research” e “primary 

health care”, com os operadores booleanos “AND” e “OR”. Organizou-se a busca, obtenção e 

seleção dos estudos pelo diagrama The Preferred Reporting Systematic Reviews and Meta-

Analyses of Studies. Estabeleceu-se quatro categorias para análise. Encontrou-se 343 estudos, 

que após aplicação dos critérios 12 compuseram a amostra final. Foram cinco estudos do 

continente americano, dois do continente europeu, quatro do continente asiático, um do continente 

africano e foram elencados nas categorias: conhecimento em saúde - que expressa relação às 

comorbidades e necessidade de tratamento contínuo; informação de saúde - relacionada ao tempo 

de doença e ao cuidado; monitoramento e controle - que diz a respeito da proatividade na busca 

por outras alternativas de tratamento, como medicina popular e as barreiras para adesão; e apoio 

social - que incluiu a família, equipe de saúde e comunidade religiosa. A expressão da autogestão 

encontrada nesta revisão demonstrou-se fragmentada de conceitos e ações, e apreentou a 

necessidade de ações educativas e de promoção à saúde, voltadas às lacunas de conhecimento, 

motivação, busca por informação, autoeficácia e suporte social. 
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As Plantas Alimentícias não Convencionais (PANC), embora tenham pouca participação no 

consumo alimentar da população brasileira, fazem parte dos sistemas alimentares locais. O 

cultivo, a produção e o consumo desses produtos nativos estão ligados de maneira intrínseca aos 

aspectos sociais, culturais e climáticos de cada região. Entretanto, algumas espécies podem conter 

substâncias que inviabilizam o consumo, trazendo prejuízo à saúde, e ainda existem poucos 

estudos que verificam a Segurança Alimentar e Nutricional. Assim, este estudo tem como objetivo 

verificar a quantidade de oxalato de cálcio presente em PANC para garantir a segurança do 

consumo. Trata-se de uma revisão sistemática, cujo protocolo foi elaborado e abordou os 

seguintes pontos: a) Critérios de Elegibilidade; b) Critérios de Exclusão; c) Desenho do Estudo; 

d) Estratégia de Busca; e) Fontes de Informações; f) Seleção de Estudos; g) Avaliação na 

Qualidade Metodológica; h) Extração e Síntese dos Dados; i) Análise e Interpretação dos 

Resultados. Após o planejamento do protocolo, foram realizadas as buscas nas bases de dados, 

por dois revisores independentes, e os artigos encontrados foram agrupados e transportados para 

o software gerenciador de referências Mendeley®. Ao todo, foram identificados 1185 artigos, que 

versavam sobre o tema alvo da revisão, cujos arquivos de referências foram exportados e 

convertidos no formato bibtex para serem rodados na software de apoio StArt®. Até o momento, 

não há informações conclusivas para o objetivo deste estudo, pois ainda estão sendo finalizadas 

as etapas de seleção dos artigos, conforme os critérios de inclusão e exclusão apontados no 

protocolo. Sendo assim, espera-se que os resultados sejam observados na sequência, após a 

finalização da etapa de seleção, com a extração dos dados e o desenvolvimento de suas análises 

correspondentes. 
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O processo de envelhecimento no organismo pode acarretar a alterações fisiológicas e 

morfológicas no músculo esquelético, causando uma perda de massa muscular, força muscular e 

funcionalidade. O sedentarismo pode aumentar com o avançar da idade e aumentar o impacto das 

alterações musculoesqueléticas durante o envelhecimento. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar 

a função muscular, área de secção transversa e número de fibras musculares no músculo sóleo de 

ratos sedentários de diferentes idades. A pesquisa contou com ratos de 9, 13 e 17 meses de idade, 

sendo o número de amostras 13, 21, e 14 animais respectivamente, submetidos ao teste de carga 

carregada máximo (TCCM) no tempo zero (T0) e no tempo 8 semanas(T8) após a primeira 

medida. No TCCM, aplicava-se 50% de sobrecarga de acordo com o peso do animal, era anexado 

a região da cauda. A cada escalada completada acrescentava-se 10% da sua massa corporal, 

quando não completada definia-se a carga final. Os animais foram eutanasiados 48 horas após o 

TCMM em T8. O material foi coletado, pesado, mensurado seu comprimento, preservado em 

talco, congelado no nitrogênio e armazenado a -80°C. Nos parâmetros fenotípicos do músculo 

sóleo foram realizadas secções de 10µm em um criostato com temperatura de -25°C e 

posteriormente a coloração com a utilização de Hematoxilina e Eosina. As lâminas prontas foram 

escaneadas pelo  Scanner de Lâminas Zeiss do Centro de Tecnologias Avançadas da UFPR e 

analisadas pelo programa Image J. Os dados morfométricos dos animais de 9 meses para 

comprimento e massa muscular obtiveram uma média de 26,71±3,75mm e 0,19±0,059g. Para 13 

meses foi encontrado 29,98±2,51mm e 0,16±0,035g. Por fim, para 17 meses 31,9±3,24mm e 

0,16±0,042g. Os dados brutos do TCCM em T0 e T8 foram: em 9 meses (319,61±60,47g e 

332,3±75,63g); 13 meses (286,42±75,38g e 274,28±79,22g) e em 17 meses (292,5±48,11g e 

301,42±51,58g). Os dados da contagem do número de fibras e área de secção transversa 

respectivamente mostraram: 9 meses (519,1±76,62 e 0,0032±0,0006µm2), 13 meses 

(559,1±28,12 e 0,003±0,0003µm2) e 17 meses (606,8±87,9 e 0,0028±0,0005µm2). Na 

comparação entre as idades não houve diferença no delta TCCM (F2,45=0,8551, p=0,4320), na 

área de secção de transversa (F2,21= 1,634, p=0,2189) e número de fibras musculares (F2,21= 

3,236, p=0,0596). A presente pesquisa demonstrou que não houve alteração na função muscular 

e nos parâmetros morfométricos entre as idades estudadas para este modelo experimental. 
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O câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres e o principal em causas de morte por 

neoplasias malignas femininas no mundo. Um dos fatores envolvidos na tumorigênese são os 

lncRNAs, RNAs não codificantes com mais de 200 nucleotídeos que podem atuar em diversos 

processos celulares, sendo que a deregulação da expressão de muitos lncRNAs já foram 

associados com diversos tipos tumorais. Diferenças na expressão gênica pode ser causada por 

variações do DNA, entre essas, os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) e estudos de 

associação genômica em larga escala, como, por exemplo, Genome-wide Association Studies 

(GWAS), tem demonstrado que a maioria desses polimorfismos se encontram em regiões não 

codificantes, incluindo lncRNAs. O objetivo do presente estudo é avaliar a associação do SNP 

rs527616, localizado na região do lncRNA AQP4-AS1, com o câncer de mama no. Para isso, 306 

pacientes de câncer de mama e 312 controles foram genotipados em um estudo do tipo caso-

controle. As regiões do DNA contendo o polimorfismo foram amplificadas pelo método de PCR-

SSP. Pela primeira vez vista numa população brasileira, mostramos que o SNP rs527616 (C>G) 

está associado a uma maior suscetibilidade ao câncer de mama, sendo os genótipos GG (OR= 

1,38; p= 0,035; IC95% 1,01-1,90) e CG (OR= 1,70; p= 0,0009; IC95% 1,23-2,34) os que 

apresentaram essa suscetibilidade e o homozigoto CC (OR=0,34; p=0,004; IC95% 0,15-0,75), um 

genótipo que mostra um caráter protetivo. Não encontramos associação com características 

clinicopatológicas. Durante a pandemia, e dando continuidade ao projeto de forma remota, 

objetivamos avaliar a presença de outros SNPs mapeados em lncRNAs também no câncer de 

pâncreas através de bancos de dados públicos. O câncer de pâncreas é agressivo e de difícil 

diagnóstico, e para o estudo de SNPs-LncRNAs nesse tumor, extraímos os dados de seis estudos 

de associação em carcinoma de pâncreas depositados na base de dados GWAS Catalog. Os 

polimorfismos foram mapeados, categorizados e então foi analisado a associação destes 

polimorfismos em lncRNAs. Entre os SNPs evidenciados em trabalhos de GWAS, 48 SNPs 

estavam mapeados em regiões de lncRNAs, com destaque para nove SNPs que apareceram em 

mais de um trabalho, sendo possíveis candidatos para estudos futuros na população brasileira. 
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Doenças hepáticas podem se desenvolver a partir da diabetes mellitus tipo II e a hipertensão 

arterial sistêmica, as quais são comumente associadas à obesidade e aos hábitos de vida. Há 

aproximadamente 2 bilhões de pessoas obesas ou com sobrepeso bem como mais de 400 milhões 

de diabéticos, sendo ambos fatores de riscos às hepatopatias. Nesse sentido, esse estudo teve como 

objetivos: analisar dados de registros experimentais de pesquisa pré-clínica em animais 

submetidos ao quadro diabético e hipertensão, ao longo do processo natural do envelhecimento; 

correlacionar dados de pesquisa experimental com as evidências clínicas de patologias hepáticas 

pré-existentes; associar os eventos experimentais com o aspecto multifacetário da vida humana 

cotidiana com impacto do COVID-19 sobre fígado. Para tanto, foi feito a análise dos resultados 

de pesquisa morfoquantitativa desenvolvida com animais submetidos ao quadro de diabetes por 

estreptozotocina e hipertensão por L-NAME. Posteriormente, foi feito uma revisão sistemática 

integrativa da literatura nas principais bases de dados: Periódicos CAPES, Google Scholar, 

BVS/MEDLINE e PubMed. Priorizou-se literatura científica publicada dentro de um recorte 

temporal entre 2010 e 2020.  O ensaio evidenciou alterações morfológicas e estereológicas no 

fígado dos animais experimentais. O levantamento de dados bibliográficos apontou correlação de 

achados clínicos em pacientes diabéticos e hipertensos com os resultados experimentais. 

Ademais, a pandemia de COVID-19 causou aumento de comportamentos de risco para as doenças 

hepáticas causadas por alimentação irregular, etilismo, ganho de peso, diabetes mellitus tipo II e 

hipertensão arterial. Portanto, a análise do amplo espectro de comprometimentos hepáticos devido 

às comorbidades associadas é uma realidade mundial, atual, que tem motivado o desenvolvimento 

de pesquisas experimentais para o maior entendimento das alterações morfoquantitativas e 

anatomopatológicas do fígado. Desta forma, os resultados obtidos permitiram concluir que a 

diabetes mellitus tipo II e a hipertensão arterial sistêmica causam alterações nos hepatócitos de 

animais experimentais, bem como desencadeiam sinais e sintomas encontrados na clínica médica. 

Tal situação pode ser preocupante no contexto de infecção viral pelo novo coronavírus e das 

mudanças de comportamento nos hábitos de vida advindas da pandemia que elevam o risco às 

hepatopatias. 
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Considerada a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo, a Doença de 

Parkinson (DP) é caracterizada pela perda progressiva dos neurônios dopaminérgicos da 

substância negra pars compacta, que resulta em distúrbios motores (como tremor em repouso, 

rigidez e bradicinesia) e não motores (como prejuízos olfatório, no sono e no sistema 

gastrointestinal). Tanto a etiologia da doença quanto os tratamentos disponíveis atualmente 

precisam ser melhor explorados, pois ainda há lacunas que comprometem a qualidade de vida dos 

pacientes. Tendo isso em vista, a terapia com células-tronco derivadas da polpa dentária (DPSC) 

é uma alternativa que vem surgindo para o tratamento desta e de diversas outras patologias. As 

células-tronco mesenquimais são uma categoria conhecida pela sua indiferenciação, capacidade 

de autorrenovação e geração de diferentes linhagens celulares, incluindo células do tecido neural, 

além de relacionarem-se à expressão de fatores imunomoduladores, neuroprotetores e 

regenerativos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da injeção das  DPSC 

diferenciadas ou não em linhagem neuronal, em aspectos comportamentais de animais submetidos 

a modelo da DP induzido por 6-OHDA. Para mimetizar a degeneração dopaminérgica da DP em 

modelo animal, foi realizada a injeção de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) no feixe prosencefálico 

medial (MFB - do inglês medial forebrain bundle) de ratos Wistar machos (n= 12). No estudo, os 

animais foram divididos randômica e igualmente pelo caráter da cirurgia (SHAM- cirurgia 

controle com a injeção de solução salina no MFB; e 6-OHDA - injeção da toxina no MFB para 

indução da DP) e pelo tipo de intervenção (injeção intranigral de DPSC diferenciadas ou não, e 

Veículo), resultando em quatro grupos: (1)  SHAM/Veículo; (2) 6-OHDA/DPSC diferenciadas; 

(3) 6-OHDA/DPSC não  diferenciadas; e (4) 6-OHDA/Veículo. Então, foram feitos testes de 

discriminação olfatória e de comportamento locomotor (teste do campo aberto) para avaliar a 

integridade motora e olfatória dos animais antes e 7 dias após o tratamento. Em ambos os testes 

pré-infusão, os grupos 2, 3 e 4 mostraram perfil de hipolocomoção e exploração olfatória 

similares, enquanto os testes pós-infusão mostraram uma reversão do padrão locomotor e 

exploração olfatória dos grupos 2 e 3, que ficaram similares ao grupo 1 (SHAM). Esses resultados 

demonstram que a 6-OHDA é capaz de induzir prejuízos olfatórios e locomotores, assim como 

os presentes na DP; e que os tratamentos com DPSC, diferenciadas ou não, têm induzido uma 

melhora nessas alterações. 
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Infecções por Eritrovírus B19, inicialmente chamado de Parvovírus B19 (PVB19), são associadas 

a eritema infeccioso, crise aplástica transitória, hidropsia fetal não imune e artrite, na grande 

maioria dos casos clínicos. Na última década, houve aumento nas manifestações do sistema 

nervoso central (SNC) causadas pela presença do PVB19. Este estudo teve como objetivo fazer 

uma revisão sobre a infecção por PVB19 em SNC e seleção de amostras para a pesquisa do vírus. 

Realizou-se uma busca estratégica na base de dados PubMed, Scopus e Web of Science, com 

palavras chaves referentes ao vírus, sítio de infecção, amostra biológica e método diagnóstico. 

Após a triagem, os estudos foram usados a fim de obter-se evidências científicas sobre as 

infecções em SNC causadas por PVB19, sua epidemiologia e características dos pacientes 

acometidos.  Foi feito levantamento de dados de pacientes com suspeita de meningite e/ou 

encefalite, para os quais foi colhida amostra de LCR e enviada ao Laboratório de Virologia do 

Complexo de Hospital de Clínicas (CHC) UFPR para fins diagnósticos, no período de janeiro de 

2017 a junho de 2021. As amostras foram selecionadas de acordo com parâmetros bioquímicos 

observados no LCR. Os cortes estabelecidos foram glicose acima de 45 mg/dL e ácido lático 

abaixo de 3,5 mmol/L, características esperadas em casos de meningites e/ou encefalites virais, 

e/ou a presença de outros patógenos, como bactérias e fungos. No total, foram recebidas 741 

amostras de LCR no período analisado, e após as devidas exclusões supracitadas, 572 foram 

incluídas para a pesquisa do PVB19. No ano de 2018, foram detectadas quatro amostras positivas 

para PVB19, no laboratório de Virologia do CHC-UFPR, obtidas de três pacientes, sendo uma 

biópsia de medula óssea, duas amostras de sangue e uma amostra de LCR. Todos os pacientes 

eram pediátricos, com idade entre dois meses a sete anos, sendo dois do gênero masculino e um 

do gênero feminino. Na amostra de LCR, a contagem de leucócitos foi de 300/mm3, a glicose foi 

de 60 mg/dL, ácido lático de 1,70 mmol/L e não foram detectados outros vírus, bactérias ou 

fungos. A metodologia utilizada foi PCR, com o kit XGEN Multiplex Neuro 9 (Mobius), que 

realiza a pesquisa de vírus HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV, HHV-6, HHV-7, EV, HPeV, 

PVB19 e Adenovirus. O presente estudo visa investigar a presença do PVB19 em amostras de 

pacientes com manifestações clínicas de meningites/encefalites visto que esse vírus tem sido 

associado a manifestações clínicas neurológicas, conforme observado nos trabalhos incluídos na 

revisão desse estudo. 
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As coleções biológicas são de extrema importância para as ciências da biodiversidade, pois os 

dados podem ser aplicados em várias áreas das Ciências Biológicas: é possível analisar a 

distribuição geográfica das espécies, entender melhor os impactos ecológicos e a evolução e, 

prioritariamente, nos estudos da classificação dos organismos, com base na morfologia ou com 

dados genéticos e moleculares. O objetivo desse projeto é a curadoria da coleção de invertebrados 

da Universidade Federal do Paraná, prioritariamente das amostras de Cnidaria coletadas em 

diversas praias do Paraná e Santa Catarina, e a identificação (a nível de gênero) dos hidroides, a 

fase polipoide do ciclo de vida dos Hydrozoa (Cnidaria). Foram avaliados 1354 frascos de 

amostras provenientes da Ilha do Mel e de municípios de Santa Catarina, no período de 1984 a 

2018. As amostras foram revisadas, trocadas para frascos mais adequados, feita a 

complementação das etiquetas e trocado o líquido conservante, formalina 4% ou álcool 70%, além 

da etiquetagem e organizações acessíveis e eficientes, com números e códigos de procedência 

(data, local de coleta, coletor). Com essas ações foram vistas quais amostras precisavam de 

triagem, de complementação ou realização da identificação dos hidroides, que foram identificados 

com o uso de lupas, microscópios e literatura. Todos os dados de cada exemplar foram planilhados 

em padrão Darwin Core no programa Excell, para serem disponibilizados em plataformas. Os 

resultados dessa curadoria mostraram que as amostras da Ilha do Mel totalizaram 537, sendo 67 

do ano de 1984, 12 de 1985, 164 de 1997, 13 de 1998 e 181 de 2014. Com as planilhas foi possível 

analisar que 160 dessas amostras são hidroides, sendo os gêneros Eudendrium, Obelia, Dynamena 

e Ectopleura os mais presentes. Para o estado de Santa Catarina, foram avaliados espécimes de 

diferentes municípios, 817 foi a soma total de amostras, assim distribuídas: 57 da Baía da 

Babitonga, 1 de Balneário Camboriú, 170 de Florianópolis, 2 de Bombinhas, 110 de Itapoá, 10 

de Joinville, 5 de Palhoça, 1 de Governador Celso Ramos, 21 de São Francisco do Sul, 2 de 

Laguna e 424 de Penha. Destas, 38 necessitaram de identificação, sendo Ectopleura e Obelia os 

gêneros de hidroides mais encontrados. A partir dos dados coletados e adquiridos através dessas 

coleções, pesquisas futuras, práticas de ensino e divulgações científicas podem se beneficiar com 

o compartilhamento desses e, também, as coleções mantêm seu valor histórico e cultural de 

conservação do material biológico. 
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ANÁLISE DO EFEITO FUNDADOR NA PROPENSÃO A DEPRESSÃO, NA 
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Os menonitas são um grupo anabatista cristão originado na Europa, cuja história demográfica 

reduziu sua diversidade genética e aumentou a agregação de doenças em famílias, por meio de 

pelo menos três eventos de gargalo, ao longo de cerca de cinco séculos. Vivem em comunidades 

isoladas, o que, somado ao efeito gargalo que sofreram durante suas imigrações, consanguinidade 

e ambiente compartilhado, destaca essa população como de interesse para estudos genético-

epidemiológicos. Por meio de um levantamento realizado de 2016-2020 em menonitas da Colônia 

Nova (CN-RS) (n = 185), Witmarsum (WIT-PR) (n = 133) e Curitiba (CTB-PR) (n = 165), 

observamos que 23,4% (113/483) dos menonitas relatam diagnóstico passado / presente de 

depressão, o que é quase três vezes a prevalência na população mista brasileira (7,6%). Para 

avaliar a predisposição genética a depressão na população de CN-RS, utilizou-se a plataforma 

Illumina HiSeq para sequenciamento >30x e comparou-se as variantes de 29 exomas de 

menonitas com depressão diagnosticada no passado ou no presente, com 46 sem depressão 

diagnosticada e sem parentes de primeiro grau afetados. As variantes com equilíbrio de Hardy-

Weinberg (p > 10-6) e taxas de chamadas > 99%, foram avaliadas a partir de regressões logísticas 

multivariadas (PLINKv1.09). Houveram 74 variantes em 26 genes associados a um efeito 

dominante com depressão (P <0,01), dos quais 53 estavam associados a níveis de mRNA no tecido 

cerebral (eQTLs). Entre estes 74, 23 são mutações “missense”, uma altera o quadro de leitura, 15 

interrompem e 14 criam sítios CpG. A frequência alélica de 31 variantes diferiu 

significativamente das de europeus não finlandeses, consistente com um efeito fundador. Além 

disso, 30 variantes ocorreram em genes associados ao desempenho cognitivo, e cinco delas, em 

três genes anteriormente implicados na depressão. Entre as variantes que mais se destacaram, 

rs28379706 causa uma substituição de aminoácido (p.Lys318Glu) e cria um sítio CpG no gene 

PLXNB2 (plexina B2). Para avaliar a distribuição deste polimorfismo em toda a população 

amostrada, está sendo otimizada a amplificação por PCR-SSP com coamplificação de um 

fragmento do éxon 2 do gene TOPORS (TOP1 Binding Arginine/Serine Rich Protein, E3 

Ubiquitin Ligase) como controle da qualidade da reação. Os resultados das amplificações, a partir 

das amostras de menonitas brasileiros, de polimorfismos do gene PLXNB2, ainda estão sendo 

obtidos. 
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CATALOGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DAS AMOSTRAS DE 

HIDROIDES (CNIDARIA, HYDROZOA) DA COLEÇÃO DE INVERTEBRADOS DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA - UFPR, COLETADAS EM GUARATUBA E 

MATINHOS, PARANÁ 

Nº: 20219038 

Autor(es): Vitoria Colucci de Oliveira 

Orientador(es): Maria Angelica Haddad 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Coleção Científica, Curadoria, Hidroides 

 

As Coleções Biológicas são essenciais para os estudos da biodiversidade existente e importante 

ferramenta para a conservação dos ecossistemas. As coleções abrem uma enorme gama de 

possibilidades de estudos em diferentes áreas da Biologia, ao fornecerem dados sobre a 

distribuição geográfica de diferentes organismos e informarem sua procedência, data de coleta e 

identificação de cada espécime. Estes dados conferem às coleções uma valiosa importância 

histórica, ao permitirem a melhor compreensão da Evolução biológica, através de estudos de 

Taxonomia e Sistemática. E valorizam os estudos de Ecologia, que geram uma compreensão dos 

serviços ecossistêmicos. Desse modo, o objetivo deste projeto foi a organização e catalogação das 

amostras de Cnidaria, e de outros invertebrados marinhos da Coleção de Invertebrados da UFPR, 

e identificação dos espécimes, com destaque para o estudo dos hidróides, que representam a fase 

polipoide dos Hydrozoa (Cnidaria). O material do trabalho foram os frascos contendo as amostras 

coletadas pela professora Maria Angélica Haddad, curadora da coleção de Cnidaria, e seus alunos, 

desde 1981, em praias do Paraná. Foram revisadas e organizadas 2.384 amostras. A maior ênfase 

foi no material coletado entre 1983 e 1985, em costões rochosos, da Ilha do Saí, Guaratuba, 

Matinhos e Caiobá, totalizando 2.006 amostras analisadas. O trabalho constituiu de: organização 

e manutenção do líquido conservador, álcool 70% ou formalina 4%, criação de etiquetas 

adequadas, complementação dos dados necessários e planilhamento dos dados no padrão Darwin 

Core, no programa Excel. Algumas amostras necessitaram de triagem, para melhor visualização 

dos organismos, e outras estavam com a identificação incompleta, sendo estas então identificadas 

até o nível taxonômico possível. Foram identificadas 412 de 533 amostras de hidroides, tendo 

como gêneros mais presentes: Dynamena; Ectopleura; Eudendrium e Obelia. As demais amostras 

(378), provinham de coletas realizadas entre 2010 e 2014, em Paranaguá. Foram organizadas e 

conservadas adequadamente, e a maioria (111) já havia sido identificada, tendo como os gêneros 

mais presentes: Clytia, Eudendrium e Obelia. Ao todo 523 amostras de hidroides foram 

identificadas. Com esse trabalho, percebemos a grande importância da curadoria de materiais 

biológicos, sendo um trabalho exaustivo, e que deve ser realizado com muita atenção e cuidado, 

mas que, a partir dele, podemos manter o real valor desse patrimônio cientifico e cultural, 

garantindo a possibilidade de uma diversidade de pesquisas futuras. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

283 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES 
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O objetivo desse estudo foi conduzir uma revisão sistemática demonstrando os principais efeitos 

do exercício físico intradialítico em diferentes parâmetros da capacidade funcional em pacientes 

com doença renal crônica. A pergunta clinica que norteou o objetivo desse estudo foi 

desenvolvida através do método PICO (Population, Intervention, Comparation e Outcome). Onde 

i) população: pacientes em hemodiálise; ii) intervenção: exercício físico; iii) comparação: 

pacientes ativos vs sedentários; e iiii) desfecho: capacidade funcional. Para tanto, a pergunta que 

norteou essa revisão sistemática foi “Existem efeitos do exercício físico na capacidade funcional 

em pacientes em hemodiálise?”. A fim de responder a pergunta, foram utilizadas as combinações 

das seguintes palavras-chave: CKD, physical exercise, exercise, physical training e hemodialysis. 

A seleção dos estudos foi realizada utilizando a base de dados PubMed e foram selecionados 

apenas os estudos que datassem de 2011 até 2021. O resultado da busca originou 53 estudos. A 

etapa seguinte analisou de forma criteriosa o título e resumo dos estudos com o objetivo de avaliar 

se atendiam aos seguintes critérios de inclusão: i) Público alvo dos estudos deve ser pacientes em 

hemodiálise; ii) Desfechos que analisem diferentes parâmetros da capacidade funcional; e iii) 

Intervenção utilizando exercício físico. Ao final dessa etapa foram selecionados 20 artigos. A 

última etapa de seleção foi a leitura na íntegra dos estudos a fim de analisar se estão enquadrados 

nos critérios definidos e ao final dessa etapa foram selecionados 9 artigos. Todos os resultados 

originados das pesquisas serão devidamente documentados e apresentados junto ao trabalho final. 

A interpretação dos dados, assim como dos resultados foi feita em pares. A produção textual será 

feita somente com base nos artigos originados da pesquisa de literatura feita de forma sistemática. 

Os resultados finais esperados são de que o exercício físico intradialítico pode causar mudanças 

significativas nos desfechos avaliados da capacidade funcional, como aumento de força, melhora 

da função cardiorrespiratória, melhora da atividade locomotora e equilíbrio.  E ao final do estudo, 

espera-se concluir que protocolos de treinamento intradialítico sejam incentivados nas práticas 

clínicas por serem responsáveis de causar mudanças benéficas na capacidade funcional de 

pacientes com doença renal crônica. 
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CUIDADO E CONFORTO DA PESSOA COM CÂNCER DE PULMÃO EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 
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A neoplasia de pulmão é o segundo tipo de câncer mais incidente no Brasil, e com maior carga 

de sintomas, difíceis de serem controlados, causando grande impacto no conforto dos pacientes; 

geralmente o diagnóstico ocorre quando a doença está avançada. Os cuidados paliativos são 

introduzidos nessa fase, quando o câncer está avançado para o manejo adequado dos sintomas e 

melhorar o conforto e a qualidade de vida. Objetivo: Identificar a produção cientifica acerca da 

aplicabilidade das medidas de conforto em pacientes com câncer de pulmão em cuidados 

paliativos. Método: revisão integrativa da literatura, orientada pelas etapas: formulação da 

questão de pesquisa; coleta de dados; avaliação dos dados; análise dos dados e apresentação e 

interpretação dos resultados, com recorte temporal de 2010 a 2020. A coleta de dados realizada 

no período de agosto de 2020 a janeiro de 2021, na Biblioteca Virtual em Saúde. Foi construído 

um formulário no Excell, para a coleta dos seguintes dados: título do artigo, nome dos autores, 

ano de publicação, veículo de publicação, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. 

Resultados: a amostra foi constituída por 13 artigos científicos, 05 dos EUA, 02 da Austrália, 03 

da Alemanha, 02 da Inglaterra e 01 Canadá. As medidas de conforto adotadas para o controle dos 

sintomas foram: manejo farmacológico, para a dor, uso de opioides, para constipação uso de 

laxantes, radioterapia paliativa, para depressão, antidepressivos, para dor óssea bloqueios de 

nervos e analgesia neuroaxial; para o desconforto respiratório, oxigênio. E, no manejo não-

farmacológico: técnicas de respiração e relaxamento, aconselhamento, terapia e sessões em grupo. 

Conclusão: o conforto sofreu alterações após o diagnóstico de câncer, modificando o bem-estar 

do paciente e conhecer suas necessidades de conforto auxiliam no planejamento do cuidado de 

enfermagem. As intervenções ao paciente com neoplasia pulmonar em cuidados paliativos, para 

manter o conforto são farmacológicas e não farmacológicas, com atuação multiprofissional. 

Assim, espera-se que mais estudos abordem a temática e as intervenções em saúde e 

principalmente em enfermagem objetivem melhorar o conforto e a qualidade de vida do paciente, 

com um cuidado seguro, mais efetivo e sustentado em evidências científicas. 
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ALTERAÇÃO DE COR DE MATERIAIS RESTAURADORES EM LESÕES 

CERVICAIS NÃO CARIOSAS APÓS ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL 
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A prevalência de lesões cervicais não cariosas tem aumentado na população e materiais como 

resinas compostas e cimentos de ionômero de vidro são empregados para restaurar este tipo de 

lesão. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a estabilidade de cor de duas resinas compostas 

convencionais (Palfique LX5 e Harmonize), duas do tipo bulk-fill (Aura e Filtek Bulk-Fill Flow) 

e dois cimentos de ionômero de vidro (Ionolux e Ionofil Plus) após envelhecimento artificial 

acelerado. Para cada material selecionado foram confeccionados 10 espécimes em formato de 

disco totalizando 60 espécimes. As leituras de cor dos materiais foram aferidas após confecção 

dos espécimes por meio de um colorímetro portátil VITA Easyshade Advance 4.0, em fundo 

branco e em triplicata utilizando o sistema CIE L*a*b. O envelhecimento acelerado foi realizado 

em uma máquina de intemperismo Weather-Ometer®, ASTM G155, ciclo 1. O equipamento 

realizou uma irradiação contínua de luz de arco de xenônio com filtro de borossilicato a 0,35 

W/m2/nm em um comprimento de onda de 340 nm. A temperatura do painel preto foi de 63o C 

± 2o C e os ciclos de luz e aspersão de água foram realizados com 1032 minutos de luz com 

umidade de 50% e 18 minutos de luz com spray de água. Os espécimes foram envelhecidos 

durante 120 horas, perfazendo um total de 150 kJ e novas aferições de cor dos discos foram 

registrados. Para se determinar a alteração da cor foi usada a fórmula: ∆E * = [(∆L*) 2 + (∆a*) 2 

+ (∆b*) 2 ] ½ onde ∆E * é a variação da cor e ∆L, ∆a e ∆b a variação entre os valores encontrados 

na aferição final e inicial. Testes estatísticos de Kruskal-Wallis e diferença mínima a significativa 

com um nível de significância de 5% foram aplicados. Os valores médios de alteração de cor de 

cada grupo foram: 2,20 (Palfique);  10,41 (Harmonize);  1,78 (Aura); 1,95 (Filtek Bulk-Fill flow); 

15,49 (Ionofill) e 4,56 (Iononolux). Houve diferença estatística entre os materiais avaliados. A 

maior estabilidade de cor foi obtida pela Aura, Palfique LX5 e Filtek Bulk-Fill Flow, sem 

diferença estatística entre eles. O cimento de ionômero de vidro Ionolux não mostrou diferença 

estatística da resina Palfique LX5, porém apresentou uma média de ∆E maior que 3, limite 

clinicamente perceptível.  Já a resina Harmonize e o cimento de ionômero de vidro Ionofil Plus 

apresentaram os maiores valores de ∆E. Conclui-se que a alteração de cor é dependente do 

material restaurador avaliado, as resinas do tipo bulk-fill e a resina convencional Palfique LX5 

mostraram valores estabilidade de cor clinicamente aceitáveis. 
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COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO AUTONÔMICA ENTRE JOVENS ADULTOS COM 
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Na sociedade contemporânea, observa-se uma redução da atividade física em geral, devido ao 

surgimento de trabalhos menos extenuantes e outros confortos como automóvel, entrega em 

domicílio e eletrônicos sem fio, tornando as pessoas cada vez mais sedentárias. A obesidade, o 

sedentarismo e a má alimentação estão associados com disfunção autonômica, avaliado pela 

redução da variabilidade da frequência cardíaca, que por sua vez está associada na literatura com 

o desenvolvimento de diabetes, doença cardiovascular, inflamação e distúrbios psiquiátricos.  O 

objetivo desse estudo é avaliar as alterações que ocorrem na resposta cardiovascular em adultos 

jovens de ambos os sexos ao utilizar um apoio na barra frontal da esteira e também a qualidade 

da resposta autonômica estimada pelo teste da variabilidade da frequência cardíaca. Para isso, 39 

estudantes universitários, saudáveis e não-fumantes realizaram dois testes de aptidão física com 

7 dias de diferença, no qual o primeiro teste (T1) permitiu-se o apoio na barra frontal, enquanto o 

segundo teste (T2) realizou-se sem o suporte. Já as medidas antropométricas incluíam a massa 

corporal (kg), altura (cm), circunferência abdominal (cm) e dobras cutâneas (mm), segundo 

padronização internacional. Após 7 dias, o participante realizava outro teste de aptidão 

cardiovascular, mas não sendo permitido o apoio na barra frontal da esteira (T2), posição 

recomendada pela AHA. Adicionalmente, foram coletadas medidas de variabilidade da 

frequência cardíaca em repouso, antes de iniciar o teste, durante cerca de 10 minutos e também 

durante o exercício físico. A pesquisa foi interrompida devido à pandemia, impossibilitando a 

conclusão da coleta de dados. No entanto, com base na literatura pregressa e uma análise 

preliminar dos dados brutos, espera-se que haja um aumento do tempo necessário para exaustão 

nos testes T1, ou seja, segurando a barra frontal, em comparação a T2 e uma redução da percepção 

de fadiga muscular e dispneia na escala de Borg nos estágios equivalentes. Além disso, é esperada 

uma redução na variabilidade da frequência cardíaca nos participantes obesos e sedentários. 
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DO ÓLEO 

DE INAJÁ UTILIZANDO COMO TENSOATIVO SPAN 60 E AVALIAÇÃO DE SUA 

SEGURANÇA E EFICÁCIA POR CULTIVO CELULAR 
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A Maximiliana maripa, mais conhecida como inajá, é uma palmeira da família Arecaceae nativa 

do estado do Amazonas no Brasil como também nos demais países vizinhos, tendo sua maior 

incidência no Estado do Pará e no estuário do Rio Amazonas, chegando até o Maranhão. Diversas 

substâncias estão presentes no óleo de inajá, como é o caso de carotenoides, licopeno e β-caroteno. 

Os carotenóides têm capacidade antioxidante e anticarcinogênica, enquanto o β-caroteno e 

licopeno, apresenta alta capacidade antioxidante. Os raios solares são os principais causadores do 

envelhecimento da pele, fenotipicamente esse processo é observado pela flacidez da pele, 

distúrbios de pigmentação, rugas faciais, mas também os fatores extrínsecos estão intimamente 

relacionados com o processo de envelhecimento, que pode ser provocado pelo uso de tabaco e 

poluentes. As nanopartículas tem função primordial na indústria farmacêutica, pois são pequenas 

e de grande absorção, essa facilidade de absorção tem sido utilizada como transportadora de ativos 

naturais por exemplo, visto que os ativos naturais são instáveis em diversas formulações.  Dessa 

forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia e segurança do óleo de inajá através de 

nanopartículas, através das células de fibroblastos e melanoma da linhagem celular NIH-3T3 e 

B16-F10. As metodologias utilizadas foram de citotoxicidade, produção de colágeno e 

citoproteção. Sendo que na citoproteção, as células foram incubadas com peróxido de hidrogênio 

por 1 hora. Dessa forma, deve ser esperado que os testes realizados apresentem uma nova 

perspectiva de uso em cosméticos utilizando o óleo de inajá, foi realizado análise estatística com 

a metodologia ANOVA. Os resultados observados não apresentaram efeitos tóxicos e os 

resultados iniciais foram satisfatórios na ação citoprotetora. Sendo assim, o óleo de inajá apresenta 

grande potencial antioxidante, prevenindo danos na derme e diminuindo o envelhecimento da 

epiderme. Contudo, as nanopartículas tem função primordial nesse processo, pois são pequenas e 

com grande facilidade de absorção e nesse caso foram utilizadas como transportadora dos ativos 

naturais do óleo de inajá e com grande potencial no processo anti-idade. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO NÍVEL DA MARGEM GENGIVAL DOS 

CANINOS NA PERCEPÇÃO DA ESTÉTICA DO SORRISO NA AGENESIA DE 

INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES 
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A agenesia de incisivos laterais superiores (AILS) é a segunda mais frequente entre as ausências 

congênitas de dentes permanentes na população mundial. Sua correção pode ser realizada com o 

método de fechamento de espaço e substituição pelos caninos. Além disso, a opinião do paciente 

deve ser considerada antes do tratamento, já que a percepção da estética do sorriso varia conforme 

várias características do avaliador, como a idade, o sexo e o seu status. Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a percepção da estética do sorriso entre ortodontistas, cirurgiões 

dentistas, estudantes de Odontologia e leigos à área odontológica, considerando os resultados 

obtidos na simulação da substituição dos incisivos laterais pelos caninos, dando enfoque para as 

alterações nas margens gengivais (MG) dos caninos. Para a pesquisa de campo, foi obtida uma 

fotografia de um sorriso esteticamente agradável de uma pessoa do sexo feminino (vinte anos de 

idade) e que não apresentava agenesias, utilizando uma câmera Nikon D90 com macro 105mm e 

flash circular. A partir desta imagem, foram realizadas 6 simulações de tratamento através do 

programa Photoshop CC 2021 (Adobe, San Jose, EUA) com as seguintes alterações, uni ou 

bilaterais, nos caninos mesializados: variação na altura da MG alternando entre mais alta e mais 

baixa que a MG dos incisivos centrais superiores; em adição, foram feitas simulações de 

reanatomização da margem incisal dos caninos, variando em pontas de cúspides aparentes ou 

retas. As imagens obtidas foram apresentadas aos avaliadores através da plataforma Google 

Forms, em ordem aleatória e sem tempo máximo de observação para cada imagem. A percepção 

de cada simulação foi avaliada de 0 (desagradável) a 10 (muito agradável). Até o momento, 176 

participantes responderam questionário, sendo que 31,3% deles são ortodontistas, 29% leigos, 

25,6% cirurgiões dentistas e 14,2% estudantes de Odontologia. Ainda que a fase de coleta de 

dados não tenha sido concluída, é possível notar uma preferência dos avaliadores pelo sorriso sem 

agenesia. Em contrapartida, o sorriso menos agradável para os grupos foi o de agenesia bilateral 

com MG dos caninos na altura da dos incisivos centrais e pontas de cúspides não reanatomizadas. 

Uma vez finalizada a coleta de dados, será realizado o estudo estatístico. A importância clínica 

do presente estudo é buscar identificar a preferência estética em relação às variações do 

tratamento das AILS estudadas, auxiliando os profissionais da Odontologia a se aproximarem das 

expectativas de seus pacientes. 
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Bactérias fixadoras de nitrogênio, como Azospirillum brasilense, são amplamente exploradas 

como uma alternativa agrícola mais sustentável, principalmente por promoverem o crescimento 

vegetal e possibilitarem a substituição de fertilizantes nitrogenados no cultivo de plantas de 

interesse econômico. O processo de fixação biológica de nitrogênio é altamente regulado e tem 

participação importante das proteínas PII. As proteínas PII são transdutoras de sinais capazes de 

modular a atividade de outras proteínas na presença dos efetores ATP, ADP e 2-oxoglutarato, 

regulando o metabolismo de energia, nitrogênio e carbono de bactérias, arqueas, algas e plantas, 

através de interações proteína-proteína. Recentemente, 37 proteínas de A. brasilense foram 

identificadas como potenciais alvos de PII GlnZ, dentre elas, destacam-se uma diguanilato ciclase 

(DGC) e uma fosfodiesterase (PDE), envolvidas respectivamente na síntese e degradação do 

mensageiro secundário c-di-GMP, uma espermidina sintase (SpeE) da biossíntese de poliaminas, 

e uma proteína regulatória da piruvato fosfato diquinase (AZOBR_10390) do metabolismo 

energético. No intuito de expressar, verificar e caracterizar a interação e atividade dessas proteínas 

com as PII de Azospirillum brasilense, foram realizados ensaios de coprecipitação com a SpeE e 

AZOBR_10390, e análise da atividade da DGC e PDE por cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada a UV (CLAE-UV). As proteínas SpeE e AZOBR_10390 não foram capazes de formar 

complexos com GlnZ nas condições testadas, o que poderia indicar se tratar de falso-positivos ou 

uma interação indireta dessas proteínas com GlnZ através da ligação com outras proteínas que de 

fato estariam formando os complexos. Não foi possível quantificar a atividade da PDE devido à 

dificuldade de monitorar o GMP, produto da sua reação. Por outro lado, foi possível estabelecer 

um método para quantificação de c-di-GMP que permite o monitoramento da atividade de DGC. 

Diante desses resultados, esperamos que o desenvolvimento de uma revisão bibliográfica sobre o 

metabolismo do c-di-GMP permita estabelecer protocolos de quantificação mais adequados a 

essas proteínas a fim de compreendermos melhor o papel das PII nesse metabolismo. 
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A fixação biológica do nitrogênio (FBN) é um fenômeno cada vez mais pesquisado e 

implementado na ciência agroecológica, devido ao potencial uso de diazotróficos como 

biofertilizantes em cultivares. O fornecimento de nitrogênio pela FBN decorre de uma íntima 

relação entre microrganismos, a exemplo de Herbaspirillum seropedicae, e gramíneas. Ao 

visualizar molecularmente a associação entre Herbaspirillum e a planta, pode-se aprimorar o 

crescimento biomássico vegetal pela FBN e acrescer a taxa de produtividade agrícola, além de 

mitigar impactos deletérios na natureza causados pelo uso ostensivo de fertilizantes químicos. O 

perfil transcricional de ambas as espécies durante a interação mostra que a bactéria se adapta ao 

ambiente interno do vegetal. Proteínas ativadoras de transcrição são expressas e modulam a 

expressão de genes importantes para o estabelecimento e a sobrevivência do microrganismo no 

hospedeiro. A análise do transcriptoma de H. seropedicae em associação ao milho permitiu o 

reconhecimento de cinquenta genes de Herbaspirillum, os quais codificam para proteínas 

ativadoras de transcrição, cuja expressão gênica estava aumentada durante o convívio com a 

planta. Este trabalho visa a compreender ao longo da interação planta-bactéria o papel e a 

atividade de dez destas proteínas ativadoras de transcrição. Para determinar o papel destas 

proteínas, construiremos plasmídeos mutagênicos para cada um dos genes isolados, a fim de obter 

dez estirpes mutantes de H. seropedicae nos genes selecionados. Para isso, os dez genes serão 

amplificados e clonados no vetor pGEMT. Em seguida, após serem mutagenizados pela inserção 

de um cassete de canamicina, serão transferidos para o vetor pSUP. Os plasmídeos construídos 

serão transformados em H. seropedicae, com o objetivo de obtermos estirpes mutantes por 

recombinação homóloga. As estirpes mutantes serão caracterizadas, por conseguinte, quanto à 

capacidade bacteriana de adesão e de colonização na planta hospedeira. 
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AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE ISOFORMAS DE 
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No mundo, há muitos gêneros e espécies diferentes de aranhas. O gênero Loxosceles, conhecido 

popularmente por aranha marrom, é encontrado em todos os continentes do planeta. Esse gênero 

é de extrema importância médica para o Brasil, visto que a picada desta aranha pode causar sérias 

manifestações clínicas. O Paraná é um estado endêmico de espécies de aranhas do gênero 

Loxoceles, especialmente L. intermedia, L. gaucho e L. laeta. Por isso, é imprescindível que seu 

veneno seja estudado, bem como seus efeitos bioquímicos e biológicos. Ele é composto 

predominantemente por enzimas e toxinas que variam de 5 a 40 kDa. A toxina mais estudada no 

veneno dessas aranhas são as fosfolipases-D. Elas são enzimas responsáveis por desencadear 

sintomas graves como a dermonecrose, hemólise e agregação plaquetária. Sabe-se que a 

fosfolipase-D é capaz de clivar uma ampla variedade de fosfolipídios de membrana, gerando 

mediadores lipídicos como ceramida-1-fosfato e ácido lisofosfatídico, os quais estimulam reações 

inflamatórias. Porém, ainda é necessário entender mais sobre os mecanismos celulares que 

envolvem a ligação da fosfolipase-D nas membranas celulares. Para estudar essa toxina, serão 

utilizadas suas variantes mutadas sem atividades enzimáticas em ensaios de viabilidade, migração 

e proliferação com as células de melanoma murino B16F10 e B16F1. Diferentemente de outras 

linhagens celulares, essas células não possuem sua viabilidade alterada pela ação da fosfolipase-

D, atividade que foi confirmada no ensaio piloto de MTT, mesmo utilizando altas concentrações 

dessas toxinas. Além disso, tanto as fosfolipases-D com atividade quanto aquelas mutadas foram 

capazes de em apenas 24 horas aumentar a proliferação de células B16F10. Os ensaios também 

envolvem o aprendizado de metodologias rotineiras como congelamento, descongelamento, 

repique e plaqueamento dessas células. Os resultados deste projeto auxiliarão no entendimento 

do mecanismo celular das fosfolipases-D em células tumorais. 
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Eventos traumáticos são associados ao desenvolvimento des transtornos de ansiedade (TA) e do 

estresse pós-traumático (TEPT). A formação de uma memória aversiva está intimamente ligada 

ao desenvolvimento desses transtornos, tendo como consequências o aumento dos níveis de 

ansiedade e medo excesivo. O TEPT e os TA têm maior prevalência em mulheres, possuindo 

quase duas vezes mais chances de serem afetadas do que os homens, fato que ficou evidente com 

a pandemia da Covid-19. Os derivados da Cannabis sativa, como o delta-9 tetrahidrocanabinol 

(THC) são capazes de produzir efeitos tanto ansiolíticos como ansiogênicos em humanos e em 

roedores. Além disso, há evidências de que o canabidiol (CBD) em diferentes doses, é capaz de 

modular esses efeitos em machos. Ainda, há evidências de que canabinoides podem modular a 

liberação de monoaminas como serotonina (5-HT) e dopamina (DA) em áreas importantes para o 

controle da ansiedade como o córtex pré-frontal medial (CPFm) e o núcleo accumbens (NAc). 

No entanto, como o THC associado ou não ao CBD modula a ansiedade em fêmeas permanece 

por ser investigado. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do THC, CBD ou da associação 

de THC + CBD na ansiedade e no conteúdo monoaminérgico no CPFm e no NAC em fêmeas. 

Para tal, 20 min antes do teste do labirinto em cruz elevado foi administrado THC (0,075, 0,1 ou 

1,0 mg/kg), CBD (1,0 ou 3,0 mg/kg) ou a associação de THC e CBD (respectivamente, 0,075 e 

1,0, 1,0 e 1,0 ou 1,0 e 3,0 mg/kg).  Foram observados efeitos bifásicos após a administração de 

THC: ansiolíticos nas doses mais baixas (0,075 e 0,1 mg/kg) e ansiogênico na dose mais alta (1,0 

mg/kg). O efeito ansiogênico do THC 1,0 foi prevenido pela administração concomitante do CBD 

(1,0 ou 3,0 mg/kg). O CBD na dose mais alta (3 mg/kg) foi capaz de produzir efeito ansiolítico. 

As análises monoaminérgicas apontaram que: o efeito ansiogênico do THC na dose alta é 

acompanhado da liberação de DA no CPFm e no NAc; a dose de 0.075 de THC leva a efeitos 

ansiolíticos relacionados ao aumento dos da 5-HT no CPFm. O aumento no metabolismo de 5-

HT no CPF e no NAc são dependentes da razão de dose de THC:CBD, sendo favorecida por doses 

menores de THC em relação a doses maiores de CBD. Em conjunto, sugere-se que o THC exerce 

um controle dose-dependente da ansiedade, e sua associação com CBD sobre a ansiedade em 

fêmeas pode depender das transmissões dopaminérgicas e serotoninérgicas no CPFm e NAc. 
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Acidentes ofídicos envolvendo pessoas e animais domésticos são bastante comuns, podendo levar 

ao óbito em situações mais graves. Serpentes do gênero Bothrops sp. muitas vezes estão 

envolvidas em função de o veneno proteolítico, coagulante e hemorrágico promover efeitos locais 

e sistêmicos importantes. O tratamento mais eficiente para acidentes com essas serpentes é a 

administração de soro hiperimune, produzido em cavalos. Avaliações clínicas, hematológicas e 

bioquímicas são necessárias para o acompanhamento da saúde dos cavalos produtores do referido 

soro. Nesse estudo, foram acompanhadas inoculações de veneno de serpentes do gênero Bothrops 

sp. em 15 equinos adultos saudáveis, machos e fêmeas, de 7 a 21 anos de idade com 375 kg a 567 

kg do Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, localizado em Piraquara, Paraná. Para 

cada cavalo, 5 ml do veneno, proveniente da Seção de Produção de Venenos (SPV) na 

concentração de 1 mg/ml, foram diluídos na proporção de 1:1, ou seja, em 5 ml de adjuvante, 

totalizando 10 ml de solução, sendo 2 ml aplicados em cada um dos 5 pontos de tricotomia 

realizados no dorso do animal. Amostras de sangue foram obtidas nos momentos controle (M0), 

4 horas (M1), 24 horas (M2), 48 horas (M3), 72 horas (M4) e 7 dias (M5) após a imunização. 

Foram utilizados tubos contendo EDTA para coleta de amostra de sangue para realização de 

hemograma, determinação de proteínas plasmáticas totais e fibrinogênio plasmático. Os 

resultados foram tabulados e as médias e os desvios padrões foram calculados para as variáveis 

mensuradas. O valor de hematócrito mais baixo, média de 36,5 ± 4,3%, ocorreu em M4, ainda se 

encontrando dentro dos valores de referência para equinos. O número de leucócitos totais estava, 

em M0, com média de 8,7 ± 1,1 × 10³/µl e teve seu pico em M2, quando atingiu média de 15,4 ± 

2,0 × 10³/µl, caracterizando uma leucocitose, que sugeriu um processo inflamatório se 

desenvolvendo no organismo dos animais frente ao antígeno inoculado. A maior concentração de 

proteínas do plasma foi obtida em M5, com média de 8,5 ± 0,6 g/dl, e o maior valor de 

fibrinogênio plasmático foi visto em M3, com média de 0,41 ± 0,1 g/dl, sendo ambos os valores 

possivelmente relacionados com o sistema imune e o processo inflamatório instalado. O estudo 

de parâmetros hematológicos desses cavalos frente a esse desafio imunológico, que foi a 

exposição ao veneno, permitiu entender como os equinos respondem a esses procedimentos e 

forneceu dados clínicos laboratoriais importantes na avaliação da saúde desses animais utilizados 

em benefício da saúde pública. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

294 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

GENOTIPAGEM DO GENE MDM4 EM TUMORES PRIMÁRIOS DE MAMA 

Nº: 20219066 

Autor(es): Ana Clara Sanfelice Castilho 

Orientador(es): Karin Braun Prado 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Câncer De Mama, Mdm4, Snps 

 

O câncer de mama é uma doença bastante heterogênea desencadeada por uma diversidade de 

fatores intrínsecos e extrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos, as causas genéticas são o principal 

alvo de pesquisas, pois, frequentemente, são encontrados genes envolvidos direta ou 

indiretamente na neoplasia mamária. Um desses genes é o MDM4, regulador negativo da proteína 

p53,  conhecida supressora de tumor. Além disso, esse gene apresenta uma variedade de 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) e estudos anteriores já demonstraram uma possível 

relação entre esses polimorfismos e a susceptibilidade a alguns tipos de câncer. O alelo C do SNP 

rs10900596 foi predito como alvo do mir-1257 em análises in silico pelo nosso grupo de pesquisa. 

A ligação desse microRNA no mRNA do MDM4 impede a sua tradução e, consequentemente, a 

regulação negativa da p53, sendo um fator que possivelmente diminui o risco de neoplasia 

mamária. A partir disso, três SNPs em desequilíbrio de ligação entre si, localizados na região 

3’UTR do gene, foram selecionados para serem amplificados e sequenciados como parte deste 

estudo caso-controle, sendo eles os seguintes: rs56200417 (C/T), rs10900596 (T/C) e rs10900597 

(C/T). Comparamos as frequências alélicas, genotípicas e haplotípicas dessas variantes entre 156 

amostras de tumor de mama e 183 amostras controle. Em nossos resultados, encontramos o 

haplótipo TCT mais frequente nos controles do que nas pacientes, corroborando a nossa hipótese 

de que o alelo C do rs10900596 está relacionado ao menor risco de desenvolvimento da doença. 

Além disso, nossos resultados também colocam o haplótipo do MDM4 como possível indicador 

de prognóstico no câncer de mama. No entanto, é necessário que sejam realizadas pesquisas com 

um número amostral maior para a confirmação desses resultados. 
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Biosseguridade é o conjunto de medidas que buscam mitigar o contágio e a propagação de agentes 

infecciosos. No Brasil a maioria da carne suína consumida é advinda de criações comerciais, 

caracteristicamente intensivas, as quais seguem os protocolos sanitários previstos pela lei e estão 

sempre sob supervisão dos órgãos governamentais responsáveis. Inverso a isso estão as criações 

de subsistência, cuja produção, apesar de pequena, é de grande importância econômica e cultural 

para o pequeno e médio produtor. Essas criações pequenas de caráter tradicionalista são pouco 

assistidas pelo Estado e pela Academia, e é com isto em mente que esta pesquisa busca averiguar 

a situação da biosseguridade das criações suínas familiares. Para tanto, foi aplicado um 

questionário in loco e realizada uma observação de propriedades que criam suínos na Região 

Metropolitana de Curitiba. Utilizou-se os requisitos mínimos de biosseguridade em granjas 

comerciais orientados pela literatura atual: cerca de isolamento, entrada única para veículos, 

controle de visitas, fonte de água e limpeza dos reservatórios, presença de outras criações e 

animais de companhia, troca de animais entre propriedades vizinhas, quarentena dos animais, 

vestuário utilizado para manejo dos suínos, limpeza das instalações, alojamento dos animais, 

destino dados aos animais mortos, controle de roedores, manejo de dejetos, sanidade, nutrição e 

assistência técnica. Ao total 100 (cem) proprietários de 18 municípios responderam o 

questionário. A situação da biosseguridade das criações de subsistência foi baixa e na maioria dos 

casos havia falta de conhecimento da prática. Nas propriedades analisadas há pouco investimento 

em infra-estrutura e suporte veterinário e o manejo descuidado com os animais, seus alimentos e 

dejetos tornam essas propriedades extremamente suscetíveis a agentes causadores de doenças, 

além de muitas vezes não oferecer aos porcos um ambiente agradável para viver. Essa situação 

pode oferecer riscos à saúde das famílias que dependem desses animais e fazem dessas 

propriedades reservatórios de micro-organismos e outros parasitas que podem vir a contaminar 

granjas comerciais. Em conclusão, os pequenos suinocultores de subsistência não garantem uma 

biosseguridade adequada a seus rebanhos e uma educação da população rural a respeito disso se 

faz necessária. 
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Atualmente, a comunidade científica vem demonstrando interesse em estudar o microambiente 

tumoral (MAT), tendo em vista a importância do MAT no crescimento, desenvolvimento e 

progressão tumoral. Dentre os tipos celulares mais presentes e caracterizados quanto ao papel que 

desempenham no MAT, destacam-se os macrófagos, que se subdividem em dois fenótipos: o M1 

que apresenta resposta pró-inflamatória e antitumoral, e o M2 que induz resposta anti-inflamatória 

e pró-tumoral. Assim, a modulação do MAT, de células que constituem o mesmo, e de vias 

inflamatórias que o regulam, constituem uma estratégia no combate ao câncer a ser explorada. A 

Lafoensia pacari, espécie vegetal investigada neste estudo, apresenta potencial citotóxico sobre 

várias linhagens tumorais cultivadas in vitro. Foi demonstrado que a citotoxicidade induzida por 

L. pacari em células de carcinoma colorretal HRT-18, está associada a modulação de vias 

inflamatórias. Desta forma, este trabalho teve como objetivo, padronizar as condições adequadas 

para a obtenção de meio condicionado derivado do tratamento de macrófagos humanos com 

extrato de L. pacari para futura aplicação sobre células HRT-18. A determinação do tempo e da 

concentração de PMA a serem utilizados para promover a diferenciação de monócitos THP-1 em 

macrófagos foram avaliados verificando-se a adesão celular após a coloração dos macrófagos 

com cristal violeta. Já a citotoxicidade induzida pelo tratamento de macrófagos com o extrato de 

L. pacari, foi determinada pelo ensaio do MTT.  A maior adesão e diferenciação foi observada 

utilizando-se a concentração de 5 ng/mL pelo período de 48 h. O ensaio do MTT demonstrou que, 

até o momento, todas as concentrações de extrato testadas, induziram citotoxicidade significativa 

(< 80%) nos macrófagos. Assim, é necessário realizar uma adaptação da curva a ser testada para 

determinar a concentração máxima de extrato a ser aplicada nos macrófagos e poder verificar o 

potencial de L. pacari em modular apenas a função desta célula inflamatória, eliminando qualquer 

influência da redução da viabilidade celular sobre o possível efeito imunomodulatório. A ação do 

extrato de L. pacari sobre a modulação da função macrófagos será avaliado mensurando-se a 

produção de óxido nítrico após o tratamento dos mesmos com o extrato na concentração 

previamente determinada. Salienta-se que o andamento das atividades propostas inicialmente no 

plano de trabalho foi prejudicado em decorrência da pandemia de COVID-19. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

297 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

INFLUÊNCIA DA VARIABILIDADE INDIVIDUAL NO COMPORTAMENTO 

SOCIAL NA INDUÇÃO DE ANEDONIA POR ESTRESSE LEVE E IMPREVISÍVEL 

REPETIDO 

Nº: 20219080 

Autor(es): Marla Peyerl Bergold 

Orientador(es): Roberto Andreatini 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Hipotireoidismo, Modelo Animal De Depressão, Revisão Sistemática 

 

O projeto original propunha o estudo prático da variabilidade individual no comportamento social 

de camundongos em modelos de depressão. Entretanto, às restrições da pandemia e à reforma do 

prédio de Farmacologia durante o ano de 2021, impossibilitaram a realização de experimentos. 

Diante disto, agregamos aos objetivos iniciais a realização de uma revisão sistemática sobre as 

diferenças comportamentais entre machos e fêmeas em modelos animais de depressão associada 

a distúrbios da tireoide. A depressão é uma doença complexa, que se manifesta de diversas 

formas, afetando homens e mulheres diferentemente. Porém, a maioria dos estudos pré-clínicos 

da depressão é realizada com machos somente. Visto isso, percebe-se a importância de realizar 

pesquisas com fêmeas também. A estratégia de busca utilizada foi: [(depressi*) AND (animal 

model OR rat OR mice OR mouse) AND (hypothyroidism OR hyperthyroidism) AND ((male 

AND female) OR sex difference))], utilizada nas bases de dados PUBMED, Scopus, Web of 

Science e Embase. Os critérios para inclusão de artigos foram: língua inglesa, trabalhos 

experimentais, modelos animais de depressão com resultados comportamentais, indução de 

hipo/hipertireoidismo e inclusão de machos e fêmeas. Utilizou-se o programa Rayyan e a 

inclusão/ exclusão dos estudos foi feita pela avaliação independente por 2 pesquisadores. 

Inserindo os arquivos de cada base de dados, obteve-se 86 artigos, sendo 23 duplicados, restando 

63 artigos para serem avaliados pelo resumo, dos quais foram selecionados 12 artigos. Após 

leitura completa, verificou-se que 1 era resumo de evento, 4 não utilizaram ambos os sexos e 1 

não considerava o sexo na análise dos resultados. Resumindo os 6 artigos restantes, pode-se 

diferenciá-los quanto à espécie (4 com camundongos e apenas 1 com ratos), quanto ao modelo de 

disfunção tireoidiana (2 artigos com modelo farmacológico, por metimazol ou T4, e 4 artigos com 

camundongos transgênicos, com knock-out da deiodinase ou dos receptores TRH-R2) e quanto 

aos modelos de depressão utilizados (4 artigos com o teste de suspensão pela cauda e 3 com o 

teste de nado forçado e alguns artigos utilizando os 2 modelos). Somente 2 estudos citam 

avaliação cega do comportamento e nenhum cita randomização, critérios de inclusão/exclusão, 

ou cálculo do tamanho da amostra. Portanto, pode-se concluir que esse ainda é um aspecto pouco 

estudado, com espaço para melhora da metodologia e que há necessidade de outros modelos para 

avaliação do comportamento tipo depressivo. 
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A enorme biodiversidade da flora brasileira com seus potenciais efeitos terapêuticos, torna o 

estudo de plantas medicinais imprescindível na área da saúde. Assim, essa iniciação científica, 

estuda os efeitos da planta Leonorus sibiricus L., que é relatada pelo senso comum como um 

ótimo tratamento de feridas, porém há poucos dados na literatura científica. Assim, o objetivo do 

projeto foi analisar o processo de cicatrização de feridas abertas em ratos da linhagem Wistar por 

meio de tratamento contínuo com a fase aquosa do extrato bruto das folhas da planta. Após 

aprovação do Comitê de Ética em Utilização de Animais, do Setor Palotina/UFPR, foi coletado 

rubim na região de Toledo/PR (coordenadas: 24°49'11.7"S 53°44'12.1"W), e as folhas foram 

submetidas à lavagem e desinfecção em solução de hipoclorito de sódio 1%, e secas em estufa 

40ºC por 72 horas. Após esse processo, foram moídas em moinho de facas com granulometria 

fina e utilizadas no preparo do extrato aquoso 20% (p/v) o qual foi usado para confeccionar um 

gel de tratamento de Alginato de Sódio 4% (p/v em água destilada) com a concentração final do 

extrato das folhas de 4% (v/v). O gel de Alginato de Sódio foi escolhido por ser um componente 

inativo. O gel de alginato puro foi utilizado como controle negativo, e para o controle positivo foi 

escolhido o Dexpantenol (Bepantriz®) 42 mg/g, juntamente com óleo mineral para facilitar na 

aplicação. Foram utilizados 60 ratos (30 experimentos/30 duplicata) que possuíam cerca de 120 

dias. Os animais foram eutanasiados com 7, 14 e 21 dias, após aplicação diária do extrato da folha 

e dos controles. Na eutanásia, realizou-se a análise da ferida, que foi confeccionada em uma área 

inicial de 50,24 mm2 na região dorsal. Observou-se que após 7 dias houve uma contração relativa 

de 61% da ferida no grupo experimental, 78% no controle negativo e 69% no controle positivo. 

No dia 14, o grupo experimental estava cicatrizado, o controle negativo com uma contração 

relativa de 96% e o positivo de 97%. No dia 21, todo os grupos estavam cicatrizados, entretanto 

o controle positivo teve a pior retração macroscópica de tecido dentre os grupos analisados 

(duplicatas tiveram resultados semelhantes). Na histologia, realizou-se a desidratação do tecido 

cutâneo dos grupos, realizando o emblocamento com parafina para corte e posterior análise 

macroscópica do potencial de anti-inflamação por meio do infitrado inflamatório. Espera-se um 

melhor efeito cicatrizante e anti-inflamatório no grupo experimental tratado com o extrato das 

folhas, como relatado pela população, por senso comum. 
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Para o coração poder exercer seu papel com êxito, ele apresenta um sistema de excitabilidade 

própria que garante a contração das fibras cardíacas e é este fenômeno que é registrado no exame 

de eletrocardiograma (ECG). As ondas e intervalos apresentado no ECG são capazes de 

identificar alterações significativas do ciclo cardíaco de humanos e outros animais. Portanto, o 

objetivo deste trabalho é analisar e quantificar eletrocardiogramas de lobos-guará, para identificar 

os padrões de tempo da despolarização e repolarização encontradas nestes animais, assim como 

observar os fatores que podem alterar esses padrões de atividade. Para isto, foram analisados 

registros de eletrocardiograma de seis lobos-guará coletados a partir de um implante de um coletor 

Reveal LINQTM, inseridos nos animais através de um pequeno procedimento cirúrgico. Os 

registros eram captados através de um receptor alojado no abrigo dos animais e possuíam duração 

de 10 segundos e frequência de aquisição de 128Hz, as transmissões ocorriam a cada 2 horas. Os 

dados eram transmitidos para um web site, criando uma coleção de dados de cada animal. Para a 

quantificação e análise dos registros, os valores obtidos foram convertidos e importados para o 

software LabChart. As quantificações foram medidas a partir dos padrões pré-estabelecidos para 

eletrocardiograma de grandes cachorros. Os batimentos foram analisados individualmente e 

foram corrigidos manualmente para estabelecer um padrão de marcação na qual o software não 

conseguia traçar automaticamente. Assim, foi possível obter a medida em milissegundos dos 

seguimentos e complexos do eletrocardiograma, obtendo uma média destes valores, por 

quantificação de cada animal. Os tópicos analisados foram a duração da onda P; do intervalo PR; 

do complexo QRS e do intervalo QT. Foi possível identificar uma sazonalidade diante dos dados, 

sendo que nos meses de temperaturas mais baixas o número de registros era maior. Foi percebido 

também que em relação à onda P, os animais do sexo feminino apresentam uma duração 

levemente maior (média de 0.068s) do que aos do sexo masculino (média de 0.059s), mas que 

podem estar relacionadas com a associação de outros fatores, como a idade e condições físicas 

dos animais. Concluímos que os lobos apresentam pequenas durações de despolarização, 

representadas pela onda P, e ainda que o tempo de repolarização (onda T) se mostra com grandes 

discrepâncias entre os animais. É necessário buscar as causas destas discrepâncias e analisar os 

padrões encontrados, para traçar os fatores modificadores da homeostasia nestes animais. 
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O Pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) é a mais numerosa espécie de pinguim que 

habita as zonas costeiras da América do Sul, sendo encontrado principalmente nas zonas costeiras 

da Argentina e Chile. Devido aos seus mergulhos em grandes profundidades, estas aves 

apresentam diversas adaptações específicas para os períodos de apneia e para as altas pressões, 

uma das adaptações é a traqueia ser bipartida imediatamente após a laringe. Em relação a traqueia 

das aves, sabe-se que os anéis traqueais são completos e por conta deste fator não é possível a sua 

expansão, como por exemplo em casos de intubação endotraqueal não será possível inflar o 

balonete. O presente estudo tem como objetivo fornecer a primeira descrição anatômica detalhada 

do percurso traqueal em Pinguim-de-Magalhães, focando na descrição topográfica e estrutural da 

bifurcação traqueal, anéis traqueais e septo da traqueia. Para essa avaliação, foram utilizados 10 

Pinguim-de-Magalhães fixados em solução aquosa de formaldeído a 10% e conservados em 

glicerina. Com o auxílio de uma lupa estereoscópica, fez-se a dissecação ventral da região cervical 

e torácica e avaliação macroscópica da traqueia. Posteriormente, descreveu-se o curso da traqueia, 

usando como referência as vértebras adjacentes e para isso foram realizadas radiografias dos 

animais nas projeções latero-lateral direita e ventro-dorsal. Também se verificou com o auxílio 

de um paquímetro as medidas referentes aos anéis traqueias para obter a densidade. Foram 

realizados 5 cortes transversais na traqueia com distâncias iguais de aproximadamente 4 

centímetros entre cada ponto de corte. Quanto ao curso da traqueia em relação as vértebras 

adjacentes, foi possível visualizar que o ponto de corte I ocorre no início da bifurcação da traqueia 

e esse ponto corresponde aproximadamente entre o Axis (2ª vértebra cervical) e 3ª vértebra 

cervical. O ponto II entre 6ª vértebra cervical. O ponto III entre 8ª e 9ª vértebra cervical. O ponto 

IV entre 11ª e 12ª vertebra cervical. E o ponto V corresponde a 14ª vértebra cervical.  O 

comprimento da traqueia dos animais foi de 20,20±0,2 centímetros. Além disso, cada traqueia 

apresentou em média 121,3 ± 5,648 anéis traqueais. Em relação a densidade de anéis traqueais 

em cada segmento, não apresentou diferença significativa. O início da bifurcação ocorreu, em 

média, a 2 centímetros caudal a glote, constatando a presença de um septo cartilaginoso que a 

divide em dois antímeros e o mesmo torna os anéis traqueais completos, como descrito na 

literatura. 
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O projeto teve por objetivo normatizar e pontuar em tabelas as alterações articulares encontradas 

aos exames radiográficos e ultrassonográfico da articulação fêmoro-tíbio-patelar em cães. Foram 

utilizadas peças anatômicas oriundas do setor de Patologia do Hospital Veterinário – UFPR, Setor 

Palotina, onde as peças foram mantidas sob congelamento a temperatura de 20°C e retiradas 24 a 

48 horas antes para a realização do exame. No exame radiográfico foram realizadas duas 

projeções, sendo elas crânio-caudal e mediolateral. Os animais utilizados foram adultos jovens, 

portanto, ao exame radiográfico não foram encontrados sinais de doenças articulares 

degenerativas. A interlinha radiográfica estava no parâmetro normal, sem presença de osteófitos 

e entesófitos, sem evidência de esclerose subcondral ou osteólise subcondral, e não foram 

encontrados fragmentos osteocondrais. Portanto nos animais utilizados o exame radiográfico 

estava demonstrava articulações saudáveis, que condiziam com a análise superficial do animal. 

No exame ultrassonográfico foram analisados a cápsula articular onde a maioria dos animais 

estava sem alteração na espessura, com a inserção lisa e ecogenicidade homogênea. Foram, 

também, avaliados os ligamentos patelar, colaterais lateral e medial e o ligamento cruzado cranial. 

O ligamento colateral medial foi mais facilmente encontrado que o colateral lateral, mas ambos 

foram identificados e avaliados. Na análise do ligamento patelar todos os animais avaliados 

apresentaram a área de inserção lisa, ou seja, sem alteração, porém na análise do aspecto, um dos 

animais apresentou uma leve heterogenicidade com áreas hipoecogênicas (7,14%). Na análise do 

ligamento colateral medial tanto a área de inserção quanto o aspecto estavam sem alterações. Na 

análise do ligamento colateral lateral foi encontrado um caso com área de inserção com 

irregularidades e aspecto heterogêneo com as áreas hipoecogênicas (7,14%). Por fim, a análise 

para o ligamento cruzado cranial se iniciou deixando o membro flexionado em ângulo aproximado 

de 90° e a técnica que deu mais certo foi localizando o ligamento patelar com a probe linear na 

vertical e indo até o sulco formado gentilmente virava a probe na horizontal e fazer maior pressão 

para conseguir identificar toda a área de inserção e aspecto do ligamento, que nestes animais não 

apresentaram alterações no exame. Portanto, no presente estudo, o exame ultrassonográfico 

possibilitou a avaliação dos tecidos moles periarticulares que, ao exame radiográfico, não foram 

identificadas. 
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Durante a última década, os traumatismos dentoalveolares (TDA) passaram a ser considerados 

um problema de saúde pública em todo o mundo. A sua prevalência pode variar de acordo com a 

metodologia empregada na coleta dos dados e com o local onde o estudo é realizado. O objetivo 

do estudo foi capacitar a aluna para o planejamento e execução de estudos epidemiológicos que 

envolvam a prevalência de TDA em crianças e adolescentes e suas possíveis associações com 

condições socioeconômicas e aspectos clínicos, como histórico de lesões de cárie e consequências 

clínicas de lesões de cárie não tratadas. Para isso, foram realizadas atividades que envolveram a 

aquisição de base teórica e conceitual sobre os principais tipos de estudo da área e de treinamento 

e calibração para coleta de dados relacionados a aspectos clínicos em crianças e adolescentes, 

como o índices “cpo-d”, que avalia o histórico de cárie dentária e o “pufa”, que avalia a presença 

de dentes com consequências clínicas de lesões de cárie não tratadas. A primeira fase de 

treinamento consistiu de leitura e discussão dos critérios diagnósticos dos índices cpo-d e pufa.  

Em seguida, em plataforma online, com o intuito de padronizar os critérios diagnósticos, os 

escores dos índices foram registrados pela aluna tendo como base imagens de situações clínicas 

diversas. Na sequência as dúvidas foram discutidas com o orientador para fixação dos critérios. 

A calibração inter-examinadores foi feita com a aluna e seu orientador (padrão-ouro) registrando 

os escores dos índices, que foram comparados para obtenção do coeficiente kappa inter-

examinadores, que é a medida de concordância entre os observadores. Após 15 dias, a aluna 

registrou novamente os escores das mesmas imagens clínicas para o cálculo do coeficiente kappa 

intraexaminador. Os valores de kappa obtidos, calculados no software SPSS foram superiores a 

0,75, indicando concordância forte entre a aluna e o padrão-ouro. Foi também desenvolvido um 

questionário especificamente estruturado para esse estudo, a ser preenchido pelos pais, com 

perguntas relacionadas a escolaridade (em anos), renda familiar, tipo de família (nuclear ou não 

nuclear), se reside em área rural ou urbana, meio de locomoção da criança até a escola, tempo de 

locomoção até a escola e se vai até a escola acompanhado de um adulto ou não. Estes resultados 

mostraram a eficiência do treinamento realizado, capacitando a aluna a realizar a coleta de dados 

socioeconômicos e clínicos em estudos epidemiológicos na área de saúde bucal que envolvam os 

índices cpo-d e pufa. 
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Dentre os sinais e sintomas que observamos após uma infecção podemos incluir a febre. A 

resposta febril ocorre devido a liberação de uma cascata de mediadores, cuja participação é bem 

conhecida em animais machos. Por outro lado, diversos estudos tem ressaltado a importância de 

diferenças relacionadas ao sexo na resposta imune/inflamatória. Já é conhecido que ratas possuem 

uma resposta febril menor do que os ratos, e que a ovariectomia das fêmeas abole esta diferença. 

Como já se foi constatada a participação do sistema endocanabinóide (eCB) na resposta febril em 

machos, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a participação deste sistema na resposta febril 

em fêmeas, falso-operadas (Sham) e ovariectomizadas (OVX), avaliando assim a influência dos 

hormônios sexuais femininos nessa resposta. Foram utilizadas ratas Wistar (160-220g) Sham e 

OVX. Vinte e um dias após a cirurgia, as ratas receberam registradores remotos de temperatura 

previamente programados implantados no peritônio. Após 7 dias, foi administrado 

lipopolissacarídeo (LPS) de Escherichia coli (50 µg/kg, i.p.) ou o mesmo volume de veículo 

(salina) e a resposta febril foi avaliada (temperatura ambiente 28ºC). Inicialmente, avaliou-se a 

diferença da resposta febril entre fêmeas OVX e Sham. Em seguida, ratas Sham e OVX receberam 

o implante de uma cânula no ventrículo lateral (intracerebroventricular, i.c.v.) para administração 

do antagonista do receptor endocanabinóide CB1 , AM251, sequencialmente ao implante dos 

registradores de temperatura. Após 7 dias, os animais receberam AM251 (5 µg, i.c.v., 2 µL) ou o 

mesmo volume de salina e após 30 min foi administrada a mesma dose de LPS para indução de 

resposta febril ou veículo (salina). Os resultados obtidos demonstraram que ratas com o ciclo 

estral regular (Sham) tiveram uma menor resposta febril em comparação com as ratas OVX, como 

esperado. Na avaliação da participação de eCB, foi observada uma redução da resposta febril em 

fêmeas Sham após o pré-tratamento com o AM251. No entanto, esse pré-tratamento não alterou 

a resposta febril em fêmeas OVX. Os resultados sugerem que eCB participam da resposta febril 

em fêmeas de maneira similar ao que ocorre em machos. No entanto, a ovariectomia, abole a 

participação deste sistema em fêmeas sugerindo que, como ocorre para outros mediadores 

pirogênicos como a endotelina-1, este sistema está sob o controle dos hormônios sexuais 

femininos. 
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O jejum pré-anestésico é o processo pelo qual o paciente permanece sem ingestão de alimentos 

antes de uma anestesia. Apesar de na medicina veterinária ainda não existir um consenso em 

relação a essa prática, intervalos de seis a 12 horas de privação alimentar têm sido praticados com 

a finalidade de reduzir o volume de alimento no estômago no momento da anestesia, evitando 

uma série de complicações. Entretanto, essa privação deve ser definida com base nas 

características do paciente, pois alguns animais podem apresentar alterações na glicemia e no pH 

gástrico, que podem comprometer sua recuperação. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do 

jejum pré-anestésico de 8 horas em cães saudáveis. Para tanto, nove cães com idade entre 9 meses 

e 11 anos, 02 machos e 07 fêmeas, que seriam submetidos a procedimento cirúrgico eletivo foram 

avaliados antes do jejum alimentar quanto a hematócrito (Ht), sólidos totais (ST), glicemia (Gli) 

e grau de repleção gástrica. Os animais hígidos foram submetidos a jejum alimentar de oito horas. 

No dia da cirurgia, os cães foram avaliados quanto ao Ht, ST, Gli e grau de repleção gástrica com 

o ultrassom. Após indução anestésica, avaliou-se ainda o pH do conteúdo gástrico, por meio de 

uma sonda orogástrica e avaliação com phmetro portátil. Imediatamente após a cirurgia, uma nova 

amostra de sangue foi coletada para avaliação de Ht, ST e Gli. Na comparação ao longo do tempo, 

não houve diferença significativa nos valores de Ht e ST após o jejum e após o procedimento 

cirúrgico. Houve aumento significativo da glicemia sérica após o procedimento cirúrgico, que 

poderia estar relacionado a dor pós-operatória. O grau de repleção gástrica não foi diferente entre 

os tempos de avaliação, e o pH gástrico foi de 4,37± 2,07. Assim, conclui-se que o jejum alimentar 

de 8 horas não causa alterações significativas no hematócrito, sólidos totais e glicemia pós jejum. 

Adicionalmente, o grau de repleção gástrica não sofreu redução significativa após o jejum 
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O objetivo do trabalho foi avaliar métodos de adubação nitrogenada em lavouras de milho, 

considerando: (i) a convencional distribuição de fertilizante sólido granulado à lanço e (ii) a 

alternativa de aplicação utilizando jato de fertilizante líquido em ambos os lados das linhas de 

cultivo. O experimento foi introduzido durante a Safra de milho no inverno de 2021, em uma 

propriedade comercial no município de Marumbi (PR) compreendido nas coordenadas 23°42’ S 

e 51° 38' W a uma altitude de 643 m. O milho escolhido para semeadura foi o híbrido AGRISURE 

VIPTERA 3 desenvolvido pela KWS, para a adubação de base foi atribuído 0,25 toneladas por 

hectare, incorporado ao solo no momento da semeadura. Os tratamentos consistiram em uma 

aplicação de 130 kg/ha de N, definida em função da proporção da matéria orgânica. A ureia foi 

escolhida para a fonte de N possuindo uma quantia de 45% de N em sua composição. A taxa de 

adubação foi aplicada em modo integral, no estágio V4 da cultura (quatro folhas expandidas). No 

experimento com o tratamento utilizando fertilizante líquido, a proporção de 1 kg de ureia foi 

diluída em 3 litros de água. A mistura líquida foi aplicada em todo delineamento da parcela de 

forma mecanizada, utilizando um pulverizador com o uso de pingentes acoplados na barra. O 

Segundo tratamento recebeu uma proporção de 290 kg ha-1 de ureia aplicada na forma sólida 

granulada, utilizando o método de aplicação a lanço. Embora que as condições climáticas não 

foram favoráveis ocorrendo a perda da cultura por conta da estiagem (falta de chuvas), podemos 

ressaltar que na avaliação da aplicação do fertilizante líquido proporcionou coletadas das vazões 

nas pontas de aplicação do pulverizador hidráulico, considerando a aplicação mecanizada cada 

bico em média, teve uma vazão de 1,54 L/min, esse resultado foi levantado a partir da velocidade 

de aplicação, sendo a mesma de 6 km/h, além disso foi definido o  coeficiente de variação da 

vazão do sistema, que ficou na faixa de 25,2% a possível explicação seria o fato da distribuição 

de calda não ser uniforme em toda a barra de aplicação. Vale ressaltar que em estudos em safras 

anteriores é promissor uma expectativa de produção para os tratamentos com base de fertilizante 

liquido, tornando assim uma alternativa viável a distribuição de nitrogênio líquido de forma 

mecanizada , quando comparado com a aplicação a lanço, a deposição do fertilizante granulado 

sobre o dossel da cultura, pode produzir fitoxidade foliar, e também  as aplicações liquidas 

contribui na eficiência de absorção de nutrientes pelas plantas. 
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O Brasil destaca-se nos fluxos migratórios contemporâneos, devido à estabilidade econômica das 

últimas duas décadas que tornou o país atrativo aos imigrantes e refugiados. A chegada dos 

imigrantes levanta questões sobre o acesso à saúde, considerando que a imigração leva esta 

população a uma condição de vulnerabilidade. Mulheres imigrantes, quando comparadas aos 

homens, encontram-se mais vulneráveis pois são suscetíveis a maior exposição a fatores de risco, 

considerando papéis de gênero e condições socioeconômicas. Estudos evidenciam a importância 

da adequação dos profissionais e do cuidado individualizado a mulheres imigrantes, pois o 

despreparo dos profissionais de saúde culmina em atitudes preconceituosas e desrespeito a 

questões socioculturais. O estudo objetivou compreender que ações uma equipe multiprofissional 

de saúde que atua nas unidades de atenção à mulher no processo de parto e nascimento, está 

realizando para o acolhimento de mulheres imigrantes. A pesquisa é qualitativa, de caráter 

descritivo. A coleta de dados deu-se através de questionário estruturado online, com perguntas 

abertas. As respostas foram analisadas segundo a análise temática de Bardin. A amostra final foi 

composta por 16 profissionais: 1 assistente social, 1 fonoaudióloga, 1 nutricionista, 1 psicóloga e 

12 enfermeiros, sendo 2 residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Mulher. Da análise de conteúdo emergiram as categorias “Ações realizadas no acolhimento das 

mulheres imigrantes”, “Ferramentas que facilitam o acolhimento de mulheres imigrantes” e 

“Dificuldades percebidas pela equipe multiprofissional”. A primeira categoria identificou que, 

além dos cuidados específicos de cada área, a equipe multiprofissional considerou a comunicação 

parte essencial para o acolhimento efetivo, a importância do acompanhante, e a necessidade de 

compreensão de aspectos culturais e vulnerabilidades dos indivíduos. A segunda categoria 

identificou ferramentas já utilizadas pelos profissionais para melhoria do acolhimento, como 

Google Tradutor, uso de intérprete e materiais visuais. Outras consideradas potencialmente 

benéficas foram o uso de materiais audiovisuais, materiais impressos no idioma das mulheres, e 

recursos tecnológicos. Entre as dificuldades evidenciadas, a principal foi quanto ao idioma, além 

da estrutura e funcionamento dos serviços, e preparo da equipe para atender mulheres imigrantes. 

É essencial que profissionais e serviços se adaptem para atender às demandas de mulheres 

imigrantes, considerando seu momento de vulnerabilidade na gestação, parto e puerpério. 
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O termo “point of care” consiste no uso do ultrassom à beira do leito como método complementar 

ao exame do paciente. Por ser um exame rápido, de baixo custo e livre de contra indicações 

absolutas, tem grande aceitabilidade e potencial de uso. Este trabalho tem por objetivo avaliar o 

melhor diâmetro de tubo para intubação orotraqueal eletiva em pacientes pediátricos no 

perioperatório, através da medição do diâmetro transverso da cartilagem cricóide. O método, se 

comprovado viável, poderá surgir como ferramenta do arsenal médico em situações que exijam 

intubação. Como objetivo secundário, busca avaliar a reprodutibilidade entre operadores com 

diferentes níveis de expertise (chefe do serviço, residentes e acadêmicos). O método de trabalho 

envolve o uso de um aparelho de ultrassom do serviço de Cirurgia Pediátrica do Complexo 

Hospital de Clínicas - UFPR, em pacientes pediátricos (0-14 anos incompletos) que passam por 

intubação eletiva durante cirurgia. Devido à pandemia, houve suspensão das cirurgias eletivas e 

a coleta de dados do trabalho foi então adiada. Por esse motivo, ainda estamos nessa fase do 

estudo. Os dados estão sendo coletados na sala 14 do Centro Cirúrgico do hospital. Após o 

esclarecimento do trabalho e assinatura do Termo de Consentimento pelo responsável, na 

internação pré-cirúrgica (e das próprias crianças, quando aplicável), além da autorização do 

anestesista, são feitas as medições. O momento ideal para a medida é indicado pelo anestesista, 

evitando qualquer dano ao paciente, e ocorre entre a indução anestésica e a intubação. As 

medições são feitas pelos acadêmicos, residentes e chefes. A mensuração individual é cegada 

entre os coletores e o próprio anestesista, que utiliza seu método próprio de escolha do diâmetro 

do tubo, por meio de fórmulas preditoras previstas em literatura, e é considerado como padrão-

ouro. A transcrição das coletas é feita logo em seguida, em formulário online, pelos autores do 

trabalho. A transcrição do trabalho e análise estatística com cruzamento dos dados será feita à 

posteriori. Os resultados esperados são: equivalência (ou maior acurácia) na determinação do 

diâmetro do tubo de intubação pelo ultrassom quando comparado com fórmulas preditoras; e 

equivalência das medidas entre os diferentes níveis de proficiência dos operadores. A análise 

estatística se dará utilizando métodos pertinentes para estabelecer as citadas correlações. Os 

pesquisadores buscam concluir se o ultrassom é um método aplicável na determinação do 

diâmetro do tubo de intubação, com boa acurácia e sem exigir expertise do operador. 
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Visando a recuperação de tecido ósseo perdido de forma natural ou patológica na cavidade oral, 

a associação de células-tronco mesenquimais adultas a biomateriais têm sido proposta como uma 

abordagem alternativa na área da odontologia regenerativa. Esta combinação é capaz de fornecer 

ao sítio defeituoso características importantes para o sucesso da reabilitação, tais como: rigidez 

estrutural e mecânica, biocompatibilidade, formação de um arcabouço propício para o 

crescimento celular e estimulação do processo de diferenciação. Assim, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar do ponto de vista químico, estrutural e morfológico dois biomateriais distintos 

amplamente empregados na odontologia, sendo este um estudo antecedendo sua exposição às 

células-tronco. Nanosynt® e Geistilich Bio-Oss® foram selecionados, sendo o primeiro 100% 

sintético e o segundo derivado do osso bovino desproteinado. Para análise morfológica e 

ultraestrutural empregou-se microscopia eletrônica de varredura (MEV) e, para análise química, 

espectroscopia por energia dispersiva (EDS). O EDS revelou uma composição química 

semelhante entre os dois biomaterias, apresentando altos teores de cálcio, oxigênio e fósforo, que 

devem ser biodisponibilizados pelo meio para que a osteoindução ocorra. Além disso, o Bio Oss 

apresentou traços de magnésio, que é comumente encontrado na matriz óssea. Através das 

imagens de MEV no aumento de 50 vezes, foi possível mensurar o tamanho macroscópico das 

partículas, que apresentaram dimensões similares, tendo o Nanosynt um comprimento médio de 

1,2 cm e o Bio Oss de 1,4 cm. Nas imagens panorâmicas, observa-se que ambos os materiais são 

particulados, com morfologia distinta entre si. Enquanto as partículas de Nanosynt apresentam 

bordas regulares e tamanho semelhantes, as partículas do Bio Oss apresentam bordas mais 

irregulares e tamanhos variados. Nas imagens de maior magnitude, o Bio Oss se apresenta mais 

compacto em sua infraestrutura, enquanto o Nanosynt é mais poroso e, consequentemente, mais 

favorável a migração celular. Pode-se visualizar também que ambos são formados por 

polimerização de agregados de material de menor tamanho por justaposição de partículas 

pequenas e médias. Frente a esses resultados, obtivemos evidências científicas que sustentam o 

potencial osteoindutor e osteocondutor destes biomateriais, o que justifica o avanço para estudos 

in vitro, empregando sua associação a células-tronco em futuros ensaios e viabilizando as terapias 

celulares regenerativas na odontologia. 
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O termo “point of care” consiste no uso do ultrassom à beira do leito como método complementar 

ao exame do paciente. Por ser um exame rápido, de baixo custo e livre de contra indicações 

absolutas, tem grande aceitabilidade e potencial de uso. Este trabalho tem por objetivo avaliar o 

melhor diâmetro de tubo para intubação orotraqueal eletiva em pacientes pediátricos no 

perioperatório, através da medição do diâmetro transverso da cartilagem cricóide. O método, se 

comprovado viável, poderá surgir como ferramenta do arsenal médico em situações que exijam 

intubação. Como objetivo secundário, busca avaliar a reprodutibilidade entre operadores com 

diferentes níveis de expertise (chefe do serviço, residentes e acadêmicos). O método de trabalho 

envolve o uso de um aparelho de ultrassom do serviço de Cirurgia Pediátrica do Complexo 

Hospital de Clínicas - UFPR, em pacientes pediátricos (0-14 anos incompletos) que passam por 

intubação eletiva durante cirurgia. Os dados estão sendo coletados na sala 14 do Centro Cirúrgico 

do hospital. Devido à pandemia, houve suspensão das cirurgias eletivas e a coleta de dados do 

trabalho foi então adiada. Por esse motivo, ainda estamos na fase de coleta de dados. Após o 

esclarecimento do trabalho e assinatura do Termo de Consentimento pelo responsável, na 

internação pré-cirúrgica (e das próprias crianças, quando aplicável), além da autorização do 

anestesista, são feitas as medições. O momento ideal para a medida é indicado pelo anestesista, 

evitando qualquer dano ao paciente, e ocorre entre a indução anestésica e a intubação. As 

medições são feitas pelos acadêmicos, residentes e chefes. A mensuração individual é cegada 

entre os coletores e o próprio anestesista, que utiliza seu método próprio de escolha do diâmetro 

do tubo, por meio de fórmulas preditoras previstas em literatura, e é considerado como padrão-

ouro. A transcrição das coletas é feita logo em seguida, em formulário online pelos autores do 

trabalho. A transcrição do trabalho e análise estatística com cruzamento dos dados será feita à 

posteriori. Os resultados esperados são: equivalência (ou maior acurácia) na determinação do 

diâmetro do tubo de intubação pelo ultrassom quando comparado com fórmulas preditoras; e 

equivalência das medidas entre os diferentes níveis de proficiência dos operadores. A análise 

estatística se dará utilizando métodos pertinentes para estabelecer as citadas correlações. Os 

pesquisadores buscam concluir se o ultrassom é um método aplicável na determinação do 

diâmetro do tubo de intubação, com boa acurácia e sem exigir expertise do operador. 
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As introduções de espécies não nativas estão entre as maiores ameaças à biodiversidade local e 

global, resultando em consequências desastrosas para o ecossistema, os quais variam desde danos 

genéticos até ecológicos. O sucesso do estabelecimento de espécies introduzidas depende da 

combinação entre os traços fisiológicos e anatômicos dos organismos com as características do 

ambiente a ser colonizado. Analisar as tolerâncias das espécies frente a fatores ambientais é 

essencial para determinar seu potencial de dispersão e prever a dimensão dos danos que podem 

ser causados a nível ecossistêmico. No presente estudo, uma revisão sistematizada foi realizada 

através da plataforma Web Of Science, com o objetivo de avaliar a existência de estudos que 

buscam elucidar as respostas fisiológicas de peixes invasores diante de fatores ambientais. Nosso 

principal interesse foi estimar quais são as principais espécies invasoras cuja fisiologia é 

investigada, os parâmetros fisiológicos e os estressores mais comumente analisados. Além disso, 

quantificamos dados acerca das metodologias utilizadas e das regiões/continentes/países onde tais 

pesquisas são realizadas. Utilizando as palavras-chave "Physi*" AND "Fish"   And   "Introduced" 

OR "Non native" OR " Non indigenous" OR "invasive" OR "Exotic" OR "alien", a pesquisa 

retornou 1.325 artigos, dos quais 1.229 foram descartados de acordo com o título, resumo ou, em 

alguns casos, leitura do artigo completo. Dessa forma, apenas 96 artigos se encaixaram em nosso 

critério de seleção, o qual se resumia a estudos que investigassem algum parâmetro fisiológico de 

uma espécie invasora. Observamos que o número de publicações com fisiologia de peixes 

invasores cresceu consideravelmente após os anos 2000, com maior aumento após 2010. Os 

estudos foram realizados em todos os cinco continentes, mas a América concentrou a maior parte 

deles, tendo como palco principal os Estados Unidos. Dentre as espécies estudadas Neogobius 

melanostomus, da família Gobiidae, teve destaque sobre as demais. Temperatura e salinidade 

foram os estressores mais frequentemente aplicados, o que entra em concordância com o fato de 

que a salinidade e a temperatura são dois dos principais fatores que limitam a dispersão de peixes. 
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A primeira atividade do trabalho consistiu em uma revisão dos impactos de cosméticos a 

ambientes aquáticos. Nesse âmbito, conservantes contra microrganismos são estudados quanto a 

sua toxicidade em humanos, porém pouco se sabe sobre seus impactos ambientais, principalmente 

a ecossistemas terrestres. Tais componentes podem contaminar solos pelo descarte inapropriado 

de embalagens e afetar organismos não-alvos, como plantas. Por isso, avaliou-se o impacto a 

ecossistemas terrestres de dois conservantes usados na indústria cosmética: o álcool benzílico 

(AB) e a etilhexilglicerina (EEG). Inicialmente levantou-se informações físico-químicas (log 

Kow, solubilidade) das substâncias, pela base de dados CompTox Chemicals Dashboard. Em 

seguida, foram avaliadas por predições in silico obtidas na plataforma VEGA (versão 1.1.5), com 

parâmetros de persistência em solo e bioacumulação. Foi conduzido o teste de fitotoxicidade com 

Allium cepa (sistema-teste vegetal), a partir da exposição (5 dias, 25°C) de sementes ao AB 

(0,000001; 0,00001; 0,0001; 0,001 e 0,01%) e EEG (0,00002; 0,0002; 0,002; 0,02 e 0,2%), com 

controles negativo (água ultrapura), solvente (DMSO a 0,1%) e positivo (sulfato de zinco a 6 

mg/mL). A toxicidade foi avaliada pelo índice de germinação das sementes (IG) e comprimento 

médio das raízes. As predições in silico indicaram que o AB é pouco persistente em solos e que 

AB e EEG apresentam baixo potencial bioacumulativo, em concordância com as informações 

físico-químicas. Os modelos preditivos da plataforma VEGA são limitados para toxicidade 

terrestre, portanto, não foi realizada uma avaliação in silico com esse parâmetro. Não foram 

encontrados estudos de ecotoxicidade terrestre desses conservantes, o que mostra uma lacuna de 

conhecimento. Quanto ao teste de A. cepa, AB e EEG afetaram o desenvolvimento inicial de 

plantas nas condições testadas. O IG e o crescimento das raízes foram inibidos de forma 

concentração dependente, com efeito significativo nas maiores concentrações (AB: 0,01%; EEG: 

0,002; 0,02 e 0,2%) e inibição de 100% a 0,2% de EEG. Ressalta-se que essas concentrações são 

pouco prováveis de ocorrerem em solos, por isso, diferentes cenários de exposição devem ser 

considerados para avaliar o risco do AB e EEG a ambientes terrestres. Testes de cito- e 

genotoxicidade estão em andamento. O AB é pouco persistente em solo e tanto AB como EEG 

apresentam baixo potencial bioacumulativo, mas podem impactar o desenvolvimento inicial de 

vegetais. O levantamento dos dados in silico mostrou limitações quanto à toxicidade terrestre e 

deve ser mais pesquisado. 
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A gravidez sempre foi considerada um fator protetor para saúde mental das mulheres. Porém, é 

observado que a gestação torna a mulher mais susceptível a desenvolver ou agravar transtornos 

psiquiátricos como a depressão. Estima-se que uma em cada quatro gestantes apresente algum 

grau de depressão. Assim, este estudo (epidemiológico observacional, analítico e transversal) 

determinou e caracterizou a prevalência de sintomas depressivos em gestantes (DG) atendidas 

(janeiro a abril de 2021) pela rede pública de Toledo-PR. As gestantes (n=260) responderam um 

questionário para coleta de dados sociodemográficos, econômicos, associados ao estilo de vida, 

patológicos, farmacológicos e relacionados ao pré-natal. A triagem de DG foi realizada com 

auxílio da Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS). A maioria das gestantes tinha 

idade entre 18 e 30 anos (70%), segundo grau completo ou incompleto (60%), eram casadas 

(58%), pertenciam a classe social C (73%), não apresentavam residência própria (60%) e 

moravam na zona urbana (92%). Quanto ao estilo de vida, 73% das entrevistadas se declararam 

sedentárias, 10% tabagistas e 6% usuárias de bebidas alcóolicas. O histórico de transtorno mental 

foi relatado por 27% das gestantes, sendo que 33% delas já fizeram, ou estavam fazendo 

acompanhamento psicológico. Histórico pessoal de outras doenças crônicas e uso contínuo de 

medicamentos foram observados em 15% das participantes. Dados obstétricos mostraram 35% 

de gestantes primíparas, 30% com um filho vivo, 32% com histórico de intercorrências durante a 

atual gestação e 23% com histórico de aborto em gestações anteriores. Apesar de 59% das 

entrevistadas não terem planejado a gravidez, 68% estavam muito satisfeitas com a gestação. A 

prevalência de DG foi de 27,7% (n=72). A análise da frequência de distribuição das participantes 

com DG em relação às variáveis investigadas sugere os seguintes fatores de risco: classe 

econômica C; histórico prévio de transtornos mentais; sedentarismo; primeira gestação; gestação 

de alto risco. Como possíveis fatores protetores, destacam-se o apoio do companheiro durante a 

gestação e escolaridade de nível superior. Em conclusão, encontrou-se alta prevalência de DG na 

rede pública de Toledo-PR. Os dados também sugerem que gestantes com gravidez de alto risco, 

histórico prévio de transtornos mentais e primigestas devem ter assistência especial quanto a 

triagem de possíveis quadros de DG. Também é possível admitir que a prática regular de 

atividades físicas durante a gestação pode representar um fator protetor em relação a DG. 
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A eficiência dos sistemas de criação de ovinos pode ser avaliada por ferramentas tecnológicas 

simples, tais como a avaliação do escore de condição corporal (ECC) das ovelhas ao parto, que 

representa sua condição nutricional e sanitária, e está correlacionado ao peso e à idade ao 

desmame dos seus cordeiros. O presente trabalho foi desenvolvido com os dados registrados pela 

escrituração zootécnica das estações de nascimento, nos anos de 2018 a 2020, do Laboratório de 

Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos (LAPOC) da UFPR. O objetivo foi verificar como o 

ECC das mães ao parto pode ter afetado o peso e a idade do cordeiro ao desmame. Foi estudado 

um banco de dados de 479 animais, sendo 192 ovelhas e 287 cordeiros. Foram realizadas análise 

descritiva e análise de variância das variáveis ECC de ovelhas ao parto, peso e idade de desmame 

de cordeiros. Próximo ao parto foi obtido o ECC das ovelhas. A avaliação é feita através do 

método de palpação na região lombar do animal, que se baseia na percepção ao toque, a fim de 

verificar a deposição de gordura e musculatura nas apófises espinhosas e transversas dos animais; 

para ovinos, o ECC varia de 1, animal muito magro, a 5, animal obeso. Em relação ao desmame, 

foi proposto para quando os cordeiros estivessem ao redor de 20 kg ou superior; ou então, quando 

a mãe estivesse debilitada com condição corporal e/ou sanitária críticas, não tendo mais condições 

de continuar com a cria ao pé. Sobre o manejo pós-parto, as mães e os cordeiros ficavam durante 

15 dias nos apriscos, onde era ofertada a dieta para ovelhas em lactação. Após esse período, os 

animais eram mantidos a pasto durante o dia; ao final da tarde, eram recolhidos para o aprisco 

para alimentação e repouso noturno, até o desmame dos cordeiros. Considerando os dados 

analisados, a média geral de ECC das ovelhas no parto foi 3,0 ± 0,5; esse valor está de acordo 

com o recomendado pela literatura - ECC ao parto entre 3 a 3,5. A média geral de peso ao 

desmame dos cordeiros foi igual a 21,7±5,0 kg. Considerando a idade dos cordeiros ao desmame, 

as ovelhas com ECC inferior a 3 ao parto desmamaram cordeiros com menor idade (56,2±16,7 

dias), em comparação ao grupo com ECC superior ou igual a 3 (72,8±15,6 dias). A justificativa 

pode ser sustentada pela boa condição corporal das mães ao nascimento de seus cordeiros, que 

possibilitaram a continuidade da amamentação com a mantença de seu ECC; por outro lado, as 

mães que não tinham ECC adequado ao parto, precisaram desmamar mais precocemente seus 

cordeiros. 
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Os ovinos têm grande importância para os mais diversos povos, seja nas criações de subsistência, 

como atividade complementar, nas produções comerciais ou nas grandes indústrias de lã e carne 

pelo mundo. A obtenção de índices zootécnicos adequados na criação de ovinos de corte 

influencia na composição e evolução dos rebanhos, possibilitando buscar o ponto de equilíbrio 

entre o resultado técnico e econômico. Com o crescimento da ovinocultura brasileira nos últimos 

anos, o histórico produtivo da propriedade é essencial para tomadas de decisões e obtenção de 

êxito da produção. O objetivo deste trabalho foi estudar os Índices Zootécnicos por meio da 

Escrituração Zootécnica entre os anos 2015 - 2020, do Laboratório de Produção e Pesquisa em 

Ovinos e Caprinos -LAPOC, o qual se localiza na Estação Experimental Canguiri, em Pinhais/PR 

pertencente à Universidade Federal do Paraná- UFPR para análise de produtividade do rebanho 

ovino. Foram utilizados índices zootécnicos de 918 animais, sendo 359 ovelhas e 559 cordeiros, 

obtidos no decorrer de seis anos. Este período compreendeu a estação de nascimento até o 

desmame, onde em cada ano foram registrados os seguintes índices zootécnicos: peso médio ao 

nascer dos cordeiros (kg); taxa de mortalidade neonatal (%) e taxa de prolificidade (número de 

cordeiros nascidos/número de fêmeas paridas) x100). Para o estudo dos dados foi utilizada a 

análise descritiva (média ± desvio padrão) dos índices zootécnicos. Os dados obtidos foram peso 

médio ao nascer dos cordeiros, 4,31±0,07 kg, o qual está dentro dos valores de referência citados 

na literatura de 4,0 - 4,5 kg. Esse valor está provavelmente relacionado ao manejo nutricional da 

ovelha no terço final de gestação. A taxa de mortalidade neonatal foi de 9,2±4,3%, e ficou abaixo 

dos valores apontados pela literatura, que varia de 15 a 40%, nas diferentes regiões produtoras do 

Brasil e do mundo. Essa baixa mortalidade reflete os cuidados de manejo neonatal dos cordeiros, 

tais como acompanhamento da ingestão de colostro e a cura do umbigo. A taxa de prolificidade 

(1,58±0,14) mostra a incidência de partos gemelares no rebanho e deve-se à maior taxa de 

ovulação das ovelhas, o que está diretamente relacionado à dieta adequada na estação de monta. 

Esses resultados reiteram a necessidade de acompanhamento e registos dos dados zootécnicos, 

bem como um manejo nutricional e sanitário adequados, incluindo o manejo de cordeiros 

neonatos. Conclui-se assim, que os registros de controle e informações é imprescindível para 

apoiar as decisões de manejo dentro da propriedade. 
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A busca para entender a biodiversidade vivente e seus processos têm sido uma das protagonistas 

do desenvolvimento científico. Diversos esforços tem ocorrido para compreender os efeitos da 

atual crise da biodiversidade e mitigar déficits no conhecimento. Compreender os efeitos da 

influência da urbanização sobre os insetos faz-se essencial neste panorama. Coleções de história 

natural têm sido fonte de dados para o desenvolvimento científico e atualmente esses dados 

podem ser disponibilizados online sendo a importância da disponibilidade dessa informação 

óbvia. Este estudo integra o projeto “Insetos (Insecta) e a metrópole: urbanização, diversidade e 

conservação no sul da Mata Atlântica”, que entre suas metas estão a definição das unidades 

taxonômicas, digitalização, informatização e criação de bases de dados em plataformas digitais 

de grupos focais de insetos, entre eles as baratas da ordem Blattodea. A curadoria de todos os 

exemplares de baratas depositados na Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure 

DZUP/UFPR foi realizada. Além disso, espécimes adicionais foram incorporados à coleção. Cada 

espécime recebeu um número tombo exclusivo e teve os dados das etiquetas digitalizados em uma 

planilha eletrônica em formato “Darwin Core”.  Ao todo 1.266 espécimes foram tombados e 

tiveram os dados informatizados, destes 1.185 já estavam depositados e 81 foram incorporados à 

coleção. Dentre os principais resultados estão a identificação de uma nova espécie de Bionoblatta 

Rehn, 1940 e a constatação da necessidade da realização de uma revisão taxonômica do gênero 

sul-americano Parahormetica Brunner von Wattenwyl, 1865, ambos pertencentes a Blaberidae. 

Deste modo o status taxonômico e nomenclatório das espécies foram investigados e analisados 

por meio da comparação com a literatura especializada e fotos de todos os espécimes-tipo. 

Fotografias da morfologia externa foram realizadas com técnicas de empilhamento de foco. A 

revisão de Parahormetica está sendo concluída e inclui novas combinações para duas espécies, 

descrição de uma nova espécie, diagnoses, mapas de ocorrência e uma chave de identificação para 

as espécies do gênero. 
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A ansiedade é uma resposta fisiológica frente a uma situação de ameaça ou perigo. Quando esta 

resposta é exacerbada, prolongada ou desproporcional ao estímulo desencadeador, a ansiedade se 

torna patológica. O puerpério é uma das diversas situações que podem desencadear transtornos 

de ansiedade. Estima-se que 20% das puérperas apresentem algum grau de ansiedade. Assim, este 

estudo (epidemiológico observacional, analítico e transversal) determinou e caracterizou a 

prevalência de sintomas de ansiedade em puérperas (AP) atendidas (janeiro a abril de 2021) pela 

rede pública de Toledo-PR. Para isso, 229 puérperas responderam um questionário de coleta de 

dados sociodemográficos, econômicos, associados ao estilo de vida, patológicos, obstétricos e 

relacionados ao pré-natal. A triagem de AP foi realizada por meio da escala de Transtornos de 

Ansiedade Generalizada de 7 itens (GAD-7). A maioria das puérperas tinham entre 18 e 30 anos 

(57%), segundo grau completo/incompleto (52%), eram solteiras (53%) e pertenciam a classe 

social C (62%). Sedentarismo, tabagismo e etilismo foram encontrados, respectivamente, em 

77%, 7% e 6% das entrevistadas. Histórico de transtornos mentais foi relatado por 28% das 

puérperas sendo que 27% fizeram ou estavam fazendo psicoterapia. Outras doenças crônicas 

foram mencionadas por 17% das entrevistadas. Dados obstétricos e puerperais apontaram 38% de 

primíparas, 28% com duas gestações e 43% com um filho vivo. Além disso, 13% relataram 

alguma intercorrência durante o parto, 20% alguma dificuldade na amamentação e 11% não 

recebiam apoio do companheiro. Embora 71% delas não tivessem planejado a gravidez, 61% 

ficaram muito satisfeitas com a gestação. Quanto ao pré-natal, 16% das puérperas realizaram 

menos que 8 consultas. Foi encontrado 52% (n=119) de puérperas com algum grau de ansiedade 

sendo que 46 estavam com ansiedade grau leve, 37 com grau moderado e 36 com grau severo. A 

frequência de distribuição dos casos de AP em função das variáveis sugere preditores de risco 

como: faixa etária (18-30 anos); histórico de transtorno mental; intercorrências durante o parto; 

insatisfação com a gestação; menor número de consultas pré-natal. Em conclusão, observou-se 

alta prevalência de AP na rede pública de saúde de Toledo-PR. É possível admitir que a 

inexperiência da maternidade gere ou exacerbe quadros de ansiedade. Além disso, profissionais 

de saúde que assistem estas puérperas devem ficar atentos àquelas que estão insatisfeitas com a 

maternidade, que tiveram problemas durante o parto e com menor número de consultas durante a 

gestação. 
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A Dermatobia hominis é um díptero que causa um dos maiores problemas de saúde em bovinos 

por causa de sua larva, o berne. A larva produz lesões na pele dos animais causando grande 

desconforto, incluindo lesões consideradas na indústria do couro. Além disso, o dano produzido 

ao meio ambiente tem sido grande, devido ao uso excessivo de acaricidas na tentativa de controlar 

o ataque das moscas. A poluição destas drogas no ambiente, reduz espécies não-alvo (ex. 

crustáceos), além de afetar a qualidade do solo e da água, alterando o equilíbrio de ecossistemas. 

O uso de óleos essenciais (OE) pode ser uma alternativa ao controle ecológico do berne. Este 

trabalho apresenta os resultados do efeito larvicida dos OE de limoneno e carvona por meio de 

um protocolo in vitro de imersão. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Parasitologia 

Clínica Veterinária do Setor de Ciências Agrária da UFPR. Foram analisadas larvas de D. hominis 

de terceiro estágio (L3) proveniente de animais naturalmente infectados, que foram coletadas no 

Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária NITA da UFPR. Os OE foram testados em 

diferentes concentrações com 5 L3 para cada concentração (7,5; 15 e 22,5% de carvone, carvone-

limoneno e controle positivo, imersas em 1 minuto das soluções. Na combinação carvone-

limoneno, as concentrações de ambos OE resultaram da soma destes (ex. 3,75 + 3,75%). As L3 

foram observadas após 1, 3, 6, 18, 24, 48, 72, 96 e 120h, gravando vídeos para contagem dos 

movimentos de cada uma das L3 por 1 min. para cada intervalo. Também foi observada a 

pigmentação e a estrutura morfológica das L3 após 24 h entre grupos, com a observação do 

espiráculo respiratório anterior das L3, com o uso de lupa e registro fotográfico. Os resultados 

revelaram que a concentração de 22,5% do OE do carvone e limoneno obtiveram a mortalidade 

de 100% dos bernes após 72 horas. Também foi observado efeito knock-down dos OE após 1 h, 

com efeito na motilidade, logo após o contato dos OE, com o inseto. Foi possível observar 

movimento suficiente, porém com um estado de intoxicação e paralisia parcial devido à aplicação 

dos agentes larvicidas em baixas concentrações. Nenhum dos bernes em qualquer das 

concentrações com os OE viraram pupas e todas as L3 tiveram danos no espiráculo respiratório 

anterior, que permite o intercâmbio de gases na respiração pupal. Este trabalho demonstrou que 

os OE carvone e limoneno tiveram um efeito larvicida significativo. Assim, seria possível propor 

o uso clínico dos produtos para interromper o ciclo do berne, preservando a saúde animal. 
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As situações emergenciais na medicina veterinária demandam agilidade e conhecimento dos 

profissionais para a tomada de decisões corretas, e parte dessas atitudes incluem a necessidade ou 

não da realização de exames complementares, e para determinadas afecções emergenciais é quase 

imprescindível a realização desses exames, tendo em vista as alterações que podem ser esperadas, 

como no caso de um acidente automobilístico em que se procura fraturas e hemorragias. Portanto, 

hemograma, perfis bioquímicos hepáticos e renais, ultrassonografia, radiografia, passam a ser 

instrumentos para melhor estadiar um animal atendido. Tendo em vista a necessidade da 

realização de exames complementares em emergências, o presente estudo buscou tabular as 

alterações nesses exames e realizar a prevalência das mesmas em cada situação emergencial. Para 

isso, foram colhidas 169 fichas de animais de companhia (caninos e felinos) que deram entrada 

no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina em 10 situações 

julgadas emergenciais pelo quadro clínico do animal, sendo estas: animais atropelados, conflito 

entre animais, cinomose, desordem neurológica, desordem do trato urinário, distocia, erliquiose, 

intoxicação, parvovirose e piometra. Os dados epidemiológicos foram analisados através do 

software criado pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention), chamado de Epi Info™. 

Sendo assim, os resultados demonstraram que a anemia foi mais prevalente em atropelamentos 

(54,05%), cães com cinomose (83,33%), animais com distocia (90,91%), cães com erliquiose 

(75%) e cães com parvovirose (48,93%). Já a trombocitopenia é mais vista em conflitos entre 

animais (33,3%). A trombocitose foi mais prevalente nas desordens neurológicas (16,67%). A 

ALT alta foi mais vista nas desordens neurológica (16,67%) e quadros de intoxicação (42,86%). 

O conteúdo intrauterino na ultrassonografia foi mais visualizado em animais com piometra 

(61,54%). Esses resultados são importantes para viabilizar um possível processo de triagem em 

que a ordem dos exames complementares passe a ser realizada de forma diferenciada para cada 

grupo de afecções, levando ao diagnóstico e prognóstico mais precisamente e de forma ágil. 
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A simulação clínica virtual é uma estratégia de aprendizagem interativa que captura as motivações 

e satisfação intrínsecas dos alunos, e é focada na aplicação do conhecimento fundamental 

orientado para um desafio de aprendizagem clínica que recria cenários clínicos. Frente à 

problemática que é o uso da simulação clínica virtual como estratégia de ensino e aprendizagem, 

objetivou-se a identificação e caracterização das habilidades e competências que podem ser 

mobilizadas no ensino de graduação em Enfermagem Tratou-se de uma revisão integrativa da 

literatura, sendo um método cuja finalidade é sintetizar os resultados de pesquisas primárias sobre 

um tema ou questão. A busca foi realizada nas bases de dados: Web of Science; PubMed; 

Biblioteca virtual em Saúde; Scopus; e Academic Search Premier, utilizou-se os seguintes termos 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e seus respectivos correspondentes no Medical 

(Mesh): ("Clinical simulation" OR "Simulation Training" OR "Computer Simulation" OR 

"Virtual Reality") AND (tw:("Nursing Education Research" OR "Educação em Enfermagem") 

AND “Competency-Based Education”). Foram elegíveis estudos que abordassem acadêmicos de 

enfermagem, estudos experimentais, ensaios clínicos randomizados, quase-experimentais, 

observacionais, revisões sistemáticas, publicados nos últimos 5 anos, em português, inglês, 

espanhol e disponíveis gratuitamente na íntegra. De 1168 artigos encontrados, foram incluídos 27 

artigos. Destacaram-se artigos publicados em 2020 e 2021, publicados no periódico Nurse 

Education Today, de países do continente europeu, com destaque para Canadá e Portugal. Durante 

a análise, foram identificadas três categorias de simulação virtual: jogo sério, vídeo gravado, e 

videoconferência. Enquanto habilidade foram identificadas: a capacidade de análise, raciocínio 

crítico, discernimento e conhecimento sobre o paciente, além disso, habilidade de comunicação, 

processar informações ativamente, capacidade avaliar suposições, aplicar conhecimento baseado 

em evidências, estabelecer metas, ter atitude e avaliar os resultados, e, competências para gerir 

cenários de urgência e emergência, saúde mental, visita domiciliar, circulação extracorpórea, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, medicação, transfusão sanguínea, avaliação neonatal. Assim, 

aprender por meio da simulação virtual,  ajuda os alunos a desenvolverem habilidades e 

competências essenciais para o processo de aprendizagem, destacando-se a importância da 

pesquisa e incorporação na graduação de Enfermagem, principalmente quando em relação a 

pandemia da SARS COV-2. 
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Neste estudo, dois ângulos foram utilizados com o intuito de correlacioná-los à displasia 

coxofemoral em felinos: os ângulos de Norberg (AN) e de inclinação do colo femoral (AI). O 

ângulo de Norberg mede o deslocamento da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo e avalia o 

grau de frouxidão articular. É formado por uma linha conectando o centro das cabeças femorais 

e outra linha entre o centro de uma cabeça femoral e a borda craniodorsal do acetábulo do mesmo 

lado.  O AN varia de acordo com a profundidade do acetábulo e a frouxidão coxofemoral. Sua 

média, em felinos, é de 92,4° e uma medida muito inferior pode indicar subluxação secundária ao 

aumento da frouxidão articular e redução da profundidade acetabular. Já o ângulo de inclinação 

do colo femoral influencia diretamente a cinemática dos músculos do quadril bem como a 

estabilidade articular e, quanto maior sua medida, maior a relação com a subluxação da cabeça 

do fêmur. O AI indica a quantidade de força exercida sobre a articulação coxofemoral. Para 

mensurá-lo é necessário traçar uma linha (a) ao longo do comprimento femoral, identificar o ponto 

mais distal da fossa trocantérica e a partir daí, traçar uma linha (b) perpendicular ao eixo femoral 

em direção ao córtex medial do fêmur. Traça-se então uma linha (c) passando pelo raio da cabeça 

femoral e pelo centro da linha (b), formando o ângulo com o eixo femoral (a). O objetivo deste 

estudo foi obter a média desses ângulos em uma população de gatos e verificar se há correlação 

entre as medidas dos ângulos de Norberg  e de inclinação do colo femoral , que possam indicar o 

desenvolvimento de displasia coxofemoral em felinos domésticos futuramente. Para isso, foram 

mensurados e correlacionados os ângulos de Norberg e inclinação do colo femoral em 20 gatos 

domésticos, com mais de um ano de idade, linha epifisária fechada, saudáveis e sem histórico de 

trauma. Os pacientes foram radiografados em projeção ventrodorsal, com os membros paralelos 

entre si, rotacionados medialmente, com as patelas sobrepostas aos sulcos intercondilares. Os 

ângulos foram mensurados e, posteriormente, foram feitos testes estatísticos para avaliar a 

existência ou não de correlação entre as medidas e se a mesma seria positiva ou negativa, forte 

ou fraca. De acordo com o valor obtido por meio dos testes estatísticos, a correlação entre os 

ângulos de Norberg e de inclinação do colo femoral foi de -0,203, indicando que não houve 

correlação entre os ângulos de Norberg e inclinação do colo femoral nas condições estabelecidas 

nesse estudo. 
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O sono é um dos principais mecanismos de regulação do corpo humano. A actimetria emergiu 

como um método não invasivo valioso para medir os padrões de sono/vigília. Tradicionalmente, 

o acelerômetro utilizado para registro dos dados de atividade é posicionado no punho ou no 

tornozelo, no caso de bebês ou crianças pequenas. Recentemente, surgiu a possibilidade de 

registro da atividade em bebês e crianças por meio de um dispositivo posicionado na região do 

tronco. Ainda não há dados que validem esse procedimento. O objetivo desse projeto é a 

comparação dos dados obtidos pela actimetria com o dispositivo posicionado em duas regiões do 

corpo, o tornozelo e o tronco. Entretanto, devido ao prolongamento da pandemia, optamos por 

realizar um estudo preliminar em adultos e quando as condições sanitárias permitirem realizar o 

estudo em bebês e crianças. Portanto, esse estudo comparou parâmetros do sono por meio de 

registros actigráficos em duas posições distintas do corpo durante quatro dias consecutivos. Trata-

se de um estudo transversal, realizado na cidade de Curitiba, com equipamento para o registo do 

sono/vigília em ambientes domiciliares, com amostra composta por cinco adultos. Foram 

utilizados os seguintes instrumentos para se obter as variáveis desse estudo: O ActTrust2, 

dispositivo da marca Condor Instruments, que mede parâmetros especiais no punho para examinar 

o sono e a cronobiologia e o BabyHug, criado pela startup Ventrix, um dispositivo vestível de 

sensor com bluetooth, conectado diretamente nas roupas, que analisa movimentos. Foram 

comparados e analisados os seguintes parâmetros: atividade e repouso. A análise estatística 

comparativa e testes de correlação foram realizadas no software de análise estatística SPSS versão 

24. Avaliando a correlação entre os algoritmos e os índices no domínio do tempo (min) e da 

atividade, foi verificada correlação positiva entre as posições Condor punho x BabyHug punho 

(p=0,018; r=0,16), Condor tronco x BabyHug punho (p=0,001; r=0,28), Condor punho x 

BabyHug tronco (p=0,000; r=0,64), BabyHug tronco x BabyHug tronco (p=0,001; r= 0,87) e 

Condor punho x Condor tronco (p= 0,000; r= 0,94), indicando que as variáveis estão diretamente 

correlacionadas. Sendo assim, sugere-se que a existe concordância entre os valores obtidos entre 

as duas diferentes posições. O próximo passo será realizar comparação semelhante com os dados 

obtidos em bebês e crianças. 
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Herbaspirillum rubrisubalbicans M1 causa a doença da estria mosqueada na variedade de cana de 

açúcar B-4362 e a doença da estria vermelha em variedades susceptíveis de sorgo. Sabe-se que a 

inativação dos genes hrpE e hrcN de H. rubrisubalbicans M1 torna esta estirpe incapaz de causar 

a doença da estria mosqueada em cana-de-açúcar B-4362, mostrando que estes genes – 

pertencentes ao aparato de sistema de secreção do Tipo III – são essenciais para o 

desenvolvimento da doença em cana-de-açúcar. As proteínas efetoras secretadas pelo Sistema de 

Secreção do Tipo 3 tem uma função essencial na interação entre patógeno-hospedeiro, 

mimetizando a função e estrutura de proteínas do hospedeiro, e inibindo o seu sistema imune. 

Durante a análise de Bioinformática do genoma de Herbaspirillum rubrisubalbicans M1 

identificamos um gene, Hrubri_3496, que codifica para uma proteína que apresenta uma 

identidade de 33% com a proteína efetora T3SS GALA de Ralstonia solenacearum que possui em 

sua estrutura um domínio F-Box, semelhante à proteína F-Box presente em plantas do gênero 

Arabdopsis, por exemplo. Em interação com outras subunidades SKP1 e Cullin1, essa proteína 

forma a enzima ubiquitina ligase E3 tipo SCP, responsável pela ubiquitinação de outras proteínas 

presentes na planta que, por meio desse sinal, irão recrutar proteassomas para sua modulação ou 

degradação. Haja vista que esse mecanismo é importante pro desenvolvimento da planta, a 

patogenicidade da proteína efetora T3SS GALA ocorre por meio dessa mimetização da proteína 

F-Box feita pelo seu domínio F-Box em interação com as outras subunidades. Este projeto tem 

como objetivo construir um plasmideo mutagênico contendo o gene Hrubri_3496 interrompido 

com um cassete que confere resistência ao antibiótico canamicina. Os primers para a amplificação 

do gene Hrubri_3496 já foram construídos, e a estratégia para a construção do plasmideo 

mutagênico pGALATnKm já foi escolhida. Após amplificação da região de interesse, o 

amplificado será clonado no plasmideo pGEMT, transformado em E.coli, e a confirmação da 

construção do plasmideo será feita por restrição e eletroforese. Após confirmação, o plasmideo 

pGALA será submetido a uma reação de transposição in vitro com o transposon TnKm, essa 

reação de transposição será transformado em E.coli, e a confirmação da construção do plasmideo 

pGALATnKm será feita por restrição e eletroforese. 
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Com o aumento do número de pessoas com idade avançada na população, houve também aumento 

no caso de doenças neurodegenerativas. Essas demências afetam sistemas ligados ao 

armazenamento de memórias, raciocínio, coordenação e até mudanças comportamentais, entre 

essas patologias podemos citar a Doença de Alzheimer (DA). A maior ocorrência da DA fez urgir 

a necessidade de implantação de métodos que viabilizassem o estudo da mesma em diversas fases 

do seu desenvolvimento e que facilitam a obtenção de amostras teciduais. Com isso foram 

desenvolvidas metodologias que utilizam modelos animais. Uma das alternativas faz uso de ratos 

induzidos ao desenvolvimento da doença de Alzheimer a partir da estreptozotocina, fármaco que 

acarreta em uma cascata de processos que se assemelham a DA. O presente estudo teve por 

objetivo analisar a atividade das enzimas acetilcolinesterase (AChE) e butirilcolinesterase 

(BChE), relacionadas a via colinérgica da DA, em amostras de tecidos oriundos de animais 

induzidos ao desenvolvimento de DA. Para isso foram utilizados 20 ratos Wistar submetidos a 

cirurgia para a injeção da estreptozotocina. Após 30 dias os animais foram eutanasiados e foram 

coletadas amostras de fígado e cérebro (córtex e hipocampo)  para a medição da atividade das 

enzimas AChE e BChE. Comparando as atividades da AChE e BChE entre os grupos SHAM e 

STZ encontramos diferença significativa apenas na AChE no hipocampo (p = 0,0059), cuja 

atividade é menor no grupo STZ. A BChE apresentou uma diferença próxima da significância (p 

= 0,0628) no hipocampo, cuja atividade também é menor no grupo STZ. Dentro de cada grupo, 

SHAM e STZ, comparamos as atividades entre os tecidos. No grupo SHAM, a atividade da AChE 

difere nos 3 tecidos, sendo maior no córtex (0,2539), que no hipocampo (0,0966) e no fígado 

(0,0091). Nesse mesmo grupo, a BChE também diferiu nos 3 tecidos, mas é maior no hipocampo 

(0,0966) do que no córtex (0,0617) e fígado (0,0371). No grupo STZ, a AChE tem atividade maior 

no córtex (0,2408) do que no hipocampo (0,0579) e fígado (0,0056), que não diferem entre si. A 

atividade da BChE, nesse grupo, não difere entre hipocampo (0,0703) e córtex(0,0689), mas o do 

fígado (0,0419) é menor, que a dos tecidos cerebrais. Vemos que entre tecidos, as atividades da 

AChE e BChE tem padrões diferentes, por outro lado, a indução da doença nos ratos leva à 

alteração da atividade apenas no hipocampo, de modo semelhante na duas enzimas. 
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Neoplasias que atingem o Sistema Nervoso Central estão entre as de maior índice de mortalidade, 

e destes, destacam-se os gliomas, neoplasias que se originam em células da glia. Dentre os 

gliomas, sobressaem-se os glioblastomas, astrocitomas com um alto grau de malignidade. Para 

uma melhor fidelidade ao microambiente tumoral, a técnica in vitro de hanging drops têm sido 

amplamente utilizadas para a formação de esferoides celulares, mantendo, desta maneira, 

interações célula-célula. Apesar de ser o quimioterápico padrão para tratamento do glioblastoma, 

a Temozolomida ainda apresenta alta resistência por algumas linhagens, como a T98G, desta 

forma, procura-se terapias adjuvantes como uma tentativa de sensibilizar linhagens mais 

resistentes e potencializar a resposta ao tratamento. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar o efeito do tratamento de temozolomida e sinvastatina em células de glioblastoma humano 

cultivados em neuroesferas. Para isso, foi feito o cultivo das linhagens de glioblastoma humano 

A172 e T98G em DMEM suplementado com 10% de Soro Bovino Fetal (SBF). Os tratamentos 

foram realizados com 100μM de Temozolomida (TMZ) e 1μM de Sinvastatina (SVA) por 72h, e 

os grupos controle tratados com DMSO e etanol, respectivos veículos da TMZ e SVA. As células 

foram analisadas quanto sua viabilidade celular através de um ensaio de Azul de Tripan e sua 

expressão de proteínas através de Western Blotting. A análise fenotípica das neuroesferas foi 

avaliada tanto durante o período de formação por 72h em hanging drops com os diferentes 

tratamentos, como também durante o período de manutenção dos esferoides em placas revestidas 

com poly-HEMA 1,2% após 120h. Para a análise estatística foi realizado teste T de Student e 

valores de p menores que 0,05 considerados estatisticamente significativos. É esperado que as 

células cultivadas em modelo 3D sejam mais resistentes aos efeitos do tratamento combinado de 

TMZ e SVA, desta forma, esperando-se que a responsividade da linhagem A172 ao tratamento 

quimioterápico seja modificada quando cultivada em modelo de esferoides. Das análises 

moleculares, espera-se uma maior presença do gene pró-tumoral RECKvar3 para a linhagem 

T98G, quando comparado com a linhagem A172, ocorrendo de forma inversa para a marcação 

do gene supressor tumoral RECK canônico. Desta forma, é esperado que seja possível fazer uma 

correlação entre a resposta ao tratamento com a complexidade do cultivo, e além disso com a 

expressão de variantes do gene RECK entre as linhagens, entendendo melhor as características 

de agressividade destas linhagens. 
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TÍTULO: Estudo do potencial anti-inflamatório do extrato aquoso das folhas de Leonurus 

sibiricus L. em modelo animalRESUMO: A inflamação é um processo natural do sistema imune 

em atividade que gera sintomatologia relacionada ao processo, o que leva ao uso de alternativas, 

como plantas medicinais, nem sempre estudadas. Desse modo, para evitar o uso indiscriminado 

que pode levar a efeitos adversos desconhecidos, foi realizado o estudo da planta Leonurus 

sibiricus L., conhecida como Rubim e utilizada popularmente anti-inflamatório de feridas 

cutâneas. O objetivo foi medir o potencial anti-inflamatório. Para isso, após aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética em Utilização de Animais – Setor Palotina/UFPR, foram realizadas coletas 

da planta na região de Toledo, PR (24°49'11.7"S 53°44'12.1"W), as folhas foram, então, 

separadas, lavadas e desinfectadas em solução de hipoclorito a 1% e secas em estufa a 40ºC por 

72h. A próxima etapa foi a moagem em moinho de facas com granulometria fina para confecção 

do extrato aquoso 20% (p/v). O extrato foi misturado a Alginato de sódio 4% (p/v em água 

destilada), um composto inerte, para confecção de um gel a ser utilizado no tratamento com a 

concentração final do extrato de 4% (v/v). O grupo de controle negativo recebeu gel de Alginato 

de sódio 4% (p/v) e o grupo de controle positivo recebeu Dexpantenol 42 mg/g (Bepantriz®). 

Foram realizadas feridas e tratamento em ratos Wistar com 120 dias de vida, seguindo todos os 

protocolos de experimentação em animais. Após cada eutanásia, realizadas com 7, 14 e 21 dias 

de experimento, foi retirada a área das feridas para confecção histológica. O protocolo pré-

estabelecido seguiu a sequência: 2 banhos de 1 hora em etanol 70%; 2 banhos de 40 minutos em 

etanol 80%; 2 banhos de 40 minutos em etanol 90%, 2 banhos de 1 hora em etanol absoluto 

(100%); 2 banhos de 1 hora em solução de etanol absoluto e xilol, misturados na proporção de 

1:1; 2 banhos de 40 minutos em xilol; 2 banhos de 30 minutos em xilol e 3 banhos de 30 minutos 

em parafina dentro da estufa a 60ºC. O emblocamento do material em parafina teve 

posicionamento vertical das peças. Ao final da primeira semana, o grupo do Rubim não 

apresentava hiperemia, edema ou calor. O grupo com Alginato (controle negativo) apresentava 

leve edema, leve hiperemia, sem calor. O grupo de controle positivo, apresentava lesão úmida, 

sem edema, com hiperemia moderada. Desse modo, o extrato aquoso das folhas da planta 

Leonurus sibiribus L. parece apresentar, macroscopicamente, um potencial anti-inflamatório 

superior ao Dexpantenol 42mg/g. 
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Os otólitos, concreções calcárias do ouvido interno dos peixes, são uma das ferramentas mais 

acuradas para estudos sobre idade, crescimento e estrutura etária das populações, informações 

fundamentais para a sustentabilidade e manejo dos recursos pesqueiros. Nos Sistemas Lagunares 

do Leste Fluminense há pescarias comerciais importantes, sendo a ubarana, Elops smithi, 

McBride, Rocha, Ruiz-Carus & Bowen 2010, uma das principais espécies capturadas, 

demandando assim estudos de sua dinâmica populacional. Com o objetivo de avaliar os otólitos 

e a idade de E. smithi, foram realizadas amostragens da espécie nas lagoas Piratininga, Itaipu, 

Maricá, Saquarema e Araruama de junho de 2019 a abril de 2020 e em novembro de 2020. Em 

laboratório, foram obtidos dados de comprimento total (Ct, mm), comprimento (Co, mm), altura 

(Ao, mm) e peso dos otólitos (Po, g). Para avaliar a relação da idade com o desenvolvimento dos 

otólitos, fórmulas empíricas foram utilizadas para estimar o comprimento máximo teórico 

(Cinfinito=Cmáximo/0,95) e a taxa de crescimento (k= 0,8779 Cinfinito -0,6022). Com esses 

parâmetros, o modelo inverso de von Bertalanffy foi utilizado para estimar as idades relativas de 

cada indivíduo. Foram então ajustadas regressões potenciais entre a idade e as médias por classes 

de comprimento das medidas dos otólitos. Foram analisados 451 indivíduos com comprimento 

total entre 155 e 623 mm, média e desvio padrão de 287,61±66,83 mm. Os parâmetros de 

crescimento foram 655,7895 mm e 0,218922 /ano, resultando nas seguintes idades relativas de 

um ano (n=81), dois (n=246), três (n=88), quatro (n=24), cinco (n=7) e as demais (6, 7, 8, 10 e 

13) com um indivíduo cada. Os modelos entre idade e medidas dos otólitos foram os seguintes: 

idade=6,0532 Co0,2749 (r²=0,9018), idade=3,1144 Ao0,2496 (r²=0,9743) e idade=0,0161 

Po0,6162 (r²=0,9755). Considerando que as capturas foram de juvenis, as idades relativas podem 

estar superestimadas. Os modelos ajustados mostram que os otólitos apresentam uma forte 

associação com a idade da ubarana; as análises de anéis em otólitos, em curso, permitirão elucidar 

os elementos dúbios e trazer acurácia para as estimativas de crescimento. 
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Os otólitos são estruturas cristalinas de carbonato de cálcio encontradas na orelha interna dos 

peixes, sendo seu mecanismo de audição e equilíbrio. O crescimento e a formação dos otólitos 

ocorrem desde a fase larval, a partir da deposição de minerais e matéria orgânica que se mantém 

inertes a alterações. Inicialmente circulares, ao longo do desenvolvimento sua forma vai-se 

alterando, elemento que pode ser avaliado através de medidas dos otólitos; mudanças no padrão 

de crescimento do peixe usualmente se refletem em mudanças correspondentes nas medidas dos 

otólitos, que podem ser avaliadas através do crescimento relativo. O Sistema Lagunar do Leste 

Fluminense é formado por diversas lagoas, destacando Piratininga (PI), Itaipu (IT), Maricá (MA), 

Saquarema (SA) e Araruama (AR), constituindo um importante ecossistema para a biodiversidade 

local e para as comunidades ribeirinhas. Das várias espécies de importância pesqueira, o objetivo 

deste trabalho foi identificar as fases de vida e o crescimento relativo da ubarana, Elops smithi 

McBride, Rocha, Ruiz-Carus & Bowen 2010, através da análise dos otólitos. Foram realizadas 

coletas mensais de E. smithi nas lagoas mencionadas nos meses de julho a dezembro de 2019 e 

junho e novembro de 2020. Em laboratório, foram obtidos o comprimento total (Ct, mm) dos 

indivíduos e o comprimento (Co, mm), a altura (Ao, mm) e o peso dos otólitos (Po, g). Para as 

medidas lineares dos otólitos, foram obtidas imagens com um estereomicroscópio acoplado a 

analisador de imagens e, após isso, as medições foram realizadas com o programa ImageJ. O peso 

dos otólitos foi mensurado utilizando balança analítica. Para analisar o crescimento relativo, 

foram ajustadas relações entre o comprimento total e as medidas dos otólitos através do modelo 

de Huxley (y=axb). A adequação dos ajustes foi verificada através da análise de resíduos 

padronizados. Foram obtidas imagens de otólitos de 169 exemplares com Ct entre 155 e 623 mm, 

juvenis com sexo não identificado. Os modelos ajustados foram adequados, sendo Co=0,19673 

Ct 0,643223, Ao=0,236116 Ct 0,487962 e Po=6,67687.10-6 Ct 1,44473. Mesmo com adequação 

estatística, consideram-se estes resultados preliminares, devido à: necessidade de verificar outliers 

que não são erros, mas uma variação biológica que merece investigação (i.e., diferenças entre 

lagoas, processo de maturação etc.); incorporação de novos dados, ainda em curso, devido à 

pandemia, e; possível existência de duas fases de crescimento de juvenis de ubarana, detectada 

visualmente no diagrama de dispersão da relação Ct x Co. 
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O fungo Colletotrichum spp. afeta várias frutíferas e os relatos de resistência aos fungicidas 

comerciais são cada vez mais frequentes. No interior do tecido vegetal, existe uma gama de 

bactérias, as quais podem desfavorecer o desenvolvimento de patógenos. Na videira, existe um 

interesse por bactérias antagonistas ao Colletotrichum spp., agente causal da podridão da uva 

madura, doença de crescente importância mundial. Não se sabe se os fungicidas podem modificar 

a presença destas bactérias em bagas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar, por meio 

do pareamento de culturas, a inteiração de Colletotrichum com várias bactérias endofíticas 

provenientes de bagas de Vitis labrusca coletadas de plantas onde foram realizados diferentes 

manejos com fungicidas. Foram obtidos 52 isolados bacterianos e destes, 18 provenientes de 

bagas com nenhuma aplicação de fungicida, 12 de bagas com duas aplicações e 22 isolados de 

bagas com cinco aplicações. Foram realizados ensaios de pareamento de colônias e o isolado 

VlCPR19-A1R2 de Colletotrichum sp. foi selecionado em teste ex vivo com base em sua 

agressividade com diferentes espécies de Vitis. Foi colocado centralizado em placa com meio de 

cultura BDA um disco micelial de VlCPR19-A1R2 e quatro discos dos isolados bacterianos a 15 

mm de distância do patógeno, ao redor da placa. Placas contendo apenas o patógeno foram 

consideradas como testemunha.  O diâmetro das colônias de Colletotrichum sp. foi medido após 

17 dias de crescimento em condições controladas. Porcentagens de crescimento micelial de cada 

tratamento com relação a testemunha foram obtidas. Os isolados que tiveram crescimento menor 

que 8% (erro padrão da testemunha) foram classificados como indiferentes; isolados que tiveram 

crescimento de +8% e -8% foram considerados como favoreceram e desfavoreceram o 

crescimento do patógeno, respectivamente. Houve variação de -38,5% a 79,4% nas médias de 

crescimento micelial em relação à testemunha. Dos isolados provenientes de bagas com nenhuma 

aplicação de fungicida, 5 foram indiferentes, 4 favoreceram e 9 desfavoreceram o crescimento 

micelial. Dos isolados com duas aplicações, 3 foram indiferentes, 2 favoreceram e 7 

desfavoreceram o crescimento micelial. Dos isolados com cinco aplicações, 7 foram indiferentes, 

3 favoreceram e 12 desfavoreceram o crescimento micelial. Os isolados que desfavoreceram o 

crescimento de Colletotrichum in vitro podem ser estudados em futuros trabalhos para integração 

dos antagonistas no manejo da doença. A repetição do experimento e as análises estatísticas estão 

sendo realizadas. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

329 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS EM ATMS SINTOMÁTICAS: UM ESTUDO 

CEGO CONTROLADO. 

Nº: 20219186 

Autor(es): Fernanda Farago Zanlorenzi 

Orientador(es): Priscila Brenner Hilgenberg Sydney 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Osteoartrite, Tomografia Computadorizada Cone Beam, Transtornos Da 

Articulação Temporomandibular 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a concordância e a severidade dos achados clínicos e 

tomográficos em indivíduos diagnosticados com Desordem Articular Degenerativa (DAD) das 

articulações temporomandibulares (ATMs), com e sem dor associada. Foram avaliados e 

selecionados 31 prontuários e respectivas tomografias computadorizadas cone beam (TCCB) de 

ATMs de pacientes atendidos pelo Serviço Ambulatorial de Dor Orofacial (SAMDOF), da 

Universidade Federal do Paraná, por uma única examinadora experimentada, a qual classificou 

os indivíduos em conformidade aos critérios clínicos de diagnóstico do RDC∕TMD (Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders). Estes prontuários selecionados foram 

divididos em três grupos, sendo: grupo 1, com 10 pacientes com osteoartrite na ATM, de acordo 

com o critério IIIb do RDC∕TMD; grupo 2, com 11 pacientes com osteoartrose, classificado 

conforme critério IIIc do RDC∕TMD; e grupo 3, o grupo controle, formado por 10 indivíduos 

saudáveis, sem queixas, sinais e∕ou sintomas de DTM. Um segundo examinador, calibrado, cego 

para o diagnóstico clínico e para qual grupo cada indivíduo pertencia, avaliou as imagens 

tomográficas. A média de idade da amostra geral foi de 35,00 (+-14,06) e sem diferença 

estatisticamente significante (p=0,11) entre os grupos, o que demonstrou boa homogeneidade da 

amostra. O uso da tomografia computadorizada cone beam apresentou 87,5% de sensibilidade 

para diagnosticar OA e 60% de especificidade para realmente identificar indivíduos saudáveis. O 

índice de concordância Kappa entre o diagnóstico clínico do RDC/TMD com as imagens de 

TCCB, foi de 0,415 (p=0,002). Houve associação estatisticamente significativa para o grupo 1 

(com dor) quanto à presença de erosão superficial do côndilo (p = 0,003), osteófito (p = 0,04) e 

côndilo concêntrico com redução de espaço articular (p = 0,01). A erosão superficial do côndilo 

foi identificada em 50% dos pacientes do grupo 1, em 35,7% do grupo 2 e em 10% do grupo 3. 

Já em relação a presença de osteófito, no grupo 1 havia 41,7% dos pacientes, contra 28,6% dos 

pacientes do grupo 2. O côndilo concêntrico com redução de espaço articular foi visto em 33,3% 

pacientes do grupo 1 e 14,3% do grupo 2. O uso da TCCB apresentou bom resultados de 

sensibilidade, mas concordância moderada com os achados clínicos. Indivíduos com dor articular 

associada a DAD da ATM apresentam mais erosão superficial, osteófito e redução de espaço 

articular na imagem por TCCB. 
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A fixação biológica do nitrogênio é um processo de suma importância, com inúmeras 

aplicabilidades na indústria e muitas técnicas computacionais podem auxiliar na pesquisa dessa 

temática.  Devido ao crescimento exponencial de artigos científicos armazenados em banco de 

dados de literatura, como o PubMed,  a realização do processo de curadoria manual e extração de 

informações importantes  se torna inviável  de ser realizado em tempo hábil. Neste sentido, as 

ferramentas e algoritmos computacionais de Inteligência Artificial e Mineração de textos podem 

auxiliar os cientistas de maneira eficiente na tarefa de levantar informações significativas 

presentes nos textos científicos, identificando padrões. Com o objetivo de explorar a área da 

Mineração de textos para a área da Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN), apresentamos um 

levantamento bibliográfico sobre as principais ferramentas desenvolvidas no período de 1999 a 

2021. Como critério de inclusão, foram selecionadas apenas ferramentas gratuitas e publicadas 

no banco de dados PubMed. Para todas as ferramentas e abordagens foram descritas as 

metodologias, aplicações para a área da FBN e Biociências em geral, parâmetros de entrada e 

saída, autores e ano de publicação. Um total de 77 foram descritas e classificadas de acordo com 

as tarefas básicas em Mineração de textos, sendo elas: Recuperação de Informação, 

Reconhecimento de Entidade Nomeada e Extração de Informações. Em relação a aplicações 

destas abordagens, constatou-se que no conjunto total (77 ferramentas), 7 (9,1%) são 

especializadas em Biocuradoria, 23 (29,9%) especializadas em descrever e realizar predição de 

eventos relacionados à Função Molecular, 5 (6,4%) especializadas em análise e descrição de 

eventos químicos relacionados à fármacos/drogas, 35 (45,5%), realizam análises com propósito 

geral em mineração de textos e 7 (9,1%) são especializadas em Taxonomia de organismos. Este 

levantamento bibliográfico foi organizado de maneira prática e objetiva a fim de facilitar e 

fornecer suporte para que os cientistas e pesquisadores encontrem a melhor ferramenta de 

mineração de textos para processar artigos científicos em diversas áreas das Biociências. Para a 

área da FBN em particular, estas ferramentas podem auxiliar na tomada de decisões de pesquisas 

científicas, por meio da identificação de conceitos relevantes e descoberta de conhecimentos 

ocultos nos textos científicos, além de acelerar o processo de obtenção de informações. 
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Introdução: O tratamento do câncer de mama envolve atualmente várias modalidades, além do 

tratamento cirúrgico, como quimioterapia, radioterapia, e terapia hormonal. A mastectomia com 

preservação de complexo aréolo-papilar (NSM), foi desenvolvida com o intuito de melhorar os 

resultados estéticos e psicológicos das pacientes, todavia a segurança oncológica dessa técnica 

para mulheres submetidas a quimioterapia neoadjuvante em cenário de doença localmente 

avançada ainda é limitada. e existem muitas divergências na literatura. Objetivo: Correlacionar o 

grau histológico, comprometimento de linfonodo, e presença de 

multicentricidade/multifocalidade, com a ocorrência de recidiva local e/ou a distância, em 

pacientes submetidas NSM após tratamento quimioterápico neoadjuvante. Metodologia: Estudo 

observacional, retrospectivo, transversal, onde foram analisados os casos de pacientes submetidas 

à NSM na Unidade de Mama do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, após término de 

tratamento quimioterápico neoadjuvante, no período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro 

de 2019. Foram avaliados neste estudo o grau histológico, comprometimento linfonodal prévio 

ao tratamento neoadjuvante, e presença de multifocalidade e/ou multicentricidade no exame de 

imagem inicial prévio ao tratamento. Resultados e Discussão: Noventa e duas pacientes foram 

incluídas neste estudo. A mediana das mulheres submetidas a NSM foi de 41 (+/-10,02) anos. Em 

relação ao grau histológico: 52,2% eram Grau II, 36,4% Grau III, e 11,4% Grau I. 45 pacientes 

(48,9%), não apresentavam comprometimento dos linfonodos axilares no exame inicial. Em 

relação à multifocalidade e/ou multicentricidade, a maioria dos tumores (63,1%) eram unifocais. 

A recidiva local ocorreu em 11 pacientes (11,96%) da amostra, e a recidiva sistêmica em 14 

(15,22%). Não houveram recidivas nos tumores grau I, 54,5% das recidivas locais e 57,1% das 

recidivas sistêmicas eram grau II. Em relação ao comprometimento de linfonodo, 63,6% das 

recidivas locais e 42,9% das recidivas sistêmicas ocorreram em tumores com linfonodo negativo. 

A maioria das recidivas locais e sistêmicas ocorreram em tumores unifocais, 72,7% e 78,6% 

respectivamente. Conclusão: Não houve correlação significativa entre os parâmetros: grau 

histológico, comprometimento linfonodal e multicentricidade/multifocalidade com a ocorrência 

de recidiva local ou sistêmica nesta amostra. 
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TÍTULO DO RESUMO: Estudo do potencial cicatrizante do extrato aquoso das raízes de 

Leonurus sibiricus L. em modelo animalO uso de plantas para fins medicinais encontra-se em 

relatos desde a antiguidade e está atrelado culturalmente a sociedade. A utilização de plantas para 

produção de medicamentos e comercialização apresenta potencial como alternativa aos 

medicamentos tradicionais, já que muitas vezes apresenta efeitos benéficos comprovados, e baixa 

toxicidade. A planta Leonurus sibiricus L., conhecida como rubim, é popularmente utilizada como 

cicatrizante. Levando em conta o conhecimento e a utilização popular do rubim na cicatrização 

de feridas, este trabalho tem como objetivo testar o seu potencial cicatricial do extrato aquoso das 

raízes de Leonurus sibiricus L.. Para tanto, o projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em 

Utilização de Animais - Setor Palotina/UFPR. Espécimes de rubim foram coletados no município 

de Toledo/PR, (24°49'11.7"S 53°44'12.1"W). As raízes foram retiradas de um único espécime, 

lavadas em água corrente, desinfectadas em solução de hipoclorito de sódio a 1% (v/v) e secas 

em estufa. Após a secagem, as raízes foram moídas em moinho de facas com granulometria fina 

e utilizadas no preparo do extrato aquoso 20% (p/v), o qual foi utilizado para a confecção de um 

gel de tratamento de Alginato de sódio 4% (p/v em água destilada) com a concentração final de 

extrato das raízes de 4% (v/v). O gel de Alginato de sódio 4% (p/v), composto quimicamente 

inerte, também foi utilizado como controle negativo. O controle positivo utilizado foi 

Dexpantenol 42 mg/g, preparado a partir de Dexpantenol 50 mg/g (Bepantriz®) e óleo mineral 

para obtenção de um creme mais fluido para facilitar a aplicação. Os testes in vivo foram 

realizados em ratos Wistar com aproximadamente 120 dias. Na eutanásia dos animais foram 

realizadas as medidas das feridas e calculadas a área da lesão após 7, 14 e 21 dias de tratamento. 

Após 7 dias, realizada a primeira eutanásia, os resultados da contração relativa da ferida dos 

grupos de controle negativo, do extrato das raízes do rubim e de controle positivo foram, 

respectivamente: 78,11%; 84,08%; 69,15%. Já em 14 dias, nessa mesma ordem, foi: 96,02%; 

100%; 97,01%. Na duplicata foram encontrados resultados equivalentes. Portanto, pode-se 

concluir que o extrato aquoso das raízes do rubim apresentou resultados promissores quanto ao 

seu potencial cicatrizante. 
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A presente pesquisa tem como escopo a ADOÇÃO JURISPRUDENCIAL DA FUNÇÃO 

HERMENÊUTICA DA BOA-FÉ OBJETIVA EM CONTRATOS INTEREMPRESARIAIS. O 

cenário de contratos interempresariais envolve alta preparação jurídica e, por consequência, alto 

padrão de diligência das partes. Nesse sentido, a aplicação da boa-fé objetiva torna-se restrita nas 

análises contratuais, visto que geralmente estes não deixam muita abertura para interpretação. 

Todavia, ainda assim a boa-fé tem papel de extrema relevância para a análise de litígios oriundos 

de descumprimentos – ou alegações de descumprimentos – dos deveres contratuais. O estudo visa 

analisar a aceitação e a aderência da boa-fé objetiva nas jurisprudência pátria. Dessa forma, a 

presente pesquisa visa analisar a recorrência do uso da boa-fé objetiva na interpretação contratual 

de contratos interempresariais pela jurisprudência e delimitar a possibilidade da aplicação do 

princípio da boa-fé em contratos de alta especialização no qual se pressupõe um alto padrão de 

diligência entre as partes. Mais ainda, foi realizada ampla análise doutrinária das obras que versam 

sobre o tema da boa-fé objetiva, notadamente a partir do livro da "Boa-fé Objetiva no Direito 

Privado", da Profª Judith Martins-Costa. Os contratos empresariais possuem características 

específicas e por isso são regulados por leis do Direito Empresarial. Todavia, dada sua 

diferenciação apenas em grau de essência, se submetem também à regulação do Direito Civil, 

incluindo os princípios norteadores dessas relações obrigacionais. Ao tratarmos de Princípios em 

relação aos contratos empresariais, surge com destaque o princípio da boa-fé objetiva regulada 

pelo artigo 422 do Código Civil. Assim a boa-fé objetiva é tida como uma regra de 

comportamento ao ser observada pelos contratantes tanto no momento da formação dos contratos, 

como no momento de execução. Deve, portanto, ser aplicada em sua plenitude em contratos 

empresariais, ainda que com peculiaridades. No entanto, as peculiaridades desse tipo contratual 

deve balizar a interpretação jurisdicional destes, vez que o alto grau de especialização dos 

contratos em muito destoam da grande maioria contratual. Assim, visa-se atender o projeto 

pretendido, a fim de possibiltiar a análise do percurso teórico do princípio da boa-fé objetiva nos 

contratos interempresariais e sua recepção jurisprudencial no direito civil brasileiro. 
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A doença de Parkinson (DP) é uma das doenças neurodegenerativas mais relevantes atualmente. 

Apenas menos comum que a doença de Alzheimer, a DP é a segunda doença neurodegenerativa 

mais comum no mundo. Ambas as doenças possuem grande incidência na população idosa. As 

principais manifestações da DP envolvem sintomas motores como tremor, rigidez nos membros, 

instabilidade postural e bradicinesia, e sintomas não motores como distúrbios do sono e 

comprometimento olfativo. A principal característica fisiopatológica da doença, que atinge 

principalmente neurônios dopaminérgicos, é a presença de agregados de α-sinucleína (corpos de 

Lewy). Sendo uma doença com etiologia complexa, os fatores relacionados à ocorrência da DP 

são múltiplos. Dentre fatores exógenos, destaca-se a possibilidade de indução da doença através 

da exposição a substâncias como o MTPT e a rotenona. Dessa maneira, compostos como esses 

são utilizados no desenvolvimento de modelos animais, úteis em experimentos de pesquisas 

relacionadas à doença. A complexidade da doença configura-se também em comorbidades 

refletidas em aspectos fisiológicos não necessariamente relacionados à assinatura fisiopatológica 

da patologia. Diversos trabalhos mostram, por exemplo, associação da DP com doenças como a 

diabetes. Esse tipo de relação pode manifestar-se no desequilíbrio dos níveis de glicose do 

organismo. É justamente esse o parâmetro que o presente trabalho busca avaliar. O objetivo do 

estudo foi avaliar o efeito da lesão intranigral em ratos Wistar por rotenona na concentração 

glicêmica plasmática e liquórica. Para o experimento foram utilizados ratos machos Wistar, com 

90 dias de vida, mantidos em grupos de quatro em ambientes controlados. Os animais 

compuseram 2 grupos experimentais: rotenona e SHAM (falso lesado). Ambos os grupos foram 

submetidos à cirurgia estereotáxica, o primeiro grupo para infusão da toxina (1 μL de rotenona) 

na substância negra pars, e o segundo grupo para infusão de dimetilsulfóxido (DMSO), 12 μg/μL. 

Como resultados obtidos, notou-se um aumento significativo (p = 0.0268) na concentração 

glicêmica plasmática em ratos do grupo Rotenona em relação ao grupo SHAM.. Não houve 

diferença significativa na glicemia liquórica. A concentração de colesterol total apresentou 

diferença significativa (p = 0.0366) entre os grupos, havendo menor concentração no grupo 

rotenona. O grupo rotenona teve concentração significativamente (p = 0.0068) mais baixa de 

HDL-C em relação ao grupo SHAM. 
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Há dados faltantes acerca do consumo alimentar de vegetais que sejam comparáveis entre os 

países. Nesse sentido, avaliar o consumo e os alimentos disponíveis em diferentes países 

corrobora para o desenvolvimento de avaliações do consumo alimentar, bem como contribui para 

a melhor compreensão dos grupos alimentares. O FoodEx2 é um sistema que favorece a 

harmonização, comparação e intercâmbio de dados por meio da codificação da descrição e 

classificação dos alimentos. Logo, o objetivo deste trabalho foi identificar, descrever e classificar 

os vegetais disponíveis para consumo alimentar em três países latino-americanos: Brasil, Haiti e 

Panamá. Para tanto, foram construídas duas tabelas. A primeira contou com a identificação dos 

alimentos a partir da listagem dos nomes usuais, sinônimos em português, inglês, francês e 

espanhol e nomes científicos, sendo assinalado se o alimento também era conhecido e/ou 

consumido no Haiti e/ou no Panamá, a partir da participação de representantes dos três países, 

integrantes do Grupo de Pesquisa em Exposição Alimentar da Universidade Federal do Paraná. 

Foram consultadas bases de dados nacionais, como a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/09 

e 2017/18 e livros como “Alimentos Regionais Brasileiros”, assim como base de dados 

internacionais, como o site SciName Finder e tabelas de composição de alimentos, dentre outros. 

Nessa tabela, também foram identificadas algumas facetas e descritores como possíveis para uso 

no grupo de vegetais. A segunda tabela foi destinada à descrição e classificação dos vegetais 

resultantes da identificação através do FoodEx2, onde foi listado o código específico de cada item, 

código estendido e descrição, por meio de facetas e descritores do sistema. Desta forma, foram 

listados 130 itens, dos quais 14 foram excluídos por pertencerem a outros grupos alimentares, 14 

por estarem repetidos e 3 itens por proibição de consumo alimentar. Dos 99 vegetais resultantes, 

76.8% são conhecidos no Haiti e 51.5% no Panamá, enquanto que 71.7% são consumidos no Haiti 

e 45.4% no Panamá. Sobre o FoodEx2, 90 vegetais foram classificados, sendo 81 

correspondências exatas e 9 não exatas; 9 vegetais não foram classificados por não serem 

encontrados no FoodEx2. Foi possível, portanto, obter dados mais detalhados de alguns dos 

vegetais disponíveis para consumo nos três países latino-americanos citados e, com o auxílio do 

FoodEx2, contribuir para uma melhor harmonização, comparação e intercâmbio dos dados. Por 

fim, foi possível sinalizar vegetais faltantes no FoodEx2, como sugestão de inclusão. 
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O consumo de determinadas classes de ácidos graxos desencadeia um quadro inflamatório crônico 

e de baixo grau que está diretamente envolvido na patogênese de distúrbios como resistência à 

insulina, hipertensão, doenças cardiovasculares, dislipidemias e diversos tipos de neoplasias, 

principalmente carcinoma colorretal. A ativação de vias inflamatórias em células neoplásicas e 

leucócitos presentes no microambiente tumoralresulta na produção de mediadores que 

contribuempara a progressão e sobrevivência do tumor. Dessa forma, torna-se relevante entender 

como a modulação da função de células imunoinflamatóriaspor diferentes classes de ácidos 

graxos afeta a fisiologia da célula tumoral. Assim, o objetivo deste trabalho foi iniciar a 

padronização das condições de tratamento de linhagens de leucócitos com ácidos graxos saturados 

e poli-insaturados a fim de se obter meio condicionado para avaliação do seu efeito em células 

tumorais da linhagem HRT-18 de carcinoma colorretal. A primeira etapa da padronização 

consistiu na determinação do número de células da linhagem THP-1 de monócitos humanos a 

seremutilizadas nos ensaios para definir a concentração de tratamento com ácidos graxos. Para 

isso, as células foram semeadas em placa de 96 poços, nas densidades 10x103, 20x103, 30x103, 

40x103, 50x103, 75x103 e 100x103 por poço, diferenciadas em macrófagos com 5 ng/mL de 

PMA por 48 h e, posteriormente, mantidas somente em meio de cultura durante 24 h a 37ºC, 5% 

CO2. Poços contendo somente meio de cultura foram utilizados como branco. Após esse período, 

a realização do ensaio de MTT evidenciou aumento da viabilidade proporcionalmente ao número 

de células, indicando que todas as densidades avaliadas seriam passíveis de serem utilizadas nas 

etapas subsequentes dapadronização. Sendo assim, a escolha do número de células se baseou em 

dois critérios: maior diferença em relação ao branco e melhor distribuição de células no poço. As 

densidades de 10x103 e 20x103 apresentaram absorbâncias mais próximas às apresentadas pelo 

branco; já nas densidades de 75x103 e 100x103, o alto número de células levou à formação de 

diversos aglomerados. Dessa forma, a densidade que apresentou melhor distribuição celular e 

maior diferença em relação ao branco foi 50x103 células. A determinação do número de células 

é uma etapa importante pois servirá como base para a padronização do tratamento das células 

THP-1 com ácidos graxos. Ressalta-se, ainda, que restrições impostas pela pandemia de COVID-

19comprometeram a execução das demais etapas de padronização. 
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O cogumelo Macrocybe titans foi recentemente relatado no Brasil e existem poucos registros na 

literatura sobre o seu potencial antimicrobiano. Com o rápido surgimento de resistência de fungos 

de interesse médico, a busca por novos agentes terapêuticos eficazes tem se tornado uma 

necessidade. O presente trabalho teve como objetivos verificar o potencial antifúngico de extratos 

aquosos de M. titans sobre Candida tropicalis e Trichosporon spp. Foi utilizada a cepa ATCC 750 

de C. tropicalis e um isolado clínico de Trichosporon spp. As amostras do basidiomas de M. titans 

utilizadas foram provenientes do banco de germoplasma do Núcleo Experimental de Micologia 

Aplicada (NEMA) da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina. Os extratos aquosos do 

cogumelo foram preparados a partir de basidiomas secos, triturados e diluídos em água na 

concentração de 250 μg/μl. Os extratos foram mantidos por 24 horas a 4ºC e filtrados em filtro 

estéril PES de 0,45 μm e de 0,22 μm. A concentração inibitória mínima (CIM) de ambos os 

extratos (MT-22 e MT-45) foi avaliada por microdiluição em caldo. Foi verificado que o extrato 

aquoso MT-22 apresentou a melhor CIM, sendo 62,5 μg/μl. Por meio do teste de CFM, foi 

verificado que o extrato MT-22 apresentou ação fungistática sobre C. tropicalis, e ação fungicida 

para Trichosporon spp. O ensaio de UFC/ml evidenciou a redução ou inibição na quantidade de 

unidades formadoras de colônias dos microrganismos quando expostos ao extrato MT-22. Os 

aspectos micromorfológicos foram analisados por microcultivo em ágar-fubá com Tween 80 

(1%), Microscopia de Fluorescência utilizando Calcofluor White e Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). Na análise por microcultivo foi possível observar completa inibição do 

crescimento de Trichosporon spp. nas lâminas referentes à concentração de sub-CIM e CIM, e 

aumento da filamentação de C. tropicalis na sub-CIM e CIM do extrato de M. titans. Através da 

MEV foi possível observar alterações morfológicas e danos expressivos nas superfícies das 

células tratadas com o extrato MT-22 nas concentrações referentes a CIM das duas leveduras. A 

microscopia de fluorescência com corante Calcofluor White evidenciou a presença de estruturas 

alongadas quando as células de C. tropicalis foram cultivadas na concentração de sub-CIM, e 

redução considerável no número celular de Trichosporon spp. Os resultados obtidos neste estudo 

mostraram que o extrato aquoso de M. titans apresentou uma ação antifúngica promissora, 

levando a alterações morfológicas significativas na superficie de C. tropicalis e de Trichosporon 

spp. 
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As cardiopatias são afecções importantes na medicina veterinária. Os exames de imagens são 

essenciais em casos de suspeita e de acompanhamento de doenças cardíacas. A radiografia é usada 

nos casos de insuficiência cardíaca congestiva com presença de edema pulmonar nessas 

patologias. O exame ecocardiográfico é feito para a avaliação da função cardíaca e morfologia, e 

é exame para o diagnóstico das cardiopatias. O exame radiográfico de tórax deve-se realizar no 

mínimo três projeções sendo duas laterais e uma ventrodorsal ou dorsoventral. O posicionamento 

adequado e a padronização são importantes pois normalmente as imagens são comparadas e feita 

de forma sequencial, para facilitar o reconhecimento da anatomia do coração, faz-se uma analogia 

com um relógio, no qual há diferenças variando com a projeção tirada, onde em uma radiografia 

torácica ventrodorsal se houvesse alteração do tronco da artéria pulmonar haveria aumento de 

volume entre 1 a 2 horas, caso ocorresse uma alteração em arco aórtico, uma radiografia dorso 

ventral o aumento de volume seria de 12 a 1 hora.  O objetivo desse trabalho é a avaliação da 

capacidade de acadêmicos e profissionais com diferentes níveis de experiência no 

reconhecimento das alterações vasculares decorrentes de doenças cardíacas que foram realizados 

pelo Laboratório de Imaginologia e Cardiologia do Hospital Veterinário da Universidade Federal 

do Paraná – Setor Palotina dentro do período de janeiro de 2017 à junho de 2020. Para realização 

desse trabalho foram selecionadas imagens radiográficas de 10 pacientes que foram enviadas à 

12 avaliadores, sendo seis estudantes de medicina veterinária que já fizeram a matéria de 

Diagnóstico por Imagem e seis médicos veterinários formados, sendo três imaginologistas. Como 

resultado foi observado uma maior acurácia na identificação de alterações cardíacas por parte dos 

avaliadores formados, tendo média de acerto de 80% das imagens, os imaginologistas acertaram 

76,6%, já os estudantes foram os que tiveram menor precisão com média de 61,1% de acertos, 

mostrando que a experiência após a formação contribui para melhor análise de imagens 

radiográficas, é possível notar que a diferença de acerto entre os formados sendo ou não 

imaginologistas é baixa. 
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Conhecer a situação de saúde da população universitária é o primeiro passo para planejar ações e 

programas que reduzam a ocorrência e a gravidade destas doenças, melhorando  a sua  saúde e, 

possivelmente, o seu sucesso no processo de aprendizagem. Visando estas questões, evidencia-se 

como objetivo investigar a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis entre estudantes 

universitários. Tratando-se de uma pesquisa transversal, quantitativa e descritiva, o método 

utilizado foi a coleta de dados, realizada a partir de questionário via Google Forms. A divulgação 

ocorreu através das redes sociais do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Saúde, juntamente 

aos Centros Acadêmicos contatados. A amostragem obtida foi de 124 respostas ao questionário, 

coletadas de 15 de junho a 20 de julho de 2021. O banco de dados foi organizado em planilhas 

Microsoft Excel. Análise descritiva simples. Os principais resultados obtidos, caracteriza-se a 

população amostral com idade entre 18-22 anos totalizando 43,9% da amostra, 76,4% são do sexo 

feminino, de cor branca (85,4%), sem religião (61%) e que estudam em período integral (80,5%). 

Em relação ao histórico de doenças crônicas não transmissíveis, destaca-se a prevalência de 

doenças do trato respiratório, como asma e/ou bronquite, com prevalência de 10,6% entre a 

população estudada, sendo que, deste total, 2,5% não realiza nenhum tipo de tratamento. Do total 

da amostra, 12% são fumantes. Em seguida,  destacam-se as doenças metabólicas, como exemplo 

o diagnóstico de Diabetes Mellitus (10,6%), sendo que 0,8% não realizam nenhum tratamento 

para a doença, A obesidade acomete um total de 10,5%, no entanto, 8,1%  não realizam 

tratamento. A respeito do uso de drogas ilícitas, 4,4 % realizam uso de algum tipo de droga ilícita 

e, destes, 29,9% não querem parar de usar. Este estudo evidenciou prevalência de asma entre os 

estudantes, sendo um dado que precisa ser considerado ao se analisar o retorno presencial das 

aulas em virtude da pandemia de Covid-19. Além disso, os dados nos auxiliam na  identificação 

das ações de promoção à saúde e prevenção de doenças no espaço acadêmico. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

340 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ANÁLISE PROTEÔMICA EM DIFERENTES SUBTIPOS MOLECULARES DE 

CÂNCER DE MAMA 

Nº: 20219243 

Autor(es): Beatriz Miotto Lima 

Orientador(es): Iglenir Joao Cavalli 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Bioinformática, Câncer De Mama, Proteômica 

 

Este projeto teve como objetivo a análise compreensiva das proteínas da família TCF/LEF e o 

potencial uso como biomarcador para diagnóstico e prognóstico no Câncer de Mama, a partir de 

ferramentas de bioinformática. Para isso, inicialmente foi realizado a análise da expressão das 

proteínas através do banco de dados GEPIA 2, posteriormente foram realizadas análises de 

imunohistoquímica no The Human Protein Atlas. Ainda foram realizadas análises da expressão 

proteica nos diferentes subtipos do câncer de mama, assim como índice de sobrevivência, 

sobrevida livre da doença e sobrevida livre de metástases. Também foram realizadas análises da 

expressão gênica nos infiltrados imunológicos e também a expressão proteica nos subtipos de 

câncer através da base de dados TISIDB. Foi utilizado a ferramenta de bioinformática R para a 

análise da associação do fator de transcrição e os potenciais alvos proteicos. Por fim foram 

realizadas análises a fim de investigar possíveis vias e processos biológicos que podem ser 

regulados por essas proteínas. Após as análises foi possível observar a superexpressão das 

proteínas LEF1, TCF3 e TCF7 enquanto a expressão de TCF4 se demonstrou diminuída no 

câncer. As análises nos subtipos tumorais e confirmadas por imunohistoquímica demonstraram 

uma superexpressão de TCF3 e LEF1 e uma diminuição na expressão de TCF4, já a expressão de 

TCF não apresentou diferenças significativas e, portanto, não foi utilizada nas análises seguintes. 

A análise do prognóstico da doença demonstrou que com a maior expressão de LEF1 o índice de 

sobrevivência era maior, enquanto altas taxas de expressão de TCF3 caracterizavam pior índice 

de sobrevivência, já análises de tempo livre da doença e das metástases foram maior conforme a 

maior expressão de LEF1 e TCF4 e não houve resultados significativos para TCF3. Em relação 

aos subtipos imunológicos do câncer de mama, TCF4 e LEF1 se demonstraram muito expressos 

em tipos inflamatórios e TGF-beta, enquanto o TCF3 estava presente no subtipo IFN-gama. 

Foram encontrados 128 alvos para a proteína LEF1, 484 alvos para a proteína TCF3 e 622 alvos 

para TCF4. Após as análises de regulon e seus respectivos alvos, foi possível analisar que os três 

regulons para as três proteínas, estão enriquecidas com vias que estão diretamente relacionadas à 

carcinogênese. 
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A doença de Chagas é uma zoonose causada pelo Trypanosoma cruzi, e apesar de sua importância, 

é considerada uma doença negligenciada. Seu estudo nos reservatórios silvestres é de suma 

importância, devido à maior proximidade destes animais com o homem e também pelas mudanças 

que vêm ocorrendo na sua história natural. Para isso, a utilização de animais atropelados torna-se 

uma alternativa viável, pela facilidade de obtenção das amostras e possibilidade de investigação 

em diferentes espécies. O objetivo do presente estudo foi pesquisar a ocorrência do Trypanosoma 

cruzi em tecidos (baço, cérebro, coração e fígado) de animais silvestres atropelados em diferentes 

rodovias localizadas em 24 municípios da região Norte do Paraná. Durante o período de 2016 a 

2018 foram coletados 66 animais silvestres atropelados, de 17 espécies, sendo três Cavia aperea 

(preá), cinco Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), quatro Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), 

25 Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca), um Galictis cuja (furão-pequeno), dois 

Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), um Leopardus pardalis (jaguatirica), quatro Leopardus 

tigrinus (gato-do-mato), um Leopardus wiedii (gato-maracajá), um Lepus europaeus (lebre-

comum), um Mazama gouazoubira (veado-catingueiro), cinco Nasua nasua (quati), um Procyon 

cancrivorus (mão-pelada), dois Puma concolor (onça-parda), quatro Sapajus apela (macaco-

prego), dois Sphiggurus spinosus (ouriço-cacheiro) e quatro Tamandua tetradactyla (tamanduá-

mirim). Amostras dos tecidos viáveis foram submetidas à extração do material genético pela 

técnica de fenol-clorofórmio e posterior reação em cadeia pela polimerase (PCR) com a utilização 

de oligonucleotídeos espécie-específicos amplificadores de um segmento de DNA satélite de 195 

pb. Das 216 amostras testadas, 21 (9,72%) foram positivas, pertencentes a nove espécies 

diferentes, correspondendo a 20/66 (30,30%) animais. As espécies com alguma amostra positiva 

foram: um C. aperea, 11 D. albiventris, um G. cuja, um H. hydrochaeris, um L. wiedii, dois N. 

nasua, um S. apela, um S. spinosus e um T. tetradactyla. Em relação aos órgãos avaliados, a 

positividade foi de: 1/37 (2,70%) em baço, 4/48 (8,33%) em cérebro, 12/65 (20%) em coração e 

4/66 (6,06%) em fígado. Somente um D. albiventris apresentou positividade em mais de um tecido 

avaliado, sendo os demais espécimes positivos em apenas um órgão. Estes resultados demonstram 

que os animais silvestres podem servir como indicadores da circulação do agente, sendo uma boa 

ferramenta de vigilância epidemiológica ativa em regiões endêmicas e não-endêmicas. 
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Introdução: A doença renal crônica se caracteriza pela perda lenta, progressiva e irreversível das 

funções renais. Pacientes submetidos à hemodiálise apresentam frequentemente baixa densidade 

mineral óssea, e o exercício resistido pode ser uma ferreamente proveitosa para o tratamento da 

perda óssea. Objetivo: Encontrar estudos na literatura que abordam a importância do exercício 

resistido a saúde óssea em pacientes no tratamento de hemodiálise. Metodologia: Com base na 

Prática Baseada em Evidências (PBE), a pergunta clínica a ser respondida foi elaborada com base 

no método PICO (Population, Intervention, Comparation e Outcome). A partir da pergunta, foram 

selecionadas as seguintes palavras-chave a serem usadas na pesquisa; “osteoporosis”; “resistance 

exercise”; “strength exercise” e “hemodialysis”, assim como os fatores de inclusão e exclusão. 

Foram utilizados os operados booleanos AND e OR para os cruzamentos em inglês; 

(osteoporosis) AND ((("resistance exercise") OR ("strength exercise")) AND (hemodialysis)). A 

pesquisa de literatura foi realizada nas bases de dados PubMed e “portal de periódicos da 

CAPES”, seguindo as boas práticas de revisão sistemática da literatura. Posteriormente, as buscas 

deverão ser refeitas para assegurar que todos os artigos, mesmo os publicados durante o período 

de realização deste projeto, serão incluídos na revisão. Uma vez que os artigos tenham sido 

previamente selecionados a partir das palavras-chave, os critérios de inclusão e exclusão serão 

aplicados durante a leitura do resumo destes artigos. Todos os resultados originados das pesquisas 

de literatura serão devidamente documentados e serão apresentados junto ao trabalho final. A 

interpretação dos dados, assim como dos resultados será feita em pares. A produção textual será 

feita somente com base nos artigos originados da pesquisa de literatura feita de forma sistemática. 

Resultados: Até o momento, após consulta às bases de dados, foram encontrados 2 estudos na 

PubMed e 39 estudos no portal de periódicos da CAPES, totalizando 41 estudos. Foram 

selecionados 5 estudos que passaram por leitura dos títulos e resumos que apresentam possível 

potencialidade de inclusão, contudo, as buscas ainda não foram finalizadas. Conclusão: O 

presente estudo está em andamento para análise dos dados. 
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Introdução: O câncer de mama é uma doença heterogênea com diversos padrões de expressão 

gênica, que caracterizam os subtipos moleculares do câncer de mama. O tratamento cirúrgico tem 

evoluído no sentido de trazer um melhor resultado estético e maior satisfação às pacientes. A 

mastectomia preservadora de pele e complexo aréolo-papilar (NSM) tem a sua segurança já 

estabelecida nos cenário da doença inicial, entretanto existem poucos dados no contexto da 

doença localmente avançada, especialmente em pacientes submetidas a quimioterapia 

neoadjuvante. Objetivo: Estudar a correlação entre os subtipos moleculares do câncer de mama, 

e a probabilidade de recorrência local e/ou a distância em pacientes submetidas a mastectomia 

com preservação de pele e complexo aréolo-papilar, após tratamento quimioterápico 

neoadjuvante. Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo, observacional transversal, com análise 

de prontuários de pacientes submetidas à quimioterapia neoadjuvante seguidas de tratamento 

cirúrgico, entre o período de Janeiro de 2012 à Dezembro de 2019, no Hospital Nossa Senhora 

das Graças de Curitiba. Os subtipos moleculares foram classificados pelos laudos de 

imunohistoqumica, e divididos em Luminal A, Luminal B, HER2, e Triplo negativo. Resultados: 

Das 91 pacientes estudadas que foram submetidas a NSM, 11 pacientes (12,09%) apresentaram 

recidiva local e 14 pacientes (15,38%) recidiva sistêmica. Em relação aos subtipos moleculares, 

23 (25,27%) casos eram triplo negativos, 8 casos (8,8%) HER2, 50 (54,94%) Luminal B, e 10 

casos (10,99%) Luminal A. O subtipo molecular que apresentou um maior numero de casos de 

recidiva local e sistêmica , foi o triplo negativo, que apresentou 5 casos (21,74%) e 7 casos 

(30,4%), respectivamente. O subtipo HER2 apresentou 1 caso (12,5%) de recidiva local, e o 

Luminal B 5 casos (10%) de recidiva local e 7 casos (14%) de recidiva sistêmica. O grupo luminal 

A não teve nenhum caso de recidiva. Conclusão: O subtipo molecular triplo negativo, esteve 

associado a uma maior índice de recidiva local e sistêmica na amostra. Estudos mais amplos são 

necessários para avaliar a segurança da NSM neste grupo de pacientes. 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, desenvolvida no Complexo 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR)  e vinculada ao projeto 

“Difusão e adoção do Programa Fall Tailoring Interventions for Patient Safety - Fall TIPS”.  Este 

programa, idealizado por pesquisadores e colaboradores do Hospital Brigham and Women’s, da 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, é composto por um conjunto de 

ferramentas para a prevenção de quedas hospitalares baseadas em evidências. Em essência, sugere 

o engajamento de paciente e familiares, em conjunto com a equipe de saúde, como centro do 

processo de prevenção de quedas. O objetivo da pesquisa foi:  Compreender a percepção de 

acompanhantes e pacientes sobre a experiência de queda do paciente durante a internação 

hospitalar. Esse entendimento pode contribuir para a elaboração de estratégias de prevenção de 

quedas com foco no engajamento de pacientes e familiares. A coleta de dados foi realizada após 

aprovação de Projeto em Comitê de Ética e acesso a dados de pacientes que sofreram queda no 

período de 2017 a 2019. Na sequência, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 14 

pacientes que caíram no hospital, e seis acompanhantes que estavam presentes no momento da 

ocorrência. Os dados foram analisados mediante análise de conteúdo, proposta por Bardin, e 

incluiu a classificação, codificação e categorização das informações, com auxílio do software de 

análise qualitativa Atlas.ti 9. Três categorias emergiram: 1) Desconhecimento do risco; 2) Medo 

e insegurança; e 3) A relação equipe-cuidador-paciente como ferramenta de cuidado e 

engajamento de pacientes, familiares e equipes assistenciais. O estudo permitiu identificar as 

percepções e as consequÊncias das quedas para os pacientes e familiares, bem como que o 

gerenciamento de risco de quedas demanda maior atenção por parte da instituição e dos 

profissionais de saúde, sendo primordial uma mudança na orientação sobre os riscos de queda 

para o engajamento do paciente em seus cuidados, com o apoio de seus acompanhantes. 
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A  doença de Parkinson (DP) é uma condição consequente da degeneração dos neurônios 

dopaminérgicos na substância negra pars compacta, atribuída principalmente a formação dos 

corpúsculos de Lewy  que contêm α-sinucleína e apesar de ter sido descrita há 200 anos, sua 

etiologia não é totalmente conhecida. Além dos distúrbios motores classicamente conhecidos, a 

DP é composta de uma longa fase prodrômica (pré-motora) que afeta a qualidade de vida dos 

pacientes muitos anos antes da manifestação dos primeiros sinais motores. Os distúrbios do sono 

fazem parte desse grupo, de sinais não-motores, e até o momento parecem ter uma etiologia 

multifatorial. As orexinas são neuropeptídeos que estão envolvidas em muitos processos 

fisiológicos, incluindo a regulação do ciclo sono/vigília. A falta de sinalização desse sistema é 

responsável por um distúrbio crônico do sono, a narcolepsia. Visto as semelhanças entre os 

distúrbios de sono observados na DP e os da narcolepsia, e o importante papel desse hormônio no 

sono, estudos têm sugerido o envolvimento do sistema orexinérgico na DP. Além do 

envolvimento na fisiopatologia, estudos sugerem um papel neuroprotetor das orexinas no 

tratamento da DP, uma vez que as terapias da DP são exclusivamente sintomáticas havendo assim 

a necessidade de uma terapia neuroprotetora que visa retardar ou bloquear a progressão da doença. 

Dessa forma, esta revisão tem como objetivo discutir se as alterações nos níveis de orexina A no 

líquido cefalorraquidiano (LCR) estão relacionadas aos distúrbios do sono na DP e esclarecer os 

mecanismos envolvidos em seu efeito neuroprotetor. Método: foi realizada uma pesquisa na 

literatura de estudos com dosagem de orexina A no LCR (lombar/ventricular) de pacientes com 

DP. Outra pesquisa foi realizada a fim de investigar o efeito neuroprotetor das orexinas. 

Resultados: as evidências na literatura apontaram para o papel protetor das orexinas mantendo o 

disparo de neurônios na substância negra e aumentando a expressão BDNF e HIF-1α. A maioria 

dos estudos não relataram alterações nos níveis de orexina A no LCR em pacientes com a DP, 

inclusive em pacientes com a presença de distúrbios do sono. Conclusão: o efeito neuroprotetor 

das orexinas é promissor, no entanto, há necessidade de mais estudos. Além disso, os dados 

fornecidos pelos estudos indicaram ausência de correlação entre os níveis de orexina A no LCR 

e os distúrbios do sono em pacientes com a DP. 
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Dentre as doenças degenerativas, Paul e colaboradores (2017) citam a Doença de Parkinson (DP) 

como aquela que mais comumente afeta os movimentos, atingindo aproximadamente 0,3% da 

população geral (DE RIJK et al, 2000; DE LAU; BRETELER, 2003), o que a torna também a 

segunda doença degenerativa mais comum relacionada à idade (GROVER et al, 2015). 

Caracterizada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos da substância negra pars compacta 

(SNpc) do mesencéfalo ventral, a DP – descrita por James Parkinson em 1817 (PARKINSON, 

1817) - apresenta principalmente intomas motores ( bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e 

instabilidade postural) (GOLDMAN; POSTUMA et al, 2014). A denervação que ocorre na SNpc 

prejudica a via de sinalização cortico-basal-talâmica mediada pelos núcleos da base, resultando 

em prejuízos no controle da atividade motora voluntária (TRITSCH; SABATINI, 2012). A 

regulação de mecanismos moleculares envolvidos na DP como morte neuronal por formação de 

corpos de Lewy; disfunções mitocondriais, estresse oxidativo e de retículo endoplasmático, 

dependem de sinalizadores lipídicos (KLEMANN et al 2017) que sofrem interferência ao serem 

expostos à rotenona (FAGOTTI et al, 2018). No presente estudo foram utilizados 20 ratos machos 

Wistar com 90 dias de vida e peso entre 280 a 320 g, em condições padronizadas no biotério, com 

ciclo de claro/escuro de 12 h e livre acesso a alimentação e água, respeitando as práticas bioéticas. 

O objetivo foi verificar o efeito agudo da lesão na SNpc no comportamento motor dos ratos, 

mediado por rotenona. Os ratos foram divididos em dois grupos com 10 animais cada e passaram 

por cirurgia estereotáxica para infusão bilateral de dimetilsulfóxido – DMSO (grupo SHAM) ou 

rotenona (grupo ROT). Paralelamente, foram realizados testes comportamentais de Campo 

Aberto antes e depois da cirurgia, a fim de investigar possíveis diferenças no tempo de 

imobilidade e no número de cruzamentos antes e depois da lesão causada pela rotenona na SNpc. 

A análise dos vídeos registrados ao longo dos testes comportamentais mostrou que os animais 

apresentaram diferença significativa nos parâmetros selecionados (tempo de imobilidade e 

número de cruzamentos) entre os grupos SHAM e ROT, demonstrando tanto que a rotenona é 

eficaz na mimetização da DP, quanto o efeito negativo da lesão na SNpc no comportamento motor 

mesmo após um período curto. 
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A neurotoxicidade é um efeito adverso dos medicamentos imunossupressores em pacientes pós-

transplantados, podendo acometer redes neurais e estruturas encefálicas, causando sinais e 

sintomas inespecíficos.  O Tacrolimus é o principal imunossupressor com relatos de 

neurotoxicidade, por outro lado, o Micofenolato Mofetil apresenta efeitos neurotóxicos raros. 

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi identificar as manifestações clinicas de 

neurotoxicidade em decorrência das terapias imunossupressoras, Tacrolimus e Micofenolato 

Mofetil. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática integrativa de artigos indexados nas 

plataformas: Periódicos Capes, BVS/MEDLINE, PubMed, LILACS e SciELO. Como estratégia 

de busca foi utilizado as palavras chaves: “imunossupressores”, “Tacrolimus”, “Micofenolato 

Mofetil”, “síndromes neurotóxicas” e “Sistema Nervoso Central”, as quais constam nos 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH). Os artigos 

selecionados foram do tipo observacional e experimental, publicados entre janeiro de 2000 a 

dezembro de 2020, que apresentaram relatos de neurotoxicidade advindos do Tacrolimus e 

Micofenolato Mofetil em pacientes pós-transplantados, atendendo os critérios de inclusão e 

exclusão. Os artigos foram avaliados pelos seus títulos, por análise dos seus resumos e por 

avaliação do texto completo. Foram encontrados 12 artigos que reportam neurotoxicidade após 

administração de Tacrolimus em amostras de seres humanos pós-transplantados, com descrição 

das manifestações clinicas e alterações anatomofuncionais. As principais evidências clinicas 

relatadas foram crises convulsivas, alterações no nível de consciência, tremores, neuropatia 

periférica, alterações visuais e cefaleia. Não foi encontrado dados específicos de neurotoxicidade 

por Micofenolato Mofetil. Na análise observou-se que Tacrolimus e Micofenolato Mofetil foram 

administrados pós-transplante de fígado, medula óssea, intestino e pulmão, com uso eventual de 

Ciclosporina. Os resultados obtidos permitiram concluir que o Tacrolimus é o principal 

responsável por eventos neurotóxicos em pacientes pós-transplantados. A neurotoxicidade do 

medicamento se manifesta principalmente por episódios de crises convulsivas e alterações no 

nível de consciência, além de outros sinais e sintomas menos frequentes. Já o Micofenolato 

Mofetil não foi encontrado eventos de neurotoxicidade nesta revisão, sendo necessário 

desenvolver mais estudos sobre os efeitos colaterais de imunossupressores no Sistema Nervoso 

Central. 
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OBTENÇÃO DE ESTIRPES MUTANTES DE HERBASPIRILLUM 

RUBRISUBALBICANS NOS GENES WAAL, WECB E RMLB QUE CODIFICAM 
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O Herbaspirillum rubrisubalbicans é uma bactéria endofitica, capaz de fixar nitrogênio e 

promover o crescimento vegetal. Apesar de ser uma bactéria promotora do crescimento vegetal, 

o Herbaspirillum rubrisubalbicans causa a doença da estria mosqueada em algumas variedades de 

cana de açúcar, e a doença da estria vermelha em algumas variedades de sorgo, porém os fatores 

moleculares que estão envolvidos nessa interação patogênica ainda não foram completamente 

elucidados. Os lipopolissacarideos (LPS) são moléculas volumosas e anfipáticas presentes na 

membrana de bactérias Gram-negativas, muitas vezes importantes para a adesão em diferentes 

superfícies, como à raízes de planta, e também são importantes para o comportamento patogênico 

de algumas bactérias.  O LPS conta com uma porção conservada (ECA) e uma porção 

extremamente diversificada (O-antigeno), reconhecido como fator de patogênicidade em diversas 

bactérias. Buscando compreender a importância do LPS na interação planta-Herbaspirillum 

rubrisubalbicans, esse projeto tem como objetivo construir estirpes mutantes em genes envolvidos 

com a síntese de LPS:  rmlB (codifica para a enzima dTDP-glicose-4,6-dehidratase),  waaL 

(codifica para a O-antigeno ligase) e  wecB (codifica para a enzima UDP-N-acetilglicosamina 2-

epimerase).  Os genes waaL, wecB e rmlB serão amplificados, clonados no vetor pGEMT, 

mutagenizados pela inserção de um cassete de canamicina e transferidos para o vetor pSUP.  Os 

plasmideos mutagenizados serão transformados em H. rubrisubalbicans e as estirpes mutantes 

serão obtidas por recombinação homologa.  As estirpes mutantes obtidas serão caracterizadas 

quanto a sua capacidade de aderir a raiz de sorgo, colonizar epifiticamente e endofiticamente a 

raiz de sorgo, e causar a doença da estria vermelha em plantas de sorgo. 
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ATIVIDADE DIÁRIA E ATRATIVIDADE DOS BESOUROS HISTERIDAE, 

SCARABAEIDAE E STAPHYLINIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) EM 
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As famílias Histeridae, Scarabaeidae e Staphylinidae (Insecta: Coleoptera) são besouros 

bioindicadores capazes de apontar alterações ambientais no local em que estão inseridos. Porém, 

pouco se sabe sobre alguns aspectos ecológicos relevantes e que contribuiriam ainda mais para o 

uso dessas famílias como bioindicadores. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a 

riqueza, abundância, composição de Histeridae, Scarabaeidae e Staphylinidae à diferentes tipos 

de substrato e em dois períodos do dia (diurno e noturno). As coletas foram realizadas utilizando 

armadilhas Pitfall, com atrativos de fezes humanas (FH), carne bovina (CB), banana em 

decomposição (BD) e também sem isca (SI). Foram instaladas 4 armadilhas com uma de distância 

de 5 metros uma da outra, dispostas em 3 transectos, com 100 metros de distância um do outro, 

totalizando 12 armadilhas. Para avaliar se houve diferenças na abundância e na riqueza de 

espécies das famílias entre os diferentes tipos de isca e períodos do dia, foi realizada uma análise 

de variância (ANOVA), e também uma análise de variância em blocos. Foram coletados no total 

531 indivíduos, destes, 11 indivíduos de histerídeos, 235 de estafilinídeos e 285 escarabeídeos. 

Foram identificadas até o momento 13 espécies, sendo quatro espécies de Histeridae, e nove 

espécies de Scarabaeidae. O material coletado de Staphylinidae está em processo de identificação. 

Em relação aos diferentes tipos de substrato, A ANOVA apontou diferenças significativas na 

abundância de Histeridae (P = 0.0461), de Scarabaeidae (P = 0.0143) e de Staphylinidae (P = 

0.0037). Já à riqueza de espécies, não houve diferença significativa em Histeridae (P = 0.1189), 

contudo, houve na família Scarabaeidae (P = 0.0025). Quanto ao período do dia, não houve 

diferenças significativas na abundância de nenhuma das três famílias e nem na riqueza das 

famílias já identificadas. Em adição, análises posteriores podem indicar diferenças na composição 

de espécies dessas famílias, tanto entre os tipos de isca quanto entre os períodos do dia. Dessa 

forma, pode-se concluir que a atividade de Histeridae, Scarabaeidae e Staphylinidae está mais 

relacionada com o tipo de substrato do que com o período do dia, uma vez que diferenças foram 

observadas entre os tipos de isca, o que pode estar relacionado com suas preferências alimentares. 

Entretanto, os resultados também podem estar associados ao tipo de fragmento vegetacional, e 

mais estudos devem ser feitos levando em consideração o estado de preservação e o tamanho dos 

fragmentos. 
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EFICÁCIA DO L-PRF NO REPARO TECIDUAL EM PROCEDIMENTOS 

ODONTOLÓGICOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES EM USO DE BISFOSFONADOS: 
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A Osteonecrose dos Maxilares Associada por Medicamentos (OMAM) é uma complicação que 

se desenvolve em pacientes que utilizam ou utilizaram medicações antirreabsortivas ou 

antiangiogênicas para o tratamento de doenças ósseas. Os principais fatores de risco da OMAM 

estão relacionados ao medicamento, doenças dentárias e procedimentos odontológicos. 

Clinicamente a OMAM é caracterizada pelo aparecimento de uma inflamação nos tecidos moles 

e exposição do tecido ósseo necrótico na mandíbula ou maxila, por um período de oito semanas 

ou mais, em pacientes sem história de radioterapia em região de cabeça e pescoço que foram ou 

estão sendo tratados com agentes antirreabsortivos e/ou antiangiogênicos. A membrana de L-PRF 

vem sendo empregada como alternativa para prevenção da OMAM. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar o uso de L-PRF na prevenção da OMAM com terapia cirúrgica. O estudo foi realizado no 

Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial (SCBMF) do Hospital Erasto Gaertner (HEG) e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital. Os pacientes incluídos tiveram o diagnóstico 

confirmado após exame clínico, incluindo história, exames bucais e exame radiográfico. Foram 

incluídos pacientes que cuja única opção terapêutica era a extração dentária. Após assinarem um 

TCLE, os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos, controle (7 pacientes) e caso 

(8 pacientes). Todos receberam a medicação pré-operatória conforme o protocolo já utilizado pelo 

SCBMF do HEG. No dia do procedimento cirúrgico, os pesquisadores realizaram a punção da 

veia cefálica para confecção das membranas de L-PRF. No grupo caso, após a extração, as 

membranas foram posicionadas nos alvéolos e realizada a sutura com maior aproximação possível 

dos bordos. No grupo controle, o mesmo procedimento foi realizado, porém sem utilização das 

membranas de L-PRF. Os pacientes foram acompanhados no pós-operatório de 7, 15, 30; 90 e 

180 dias. Foi observada uma melhor cicatrização nos pacientes do grupo caso quando comparado 

com o grupo controle. Exposição óssea após o procedimento só foi observada como complicação 

no grupo controle. O L-PRF é um material fisiológico que permite a liberação dos fatores de 

crescimento por um tempo prolongado, resultando em uma aceleração da cicatrização, reduzindo 

o risco de contaminação, edema e dor pós-operatória. Dessa forma, pode ser um grande aliado no 

tratamento das OMAM. Devido a pandemia por COVID-19, a amostra do estudo foi menor do 

que a esperada, porém os resultados parciais se mostraram satisfatórios. 
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A neurotoxicidade é um efeito colateral grave relatado na literatura em decorrência do uso dos 

imunossupressores Tacrolimus e Micofenolato Mofetil, fármacos utilizados em pacientes pós-

transplantados para evitar a rejeição de órgãos. Contudo, existe uma escassez de publicações 

científicas que comprovem o comprometimento de estruturas encefálicas, bem como a descrição 

dos danos morfológicos e implicações funcionais. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi 

desenvolver um levantamento de dados que fundamentam alterações morfológicas e disfunções 

decorrentes de neurotoxicidade induzida pelos imunossupressores Tacrolimus e Micofenolato 

Mofetil. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática integrativa nas plataformas de busca 

Periódicos CAPES, BVS/MEDLINE, PubMed, LILACS e SciELO. Para seleção dos artigos, 

foram feitas intersecções entre os termos “Imunossupressores”, “Tacrolimus”, “Micofenolato 

Mofetil”, “Síndromes Neurotóxicas” e “Sistema Nervoso Central”, os quais constam nos 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH). Foram aceitos 

artigos observacionais e ensaios clínicos, devendo ser estudos envolvendo seres humanos pós-

transplantados e publicados dentro do recorte temporal de janeiro de 2000 a dezembro de 2020. 

Dessa forma, foram encontrados 3612 artigos, dos quais apenas 12 foram selecionados para a 

análise devido aos critérios de inclusão e exclusão definidos. A análise dos artigos selecionados 

revelou a presença de anormalidades nos exames de imagem. Na Ressonância Magnética, foram 

características lesões hiperdensas em T2, com alterações tanto no córtex cerebral quanto na 

substância branca profunda adjacente de todos os lobos cerebrais, afetando inclusive núcleos da 

base, cerebelo e tronco encefálico. Na Tomografia Computadorizada, foram encontradas 

hipodensidades nas mesmas regiões, evidenciando lesões que sinalizam neurotoxicidade. Por fim, 

no Eletroencefalograma, foi observado uma padrão comum de lentidão de ondas difusas e, até 

mesmo, ondas típicas de convulsão. Ressalta-se, no entanto, que o Tacrolimus levou ao quadro 

de neurotoxicidade tanto isoladamente quanto em conjunto com outros imunossupressores, 

enquanto o Micofenolato Mofetil demonstrou tais evidências apenas quando usado em adjuvância 

com o Tacrolimus. Portanto, conclui-se que os dados obtidos evidenciam que o imunossupressor 

Tacrolimus induz quadros neurotóxicos com marcantes alterações morfofuncionais, embora 

apresente indicações de uso nas terapias pós-transplantes. No entanto, não foram atribuídos 

efeitos neurotóxicos ao Micofenolato Mofetil. 
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O diabetes mellitus é um distúrbio no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas causado 

por falhas na produção, secreção ou ação da insulina. A hiperglicemia prolongada aumenta o dano 

oxidativo ao endotélio vascular aumentando o risco de aterosclerose. Além disso, é conhecido 

que diabéticos têm maiores chances de desenvolver dislipidemias como a hipertrigliceridemia 

(TG) e a redução do colesterol-HDL. A relação entre TG e HDL (TG/HDL) é conhecida como 

risco cardiometabólico (RCM) e representa um parâmetro laboratorial mais sensível para 

mensurar o risco aterogênico. Neste contexto, esse trabalho determinou e caracterizou o RCM em 

diabéticos atendidos pela rede pública de saúde de Toledo-PR. Variáveis sociodemográficas, 

associadas ao estilo de vida e patológicas foram obtidas do sistema eletrônico de registro de dados 

da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo-PR. Também foram coletadas informações 

laboratoriais como glicemia de jejum (GJ), hemoglobina glicada (HbG), TG e HDL. Até o 

momento, foram avaliados 141 diabéticos sendo todos do tipo 2. A maioria era do sexo feminino 

(56,7%), com mais de 60 anos (68,8%) e casados ou em união estável (48,2%). Consumo de 

álcool e tabagismo foram encontrados em 9,9% e 5,6%, respectivamente. Histórico pessoal de 

infarto do miocárdio (2,1%), depressão (25,5%) e hipertensão arterial (85,5%) também foram 

observados. Outro parâmetro avaliado foi o IMC que esteve alterado em 41 ou 29% (sobrepeso) 

e 63 ou 44,7% (obesidade) dos pacientes. No que se refere aos parâmetros laboratoriais, a 

avaliação do controle glicêmico mostrou que 71,6% dos diabéticos tinham GJ alterada e 86,5%, 

HbG acima dos valores de referência. A prevalência de hipertrigliceridemia foi de 51,8%, 

enquanto a redução do HDL esteve presente em 12,8% dos diabéticos. A média do RCM nos 

pacientes com GJ alterada (4,1±2,2, n=101) foi significativamente maior (p=0,034*, test t de 

Student) em relação àqueles com GJ normal (2,8±0,9, n=14). Por outro lado, não foram 

encontradas diferenças significativas (p=0,28 test t de Student) nas médias do RCM entre os 

pacientes com HbG normal (2,9±1,7, n=10) e HbG alterada (4,4±4,3, n=122). Apesar de ainda 

não se ter valores de corte que indiquem RCM de risco, os resultados obtidos demonstram que o 

controle glicêmico é importante para redução da relação TG/HDL. Ressalta-se, contudo, que 

outras variáveis coletadas neste trabalho influenciam o RCM e precisam ser consideradas. Com a 

continuação das coletas será possível aumentar o tamanho da amostra e avaliar, de forma mais 

precisa, o comportamento do RCM nesta população. 
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Os tratamentos oncológicos atuais, apesar de efetivos, promovem vários efeitos colaterais aos 

pacientes gerando diversos desconfortos. A busca de novas estratégias terapêuticas com intuito 

de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, sem perder o efeito terapêutico, pode ser auxiliada 

pela identificação de compostos naturais que possuam efeitos antitumorais. Além disso, esses 

compostos precisam apresentar menor toxicidade, sendo essa característica apresentada pelos 

monoterpenos L-carvone (CRV) e alpha-phellandrene (PLD) com importante atividade 

antitumoral in vitro e in vivo. Assim, este trabalho buscou avaliar as alterações epigenéticas 

promovida pelos compostos caracterizados in silico, e sua caracterização in vitro e in vivo. Para 

isso, por meio da técnica de docking molecular, foi investigada a interação entre os monoterpenos 

e a enzima DNA metiltransferase 1 (DNMT1). O docking molecular revelou que ambos os 

compostos possuem diversos sítios de interação com a enzima DNMT1, inclusive em seu sítio 

ativo, sendo alguns locais de interação semelhantes aos do 5-aza-2-desoxicitidina, um inibidor 

desta enzima. In vitro, após tratamento e extração do RNA, foi observado que as células tumorais 

tratadas com CRV mostraram redução da expressão dos genes relacionados com a transição 

epitélio-mesênquima, tais como TIMP2 e MMP9 na linhagem MCF7; e de MMP2, MMP14 e 

TIMP2 na linhagem MDA-MB-231. Já in vivo, ambos os compostos promoveram aumento da 

expressão de genes clássicos envolvidos com a morte celular (Bcl2, Bax, Ripk1 e Ripk3) e de 

genes relacionados com a transição epitélio-mesênquima (Cdh1 e Adam33). Em relação ao gene 

Casp8, este foi o único a sofrer redução de expressão para todos tratamentos, exceto para o grupo 

PLD isolado. Com relação ao perfil de metilação, o gene Cdh1 apresentou hipometilação nos 

tratamentos com os compostos isolados, corroborando com o resultado da análise in silico. Estes 

resultados indicam que os compostos, além de sua atividade antitumoral e baixa toxicidade, 

modulam epigeneticamente vias relacionadas à tumorigênese in vitro e in vivo; além disso, ambos 

os monoterpenos se mostraram capazes de interferir com a metilação do DNA in vivo, sendo 

identificadas possíveis interações inibitórias com a enzima DNMT1. 
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O aumento da expectativa de vida e da longevidade tem sido observado desde o século passado 

em especial devido aos avanços tecnológicos e sanitários. O envelhecimento é um processo 

natural e complexo, acompanhado de diversas mudanças fisiológicas que podem gerar efeitos 

deletérios ao organismo. Pequena parte do processo tem interferência genética e atividades 

comportamentais possuem maior impacto sobre a manutenção da saúde. A sarcopenia, 

caracterizada pela perda progressiva e generalizada de força e massa muscular, está diretamente 

relacionada a esse processo, neste sentido a prática de exercício está associada a diversos fatores 

benéficos à saúde, incluindo alteração da capacidade muscular. O emprego de exercício resistido 

progressivo tem demonstrado resultados promissores para amenizar efeitos do envelhecimento e 

da sarcopenia. O objetivo deste trabalho foi observar os efeitos do exercício físico na forma de 

treinamento resistido progressivo e avaliar o potencial da metodologia como forma de 

retardamento do envelhecimento. Para isso, ratos adultos de idade avançada foram submetidos a 

um protocolo de treinamento resistido progressivo e comparados a ratos sedentários, que serviram 

como controle. Para avaliação dos efeitos sobre o músculo foram comparados testes de carga 

carregada máxima (TCCM) anterior e posterior ao período de intervenção. Além disso, foram 

avaliados parâmetros morfológicos do músculo extensor longo dos dedos (EDL) e análise após 

submissão à reação oxidativa da enzima Nicotinamide Adenine Dinucleotide Tetrazolium 

Redutase (NADH-TR), para identificar o efeito do exercício sobre tipos de fibras. Para o TCCM 

observou-se diferença estatística dentro do grupo exercitado antes e após a intervenção, enquanto 

para o grupo sedentário os valores não diferiram significativamente. A variação de carga entre o 

período anterior e posterior ao treinamento não apresentou diferença estatística. Contudo, houve 

diferença entre o TCCM pós-intervenção entre os grupos. O peso e comprimento do músculo 

EDL não apresentaram diferença entre as médias e não foi possível identificar diferença estatística 

significativa entre os grupos para os 3 tipos de fibra. Embora a diferença tenha sido evidenciada 

apenas dentro do grupo exercitado antes e após o protocolo, o potencial da técnica de exercício 

progressivo resistido como fator de alteração muscular já foi evidenciado e não pode ser 

descartado. Variáveis moleculares e outros fatores envolvidos no processo devem ser avaliadas 

para melhor caracterização da técnica. 
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A técnica POCUS consiste na ultrassonografia (US) aplicada e interpretada à beira de leito, com 

a obtenção de imagens em tempo real, realizada por não radiologistas. Segundo a literatura atual, 

com poucas horas de treinamento, alunos de medicina já são capazes de realizar diagnósticos 

morfológicos em 75% dos pacientes. A principal motivação deste estudo se dá devido à grande 

espera para agendamento de exames, o que dificulta o acompanhamento de pacientes que 

precisam realizar o ultrassom como acompanhamento. O presente estudo teve como objetivo a 

avaliação da qualidade dos resultados obtidos em comparação ao método padrão-ouro (US 

realizado por radiologistas). Para isso, seriam coletados os resultados obtidos por acadêmicos de 

medicina e médicos não radiologistas utilizando POCUS (aparelho pertencente ao serviço de 

Cirurgia Pediátrica do Hospital de Clínicas da UFPR) e comparados etatisticamente com os 

obtidos por radiologistas utilizando US padrão. Os parâmetros observados durante o exame 

foram: comprimento tranverso e longitudinal do rim, presença de hidronefrose (se sim, medida 

ântero-posterior da pelve renal) e presença de cistos renais (se sim, diâmetro do maior cisto). A 

coleta foi interrompida devido à pandemia da COVID-19 e está sendo retomada no presente 

momento. Os critérios de inclusão do estudo foram pacientes pediátricos de 0 a 13 anos e 11 

meses e 29 dias, atendidos no ambulatório de Urologia Pediátrica, sobre a responsalidade da Profa 

Camila Fachin. Foram excluídos do estudo pacientes cujo termo de consentimento livre e 

esclarecido não puder ser obtido. Os riscos para os pacientes são mínicos e de ordem psicológica. 

A hipótese final era avaliar se o ultrassom "point-of-care" pode ser útil como método de triagem 

e acompanhamento ambulatorial do paciente pediátrico. Se os resultados obtidos pelos 

acadêmicos e médicos não radiologistas tivessem pouca diferença estastística, poderia se concluir 

que o POCUS é uma excelente ferramenta no dia-a-dia do atendimento urológico pediátrico, já 

que pode ser aplicado sem a demora do agendamento de um exame, promove a visualização de 

imagens em tempo real e é realizado pelo próprio médico que está atendendo o paciente. 
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A clamidiose é uma doença de distribuição cosmopolita, causada por uma bactéria gram negativa 

intracelular obrigatória, sendo alvo de preocupação da saúde pública devido ao seu caráter 

zoonótico. O pombo-comum é um dos disseminadores da doença, o que se agrava pela alta 

densidade populacional destes nas cidades. A presença do patógeno em tecidos pulmonares é um 

importante indicador da transmissibilidade da doença a outros animais e seres humanos. A técnica 

de Hibridização Fluorescente in situ (FISH) pode ser utilizada na detecção deste patógeno. Este 

trabalho teve como objetivo identificar a presença de Chlamydia spp. por meio da técnica de FISH 

em amostras pulmonares de 74 pombos comuns (Columba livia) bem como quantificar e localizar 

o agente, demonstrando a eficácia do método diagnóstico na identificação do mesmo em aves. 

Além disso, objetivou-se identificar as lesões histopatológicas através da coloração de 

Hematoxilina e eosina. As amostras de pulmão foram fixadas em formaldeído 10% e emblocadas 

em parafina. Foram realizados cortes histológicos que foram depositados sob lâminas de vidro 

silanizadas para a realização da técnica de FISH. Para a mesma, utilizou-se sonda comercial (CPF-

5’GCA AGA CAC TCC TCA AAG CC-3’). Para a avaliação histopatológica do órgão, realizou-

se coloração com hematoxilina-eosina (HE). Das 74 amostras analisadas pela técnica de FISH, 

65/74 (87,83%) apresentaram resultado positivo para a presença da bactéria. Dentre os positivos, 

12/65 (18,46%) das amostras continha a bactéria distribuída de maneira focal (+) e 33/65 

(50,77%) de maneira multifocal (++). Além disso, 12/65 estavam acometidos em até 50% do corte 

histológico e, 8/65 (12,3%) possuíam mais de 50% de acometimento. Em relação a distribuição 

das bactérias no órgão, em 54/65 (83,07%) amostras as mesmas localizavam-se somente em 

capilares aéreos e 11/65 (16,92%) em capilares aéreos e parabrônquios. Na coloração de HE, 

observou-se, em 32/74 (43,24%), infiltrado linfohistiocitario e/ou granulocítico em capilares 

aéreos, parabrônquios e interstício do pulmão (pneumonia), e em 7/74 (9,45%) presença de 

material necrótico circundado por macrófagos (granuloma). Além disso, foi possível observar 

quadros de perivasculite linfohistiocitária em 46/74 (62,16%) amostras, e hiperplasia do Tecido 

Linfóide Associado aos Brônquios (BALT) em 27/74 (36,48%). Com base nos resultados obtidos 

no presente estudo, pode-se concluir que, a técnica de FISH pode ser utilizada na detecção de 

Chlamydia spp. e que se deve associá-la com a avaliação histológica convencional. 
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A pandemia do novo coronavírus trouxe novos fatores de risco para a saúde mental do profissional 

de saúde, visto que houve um aumento na cobrança e na carga detrabalho nos serviços de saúde, 

o que facilita o suscitar de sofrimento e transtornos mentais, como ansiedade, estresse, depressão, 

Síndrome de Burnout e entre outros. Diante deste contexto, essa pesquisa teve como objetivos 

caracterizar na literatura científica estudos sobre a ansiedade em profissionais de saúde atuantes 

no combate a pandemia do novo coronavírus e identificar as principais alterações fisiológicas e 

psicológicas entre os profissionais de saúde. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura a 

qual, para o desenvolvimento da questão norteadora de pesquisa, utilizou-se da estratégia de 

pesquisa não clínica PICO (População/Paciente/Problema, Interesse e Contexto). A pesquisa dos 

estudos foi realizada em janeiro de 2021 nas bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF, que 

estavam contidas no Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Usaram-se os 

descritores Anxiety, Coronavirus Infections e Health Personnel e, como critérios de inclusão 

foram selecionados artigos completos, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre 

2019 à 2021. Optou-se por excluir revisões de literatura, editoriais, artigos de opinião, guias de 

prática clínica, estudos que não envolvessem profissionais da saúde e estudos que não tinham a 

ansiedade descrita. Na primeira busca foram encontrados 250 artigos, após análise completa, 

obteve-se 50 artigos para essa revisão. Todos os artigos foram publicados no ano de 2020 e 

26,32% destes envolviam a ansiedade em profissionais da saúde atuantes durante a pandemia de 

Covid-19. Em 72% dos artigos houve a predominância de participantes do sexo feminino e, na 

totalidade dos estudos tratava-se de jovens com menos de 40 anos. Houve predominância de 

enfermeiros em 50% dos estudos, seguido por 26% de médicos e 24% de trabalhadores de saúde 

no geral. Em todos os estudos, dentre as questões de ansiedade identificadas, foram relatados 

sintomas como insônia, esgotamento e depressão. Para amenizar os impactos da pandemia da 

Covid-19 nos profissionais de saúde, pode-se utilizar estratégias de suporte emocional, melhorias 

nas condições de trabalho e prevenção do adoecimento mental; consequentemente, essas ações 

contribuem reduzindo o absenteísmo, os afastamentos prolongados, o sofrimento psíquico e as 

incapacidades para o trabalho. 
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O transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é uma modalidade de 

tratamento para diversos distúrbios hematológicos neoplásicos e não neoplásicos. Uma das 

complicações deste tratamento é o ataque imunológico das células enxertadas do doador contra 

alguns tecidos do hospedeiro, desencadeando manifestações em órgãos internos, pele e boca. Esta 

complicação é chamada de doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) e é uma das 

complicações mais comuns após o TCTH e uma das principais causas de morbimortalidade após 

o transplante. A boca é frequentemente afetada e compromete a qualidade de vida do paciente. O 

objetivo deste estudo foi avaliar pacientes submetidos ao TCTH e que desenvolveram a DECH 

em boca. A metodologia consistiu na coleta de dados dos prontuários de pacientes maiores de 18 

anos, atendidos no Serviço de Transplante de Medula Óssea do Complexo Hospital de Clínicas 

(STMO-CHC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com doenças e/ou condições com 

indicação de transplante de células-tronco hematopoiéticas, além da realização de exame físico 

para diagnóstico de DECH em boca. Foram avaliados 47 pacientes submetidos ao TCTH, a 

maioria do sexo masculino (59%) com média de idade de 37 anos. Destes pacientes, 66% 

receberam o transplante do tipo aparentado, tendo como fonte de células-tronco a medula óssea 

em 64% dos casos, 30% desenvolveram DECH, sendo que 21% dos pacientes desenvolveram 

manifestações bucais. Os principais sintomas foram ardência e desconforto para se alimentar. O 

TCTH é um tratamento complexo que exige o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar 

a fim de proporcionar ao paciente um melhor tratamento das possíveis complicação pós-

transplante. As manifestações bucais da DECH podem comprometer a alimentação do paciente e 

favorecer infecções secundárias no pós-TCTH e até mesmo, no caso da DECH geral, 

comprometer a sobrevida do indivíduo. 
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Os Picobirnavirus (PBV) são considerados vírus emergentes pertencentes à família 

Picobirnaviridae. Possui genoma de RNA fita dupla bissegmentado (dsRNA), envolvido por um 

capsídeo icosaédrico e não-envelopado. Os PBV infectam uma ampla gama de hospedeiros e são 

atualmente classificados em dois genogrupos (GI e GII) com base na variabilidade genética do 

segmento 2 (gene RdRp) do RNA. A patogenia envolvendo o PBV é ainda controversa, mas já 

foi evidenciada maior excreção do vírus em humanos imunossuprimidos e animais sob estresse 

fisiológico ou induzido. No entanto, estudos epidemiológicos envolvendo o PBV GII em suínos 

são escassos quando comparados ao GI, sendo ainda inexistentes no Brasil. O presente trabalho 

teve como objetivo investigar a ocorrência de PBV GII em suínos provenientes de granjas 

comerciais da região oeste do Paraná pela técnica RT-PCR. Para esta investigação preliminar 

foram selecionadas aleatoriamente 25 amostras fecais de suínos provenientes de 4 granjas 

comerciais pertencentes à coleção de amostras biológicas do Laboratório de Virologia Animal -

UFPR Setor Palotina. Inicialmente as amostras fecais foram diluídas em solução tampão pH 7,4 

(Tris-HCl 0,089 mM /L, CaCl2 0,15 mM/L), em uma concentração final de 10 a 20%; 

homogeneizadas e centrifugadas a 3.000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante obtido foi submetido 

à extração de ácidos nucleicos pela associação das técnicas fenol/clorofórmio/álcool isoamílico e 

sílica-tiocianato de guanidina. As amostras extraídas foram submetidas à RT-PCR convencional, 

com a utilização dos primers Pico B23 (5’ CGG TAT GGA TGT TTC 3’) e Pico B24 (3’ AAG 

CGA GCC CAT GTA 5’) para amplificar um segmento de 369 pb do gene RdRp (segmento 2) 

do PBV GII. Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2%, 

em seguida coradas no brometo de etídio e reveladas em transiluminador UV. Das 25 amostras 

analisadas, 8 (32%) revelaram-se positivas na RT-PCR, com a amplificação de um fragmento 

com o tamanho esperado (369 bp). A frequência de detecção observada indica que o PBV GII 

está presente nas granjas comerciais de suínos da região oeste do Paraná, no entanto, esses 

resultados são ainda preliminares e não possibilita fazer qualquer inferência sobre o papel 

etiológico do PBV no hospedeiro suíno. Este é o segundo estudo envolvendo PBV GII em suínos 

no mundo. A partir dos resultados obtidos estão sendo delineados novos estudos contemplando 

maior número de amostras de animais sob diferentes condições clínicas para avaliar o potencial 

patogênico deste vírus em suínos. 
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Trata-se de revisão integrativa cujo objetivo foi identificar na literatura nacional e internacional 

as recomendações para promoção da saúde e monitoramento da síndrome da fragilidade e da 

condição da funcionalidade de idosos. Realizada no portal Biblioteca Nacional em Saúde (BVS) 

e nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed), Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus e Web 

of Science, abrangeu o período de janeiro de 2015 a novembro de 2020. Foram utilizados 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH), em português 

e em inglês, além de palavras-chaves não controladas. Foram critérios de inclusão: artigos 

completos disponíveis gratuitamente e na íntegra, em português, inglês ou espanhol, que 

envolvessem idosos 60 anos ou mais). Foram critérios de exclusão: editoriais, livros, cartas ao 

editor, resumos em congressos, resenhas, artigos duplicados ou que não trouxessem 

recomendações sobre a temática. A busca inicial identificou 360 artigos, dos quais 71 foram 

excluídos por estarem duplicados. Dos 289 restantes, 201 foram excluídos após a leitura de títulos 

e resumos por não abordarem a temática. Dos 88 elegíveis para a leitura completa, 48 foram 

excluídos por não responderem ao objetivo da revisão ou por detalharem futura intervenção a ser 

investigada. Assim, compuseram o corpus da revisão integrativa 40 estudos. Os resultados 

indicaram apenas um (2,5%) artigo em língua portuguesa, dois (5%) em espanhol e 37 (92,5%) 

em inglês. Cinco (12,5%) estudos foram realizados no Japão, e quatro (10%) na Inglaterra, sendo 

esses os países com maior número de publicações. Identificou-se maior quantitativo de estudos 

nos anos de 2019 (n=10; 25%) e 2017 (n=9; 22,5%). Predominaram os estudos descritivos (n=13; 

32,5%) e os ensaios clínicos controlados aleatórios (n=9; 22,5%). As recomendações para 

promoção da saúde foram organizadas em seis categorias: prática de exercícios físicos; educação 

nutricional; acompanhamento com profissional da saúde; engajamento social; motivação e uso de 

tecnologias. Estudos apontaram equipamentos instalados nos domicílios e aparelhos tecnológicos 

para o monitoramento da fragilidade e funcionalidade. Conclui-se que as recomendações estão 

fortemente vinculadas à educação em saúde e à assistência multiprofissional, com o intuito de 

postergar ou reverter a síndrome da fragilidade e o declínio funcional entre os idosos. 
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O transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH), é um tratamento que consiste em 

enxertar células-tronco hematopoiéticas (CTH) no paciente, possibilitando a produção de células 

sanguíneas competentes pelo processo de hematopoese. É utilizado para tratamento de doenças 

hematológicas e não hematológicas, malignas ou não. A utilização do relaxamento com imagem 

guiada pode trazer benefícios ao paciente submetido ao TCTH ao possibilitar alívio de sintomas 

físicos e emocionais, influenciando na qualidade de vida relacionada à saúde.Tem como objetivo 

identificar o impacto da neutropenia na qualidade de vida dos pacientes submetidos ao TCTH que 

receberam a técnica de relaxamento com imagem guiada. Trata-se de um estudo quase-

experimental, longitudinal, realizado no setor de internação do Serviço de Transplante de Medula 

Óssea (STMO) do Complexo Hospital de Clínicas (CHC) no estado do Paraná, referência em 

TCTH. De outubro de 2019 a outubro de 2020, foram incluídos 42 participantes adultos 

submetidos ao TCTH, sendo alocados 35 no grupo intervenção e 7 no grupo controle. Para o 

primeiro, foi utilizado como intervenção o relaxamento com imagem guiada por realidade virtual. 

A coleta de dados ocorreu em quatro momentos: internação (T1), dia zero (T2), fase de 

neutropenia (T3) e pré-alta hospitalar (T4), com auxílio do instrumento Functional Assessment 

of Cancer Therapy-Neutropenia, foram analisados pelo coeficiente de correlação de Pearson. Não 

houve diferenças entre os grupos nas avaliações de qualidade de vida relacionada à saúde, contudo 

foi encontrada diferença significativa entre as etapas e correlação positiva significativa entre as 

variáveis qualidade de vida geral e neutropenia (p=0,000). A intervenção é, em geral, bem aceita 

e não foram encontradas evidências de eventos adversos relacionados à sua aplicação. Por fim, o 

presente estudo objetivou avaliar as alterações na qualidade de vida de pacientes internados 

submetidos ao TCTH, que receberam a técnica de relaxamento com imagem guiada. Foi possível 

observar que a fase de pancitopenia configura o período mais crítico para o paciente submetido 

ao TCTH, em relação aos prejuízos na qualidade de vida relacionada à saúde, com diferenças 

significativas entre as etapas do tratamento para ambos os grupos avaliados. Da mesma forma, 

ficou constatada correlação significativa entre qualidade de vida relacionada à saúde, fadiga e 

neutropenia. 
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O emprego de antimicrobianos na produção animal é rotineiro e o Médico Veterinário deve 

sempre prescrever a posologia correta. Ocasionalmente, recorre-se às bulas por serem de fácil 

consulta, mas alguns profissionais já observaram discordâncias entre a posologia observada na 

literatura e nas bulas. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar e comparar protocolos indicados 

pela literatura científica e protocolos sugeridos nas bulas de antibacterianos veterinários indicados 

para bovinos. Inicialmente, foram examinadas as bulas de antimicrobianos sistêmicos produzidos 

pelos laboratórios associados ao Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal 

(SINDAN), recomendados para bovinos. Em seguida, averiguou-se na literatura científica 

atualizada os protocolos de uso desses mesmos fármacos. Por fim, realizou-se a comparação entre 

os protocolos. Verificou-se que 27 laboratórios associados ao SINDAN produzem antibacterianos 

de uso sistêmico recomendados para bovinos. São produzidos 127 medicamentos, sendo que 84 

apresentam apenas uma base antibiótica e os demais 43 são associações antibióticas. Dos 127 

medicamentos, apenas 30 (23,62%) apresentaram posologia correta na bula quando comparada à 

literatura. Dos 97 medicamentos em que se observou problemas na posologia da bula, 88 

poderiam favorecer a resistência bacteriana pois combinavam subdose e/ou intervalo de 

administração maior que o ideal; e 36 medicamentos poderiam gerar intoxicação pois suas bulas 

sugeriram sobredose e/ou intervalo menor que o indicado na literatura. Conclui-se que a maioria 

das bulas dos antibacterianos da linha veterinária recomendados para bovinos possuem problemas 

em sua posologia, sendo que a maior parte poderia favorecer a resistência bacteriana. Assim, é 

fundamental que se consulte a literatura pertinente atualizada para evitar problemas na terapia dos 

pacientes e prejuízos à saúde pública. 
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A atuação endógena da enzima fitase é praticamente nula nas aves, dificultando o processo de 

aproveitamento total do fósforo na dieta, dessa forma, torna-se essencial a utilização de um 

liberador de fósforo exógeno, que atue diminuindo o P inorgânico suplementado e aumentando a 

biodisponibilidade do P para o animal. O fósforo é um mineral fundamental para que o 

desempenho nos processos metabólicos seja eficaz, além de ser componente importante na 

formação dos ovos e ossos. O trabalho tem a finalidade de apontar os fatores positivos e negativos 

da empregabilidade da enzima fitase na dieta de aves de postura, com uma visão mais centrada 

na atuação fisiológica da enzima e nos ganhos produtivos. Os métodos de realização baseiam-se 

em análises de literaturas já publicadas a respeito do assunto. Há uma significativa melhora na 

qualidade dos ovos quando o uso do complexo enzimático é empregado, estudos apontam que a 

qualidade da casca e o peso de clara aumentam, além disso, obtêm-se uma minimização do custo 

final da dieta quando se opta pela utilização da fitase. Como consequência da maior 

disponibilidade do mineral para o animal há uma redução na excreção destes nutrientes no solo 

diminuindo os problemas de poluição ambiental pelo excedente de fósforo excretado. Como 

problemática cita-se a sua conservação no curso de fabricação da ração, um aquecimento 

acentuado durante a granulação (70 a 80°C) leva a perdas importantes de atividade da enzima. As 

aves têm baixa eficiência no usufruto do fósforo de origem vegetal além de não sintetizarem a 

fitase endógena, portanto, torna-se essencial a utilização da enzima fitase de forma exógena na 

dieta, permitindo a disponibilização de uma grande quantidade de nutrientes, que estão 

complexados à molécula de ácido fítico, além do fósforo, tais como: cobre, zinco, manganês, ferro 

e cálcio, trazendo benefícios produtivos, econômicos, fisiológicos e sustentáveis, sendo assim, a 

utilização de enzimas exógenas como estratégia nutricional torna-se uma possibilidade vantajosa 

para o produtor de ovos. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

364 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

GENOTIPAGEM DO POLIMORFISMO RS7041 NO GENE QUE CODIFICA PARA A 

PROTEÍNA LIGADORA DA VITAMINA D (DBP) EM PACIENTES COM E SEM 

DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Nº: 20219348 

Autor(es): Karina Rocha Back 

Orientador(es): Fabiane Gomes De Moraes Rego 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Dbp, Diabetes Mellitus Tipo 1, Vitamina D 

 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, que se caracteriza pela destruição de 

células β das ilhotas no pâncreas, desencadeada por fatores genéticos e ambientais. Nas últimas 

décadas, extensos estudos de associação familiar e genômica revelaram mais de 50 loci de risco 

no genoma. No entanto, a suscetibilidade genética não pode explicar o aumento da incidência de 

DM1 em todo o mundo, o que é muito provavelmente atribuído pelo crescente impacto de fatores 

ambientais. Embora os mecanismos não estejam completamente elucidados, a deficiência de 

vitamina D pode ser um fator ambiental desencadeante do DM1, uma vez que essa vitamina está 

relacionada com o efeito modulador do sistema imune e o envolvimento na regulação da 

diferenciação e proliferação celular. Estudos mostraram que a vitamina D é capaz de reduzir o 

risco do desenvolvimento de DM1 e que sua suplementação pode auxiliar na prevenção e 

tratamento da doença, entretanto, ainda se fazem necessários mais estudos que comprovem sua 

efetividade. Vários genes envolvidos nas vias metabólicas da vitamina D têm sido implicados em 

processos que levam a sua deficiência e variantes genéticas em alguns destes genes têm sido 

associadas ao DM1. Entre os principais genes envolvidos na via da vitamina D encontram-se o 

gene que codifica para a proteína ligadora da vitamina D (vitamin D Binding Protein – DBP), a 

principal proteína transportadora de vitamina D e seus metabólitos no plasma. Altamente 

polimórfica, desempenha propriedades multifuncionais, reunindo mais de 120 variantes alélicas 

já descritas. Dois polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) não sinônimos (rs4588 e rs7041) 

foram caraterizados, sendo capazes de influenciar o metabolismo da vitamina D. Esta revisão da 

literatura descreve o papel dos genes da síntese, transporte e metabolização da vitamina D e como 

polimorfismos no gene DBP possuem o potencial de afetar a disponibilidade da vitamina D e 

tornar o indivíduo mais susceptível ao DM1. 
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O ácido eicosapentaenoico (EPA) pertence à família dos ácidos graxos de cadeia longa n-3, que 

no organismo têm atividade anti-inflamatória. No tecido renal, os ácidos graxos n-3 estão 

envolvidos na regulação do fluxo sanguíneo renal e da homeostase de sal e água. A presença de 

um tumor maligno leva a caquexia tumoral, uma síndrome metabólica, em 50% dos casos. Esta 

síndrome é caracterizada por inflamação sistêmica, depleção acentuada de proteínas e lipídeos e 

disfunção renal. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da suplementação com EPA 3 

vezes mais concentrado que nas formulações comuns de óleo de peixe sobre a função renal de 

ratos Wistar portadores do tumor Walker-256. Para isso, os animais foram divididos nos grupos: 

controle (C), suplementado (P), tumor controle (CW) e tumor suplementado (PW), sendo os dois 

últimos injetados no tecido subcutâneo do flanco direito com  células do tumor Walker-256. A 

suplementação foi realizada por 15 dias consecutivos com óleo de peixe (540mg EPA e 110mg 

DHA por 1g), a uma dose de 1g/kg de peso. Ao final do experimento, os animais foram alocados 

individualmente em gaiolas metabólicas para a coleta da urina de 24h e a mensuração da 

quantidade de água e comida ingeridas por dia. Também foram colhidas amostras de sangue e os 

animais foram eutanasiados para a retirada do tumor. A creatinina plasmática e urinária foi 

determinada pelo método do ácido pícrico e foi calculado o clearence de creatinina para 

determinação da taxa de filtração glomerular. O sódio plasmático e urinário foi determinado por 

fotometria de chama e foi calculada a fração de excreção de sódio. Para avaliar o funcionamento 

da barreira de filtração glomerular, foi determinada a excreção urinária de albumina por 

eletroforese SDS-PAGE. A análise estatística foi feita por ANOVA de uma via, com teste posthoc 

de Tukey, assumindo diferença estatística para p<0,05. Os resultados obtidos, expressos em média 

± erro padrão da média, mostram que o clearence de creatinina foi reduzido no grupo PW 

(0,391±0,057mL/min/kg, n=4) em relação ao grupo P (1,15±0,315mL/min/kg, n=3), enquanto os 

grupos C e CW não apresentaram diferença estatística. A fração de excreção de sódio foi maior 

nos grupos tumor atingindo maiores níveis para grupo PW. A excreção urinária de albumina foi 

maior nos grupos tumor, apresentando valores elevados em relação aos controles. Portanto, a 

presença do tumor reduziu a filtração glomerular e aumentou a excreção de sódio e proteínas, 

parâmetros que não foram atenuados pela suplementação com EPA. 
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O uso de filtros solares é algo amplamente disseminado, entretanto, negligencia-se a proteção dos 

lábios. Lip balms com ativos fotoprotetores podem ser grandes aliados no cuidado diário dos 

lábios, pois, possuem em sua composição basal óleos e ceras, que contribuem para a emoliência 

e proteção de barreira da pele. A própolis é um exemplo de substância segura com mecanismos 

antioxidantes que pode ser testada para a finalidade supracitada. O presente estudo teve como 

objetivo realizar uma pesquisa em bases de dados sobre formulações labiais com fotoproteção 

contendo própolis de abelha sem ferrão. Para tal, foi realizada uma revisão bibliográfica no 

PubMed e no Science Direct utilizando como palavras-chave “própolis”, “lip balm” e 

“fotoproteção”, sendo os termos pesquisados em inglês e com o auxílio de booleanos. Para a etapa 

de seleção foram considerados o idioma, a metodologia e o ano de publicação, que resultaram em 

dez artigos para propor uma formulação com a finalidade fotoprotetora. Os trabalhos encontrados 

citavam a utilização de própolis de abelhas com ferrão ou não apresentavam a espécie da abelha 

produtora da própolis. Ademais, foi necessário separar a pesquisa entre aqueles que prepararam 

formulações com própolis e os que explicavam seu potencial mecanismo na fotoproteção. Para a 

formulação, propõe-se 1% da amostra de própolis pura, 85% de óleos e 14% de ceras, sendo os 

excipientes escolhidos segundo disponibilidade e suas características físico-químicas. Não foram 

encontrados trabalhos que utilizaram a resina para a finalidade proposta no presente trabalho, 

entretanto, foi possível justificar sua viabilidade como ativo para auxiliar na fotoproteção. O uso 

da própolis proveniente de abelhas sem ferrão não foi descrito em nenhum dos artigos 

selecionados, o que demonstra oportunidade de estudos com a amostra. 
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O perfil dos manipuladores de alimentos e de formulações enterais pode influenciar nos 

procedimentos de higiene e como esses são aplicados durante a manipulação. Caso esses 

profissionais adotem procedimentos inadequados, o risco de contaminação das preparações pode 

aumentar. Portanto, conhecer o perfil desses indivíduos se torna imprescindível para promover 

programas de educação e orientações mais efetivas sobre a segurança desses alimentos. Assim, o 

objetivo do estudo foi elaborar 3 instrumentos para avaliação do perfil do manipulador de 

alimentos de domicílio, de serviços de alimentação e de formulações enterais em domicílio. Trata-

se de um estudo metodológico, com abordagem quali-quantitativa. Para elaboração dos 

instrumentos foi realizada uma revisão de literatura a fim de identificar as principais 

características sobre o perfil de manipuladores de alimentos. Para a busca dos artigos foram 

utilizadas as bases de dados MEDLINE, Scopus, BVS, Portal de Periódicos CAPESMEC, Science 

direct e Scielo. Foram encontrados 210 artigos e 47 foram selecionados seguindo os critérios de 

inclusão e elegibilidade. A partir da extração dos dados, foram identificadas 66 questões 

referentes ao perfil sociodemográfico, profissional e de caracterização geral dos manipuladores 

de alimentos de domicílios, de serviços de alimentação e de formulações enterais domiciliares. 

Após, foram definidas as questões que permaneceriam nos instrumentos, a partir da opinião de 

um grupo de quatro especialistas, que consideraram a relevância das questões de acordo com cada 

segmento. Até o momento, foi elaborado o instrumento para avaliação do perfil de manipuladores 

de formulações enterais domiciliares e apresenta 17 questões, referentes a dados 

sociodemográficos (sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda mensal familiar, número de 

dependentes, meio de comunicação disponível); profissional (situação profissional, profissão, 

tempo de atuação na manipulação de formulações enterais); caracterização geral (orientação sobre 

preparação de formulações, qual frequência de preparo, problema ocasionado pelas formulações 

enterais, risco de desenvolver distúrbios gastrointestinais após consumir as preparações, vínculo 

com o paciente, tipo de formulação enteral manipulada e o nível de satisfação na manipulação). 

Como resultado, espera-se que o instrumento elaborado possa auxiliar nutricionistas, 

pesquisadores e outras pessoas que atuam nessa área  na avaliação do perfil do manipulador de 

alimentos e de formulações enterais em domicílio. 
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Os antibacterianos representam uma enorme evolução para a medicina, pois auxiliam no combate 

de doenças infecciosas que podem levar ao óbito humano ou animal. Infelizmente, seus grandes 

benefícios também levaram ao uso indiscriminado, o que favorece a resistência bacteriana, que é 

um grande problema de saúde pública mundial. Ao prescrever um antibacteriano, o Médico 

Veterinário deve consultar a posologia adequada em literatura especializada, mas algumas vezes 

se recorre às bulas por serem de fácil acesso. Alguns Médicos Veterinários já observaram 

divergência entre a posologia apresentada nas bulas em comparação ao que é recomendado na 

literatura. Assim, o objetivo desse estudo foi comparar a posologia de bulas de antibacterianos 

indicados para equinos em relação ao protocolo recomendado na literatura. Inicialmente, foram 

examinadas as bulas de antimicrobianos sistêmicos produzidos pelos laboratórios associados ao 

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN), recomendados para 

equinos. Em seguida, averiguou-se na literatura científica atualizada os protocolos de uso desses 

mesmos fármacos. Por fim, realizou-se a comparação entre os protocolos. Ao pesquisar o site do 

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN), verificou-se que há 

88 laboratórios, dos quais 23 produzem antibacterianos indicados para equinos e, juntos, esses 

fabricantes produzem 53 medicamentos que envolvem 23 princípios ativos distintos. Desses 53 

antibacterianos da linha veterinária indicados para equinos, apenas 2 (3,8%) apresentaram bula 

com posologia correta quanto à dose e intervalo recomendados quando comparados à literatura. 

Dentre os 51 medicamentos com problemas na posologia, 44 poderiam favorecer a resistência 

bacteriana pois suas bulas sugeriam subdose e/ou intervalo maior que o ideal. Conclui-se que é 

fundamental consultar literatura especializada atualizada para evitar problemas na terapia dos 

pacientes e prejuízos à saúde pública, pois a ampla maioria das bulas dos antibacterianos da linha 

veterinária recomendados para equinos possuem erros na posologia, sendo que a maior parte pode 

favorecer a resistência bacteriana. 
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Point-of-care Ultrasound (POCUS) é uma modalidade de ultrassonografia realizada à beira do 

leito hospitalar e interpretada pelo clínico. O jejum pré-operatório está diretamente relacionado 

ao risco cirúrgico e ao sucesso de procedimentos sem complicações, como a broncoaspiração 

gástrica. Para mensurar este risco, anestesiologistas adotaram a técnica de POCUS gástrico, 

método não invasivo e seguro na prática clínica. O presente projeto teve por objetivo avaliar a 

eficácia e a aplicabilidade da técnica por médicos não-radiologistas, numa estimativa segura do 

tempo de jejum e da natureza do conteúdo gástrico em pacientes pediátricos. Utilizou-se o 

POCUS para avaliar o conteúdo da região antral em crianças em pré-operatório de cirurgias 

eletivas, por diferentes operadores, cujos achados foram correlacionados com o tempo de jejum 

da criança. Foi um estudo prospectivo, observacional e monocêntrico com pacientes do Serviço 

de Cirurgia Pediátrica do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR que internaram para cirurgia 

eletiva. Ao exame, avaliou-se o conteúdo do antro gástrico por ultrassom à beira do leito em 

posição supina, classificado como vazio, líquido claro ou líquido espesso/sólido. Os médicos e 

alunos participantes realizaram os exames sem conhecer o tempo de jejum e o conteúdo da última 

refeição do paciente. Os dados foram registrados em ficha e relacionados em uma planilha para 

realização da análise estatística, onde correlacionou-se achado esperado x encontrado na 

determinação da eficácia e se comparou a expertise entre operadores de diferentes níveis de 

treinamento. Ao avaliar a associação entre o tempo de jejum (em minutos) e a natureza do 

conteúdo gástrico (n=51), variável de medição da metodologia POCUS, houve correlação 

significativa entre ambos (p = 0,030, teste paramétrico ANOVA). Ao comparar-se os achados de 

imagem esperados (tomando como base o tempo de jejum praticado) com os achados de imagem 

encontrados pelos operadores, no mesmo espaço amostral, tal associação se aproximou da 

significância estatística (p = 0,063, teste exato de Fisher). Considrando os resultados, cocluiu-se 

que a análise do jejum pré-operatório por POCUS mostrou-se eficaz e de fácil aplicabilidade. Isto 

se evidenciou pela concordância entre os achados dos exames entre operadores de diferentes 

níveis de treinamento e pela correspondência entre o achado ultrassonográfico e o tempo de jejum 

relatado pelos participantes. Ou seja, o aspecto do antro gástrico ao exame de ultrassom foi 

suficiente para uma estimativa segura de tempo de jejum. 
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De acordo com projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025 cerca de 700 

milhões de pessoas terão diagnóstico de obesidade. Em um espectro mundial percebe-se a 

obesidade como uma doença grave, sendo assim de grande relevância a amplificação dos estudos 

relacionados ao tema e as consequências dessa condição. O objetivo deste experimento foi avaliar 

peixes zebrafish (Danio rerio) como modelo de obesidade. Para tal, 40 fêmeas adultas de zebrafish 

foram divididas em dois grupos que receberam diferentes dietas. O grupo controle (C) recebeu 

dieta semipurificada com 8% de óleo de peixe, rico em ácidos graxos poli-insaturados e o grupo 

isocalórico (ISO) recebeu dieta com 8% de gordura suína, rica em ácidos graxos saturados. 

Ambos os grupos foram alimentados durante 11 semanas, recebendo diariamente 3 porções de 

ração até a aparente saciedade. A massa corporal foi aferida semanalmente. No início da última 

semana de protocolo alimentar foi realizado, com auxílio do software EthoVision, o teste 

comportamental de tanque novo, onde obtivemos dados referentes à distância percorrida, 

velocidade média, tempo de permanência no fundo do aquário e tempo imóvel - freezing. Ao final 

da última semana foi realizado o teste oral de tolerância à glicose (TOTG), onde foi aferida a 

glicemia no tempo 0 (imediatamente antes da administração oral de glicose) e nos tempos 30, 60, 

120 minutos. Após o TOTG, os animais foram eutanasiados e processados histologicamente para 

obtenção de lâminas coradas com hematoxilina e eosina. A partir destas lâminas foi realizada a 

análise morfométrica dos adipócitos do tecido adiposo visceral (TAV). Os resultados dos testes 

comportamentais evidenciaram que a dieta ISO não causou estresse nos animais. A massa 

corporal do grupo ISO (0,43 ± 0,15g) foi significativamente maior (P < 0,05) quando comparado 

ao grupo C (0,32 ± 0,07g). A área sob a curva do TOTG não apresentou diferença significante (P 

> 0,05) entre os grupos, apesar de o grupo ISO apresentar glicemia elevada nos tempos de 60 e 

120 minutos. Os animais do grupo ISO apresentaram maior quantidade de TAV, já os adipócitos, 

apresentaram diâmetro médio similar entre os dois grupos (P > 0,05). Diante do exposto, 

concluímos que apesar das dietas apresentarem o mesmo teor de gordura, a dieta rica em ácidos 

graxos saturados (ISO) apresentou maior potencial obesogênico. Também foi possível observar 

que apesar das alterações observadas no grupo ISO, este protocolo alimentar não causou 

alterações condizentes com estresse. 
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INTRODUÇÃO: A dor lombar crônica (DLC) é caracterizada por um desconforto entre a última 

costela flutuante e a crista glútea com prevalência por mais de 4 semanas e acomete, em algum 

momento da vida, grande parte da população mundial. As diretrizes para o tratamento da dor 

lombar englobam diversos manejos e tratamentos, dentre eles destaca-se neste protocolo a 

Diatermia por ondas Curtas (DOC). A DOC é conhecida há décadas e consiste na aplicação de 

radiações eletromagnéticas de ondas curtas, na faixa de 10 - 100 MHz de frequência. Possui dois 

modos de operação: o contínuo e o pulsado. Na forma contínua, causa uma leve elevação da 

temperatura dos tecidos mais profundos.  A forma pulsada não traz o aquecimento local, sua 

atuação é pelo transporte iônico transmembrana e potencial de ação que se dá pelos campos 

eletromagnéticos gerados e causa uma melhor reparação tecidual junto a melhora de quadros de 

edema. Não há na literatura muitos estudos que relacionem a DOC à DLC e, os mesmos estudos, 

apresentam vieses metodológicos consideráveis e não avaliam analgesia imediata das 

intervenções. OBJETIVO: Este protocolo tem como objetivo primário avaliar o efeito analgésico 

imediato da diatermia por ondas curtas pulsada (DOCp) em indivíduos com DLC e como 

secundários verificar a melhora da funcionalidade e satisfação do paciente analisar a influência 

dos fatores biopsicossociais nos resultados pós tratamento. MÉTODOLOGIA: Ensaio clínico 

randomizado controlado, duplo cego, que elegerá 50 participantes com DLC randomizados em 

dois grupos: grupo de diatermia por ondas curtas modo pulsado (GDOCp) (n=53) e grupo placebo 

(GP) (n=53). A DOC será aplicada uma única vez durante 30 minutos. O desfecho primário será 

a intensidade e qualidade da dor. Os desfechos secundários serão: funcionalidade; depressão e 

ansiedade; percepção de melhora global; satisfação do paciente com o tratamento, força de 

membros inferiores, mobilidade de cadeia posterior e influência de fatores psicossociais na 

resposta ao tratamento. Os pacientes serão avaliados antes da primeira sessão, imediatamente após 

aplicação a sessão de tratamento e uma semana após. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se 

que a DOCp proporcione efeito analgésico imediato, melhore a funcionalidade, força de membros 

inferiores, mobilidade da cadeia e que os pacientes fiquem satisfeitos em relação ao tratamento 

CONCLUSÃO: Esse protocolo estudo trará mais rigor metodológico ao verificar se a DOCp 

causa efeito analgésico imediato e qual sua influência em desfechos biopsicossociais. 
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O ácido aminometilfosfônico (AMPA) é produto de diferentes compostos fosfônicos, e sua 

presença em ambientes aquáticos é resultado da contaminação causada principalmente pelo 

glifosato – atualmente a molécula herbicida mais utilizada mundialmente - e por detergentes 

industriais e domésticos. A ocorrência dessa molécula vem sendo relatada em corpos d’água com 

consequentes distúrbios na biossíntese de pigmentos fotossintéticos. Utilizando a macrófita 

aquática Lemna minor, foram investigados os efeitos do ácido aminometilfosfônico (AMPA) na 

biossíntese de clorofila e a sua toxicidade para organismos fotossintetizantes. Concentrações 

ambientais de AMPA reduziram a concentração de clorofila de L. minor, em 10% ( EC10) e 50% 

(EC50) com 1,3 e 902,9 µg de AMPA  l-1 respectivamente após 14 dias de exposição, mas não 

afetaram o peso/taxa de crescimento das plantas frescas (EC10 e EC50 de 178,6/244,4 e 

11922,2/12513,2 µg AMPA l-1, respectivamente). O AMPA diminuiu a atividade da enzima 

glicina descarboxilase (GDC), consequentemente interferindo no metabolismo de aminoácidos, 

levando à acumulação de glicina e à falta de glutamato (Glu) nas plantas. Em consequência, a 

falta de Glu impactou na síntese do ácido δ-aminolevulínico (ALA) e demais precursores da 

clorofila nos cloroplastos. A suplementação no meio de cultivo com Glu e ALA reverteu e o efeito 

negativo do AMPA na síntese de clorofilas. Os resultados indicaram que o AMPA pode alterar o 

ecossistema aquático afetando os organismos fotossintetizantes através da inibição da síntese de 

clorofila. Ademais, é importante ressaltar que devido ao efeito negativo na atividade da GDC que 

resultou no acúmulo de glicina, o AMPA pode ser tóxico para animais e humanos, mas estudos 

sobre esse efeito em animais precisam ser realizados e avaliados. 
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O ensino tradicional de Anatomia requer a utilização de peças cadavéricas e enfrenta, muitas 

vezes, dificuldades relacionadas à obtenção, conservação e manutenção dos materiais. É crescente 

a preocupação ética que motiva estudantes e docentes a buscarem métodos alternativos ao uso de 

materiais cadavéricos como simulações computadorizadas e modelos tridimensionais (3D). A 

manufatura aditiva (MA), também conhecida como impressão 3D, é uma tecnologia em constante 

avanço desde a sua criação em 1980. Os modelos produzidos por MA a partir de estruturas 

anatômicas reais tem se tornado opções didáticas para ensino e treinamento cirúrgico. O objetivo 

deste trabalho foi desenvolver modelos anatômicos por modelagem e impressão 3D no Núcleo de 

Manufatura Aditiva e Ferramental do Departamento de Engenharia Mecânica da UTFPR. Foram 

utilizadas tomografias computadorizadas (TC) de um estômago de ovino previamente preparado 

no Departamento de Anatomia da UFPR e um abdome de cão cedidas por clínicas veterinárias de 

Curitiba. As reconstruções das imagens anatômicas foram realizadas a partir dos arquivos 

DICOM que foram importados pelo software InVesalius© para a reconstrução do estômago de 

ovino e pelo software Materialise Mimics© para o abdome de cão. Foram definidos 4 modelos 

didáticos, sendo 3 de estômago de ruminante e 1 de sistema urinário de cão que, neste caso, foi 

selecionado a partir da definição da densidade adequada para tecidos moles. Os rins, veias, 

artérias, vesícula urinária e uretra foram isolados utilizando-se ferramentas de edição e 

interpolação do Materialise Mimics©. Os modelos 3D foram exportados no formato “.stl” para o 

software MeshMixer 3.0 da Autodesk® Inc, onde a malha foi corrigida e modelada. Os modelos 

de estômago foram definidos levando-se em consideração diferentes objetivos didáticos e 

impressos com dimensões reduzidas. O primeiro foi cortado sagitalmente para a visualização dos 

pilares do rúmen e sulco reticular e impresso em ácido poliláctico (PLA) em impressora Ender 3 

Pro, o segundo foi aberto lateralmente para a observação das 4 cavidades e impresso em filamento 

de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) em impressora Creality CRX e, por fim, o terceiro foi 

mantido fechado e impresso em resina acrílica em impressora Elegoo Mars para a visualização 

da morfologia externa. O modelo de sistema urinário em tamanho real foi impresso em PLA em 

impressora Ender 3 Pro. Os modelos impressos reproduziram satisfatoriamente a anatomia e serão 

empregados como recursos didáticos em aulas práticas de anatomia dos animais domésticos da 

UFPR. 
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Os sedimentos que compõem as praias arenosas são continuamente retrabalhados pela ação de 

ondas, ventos e correntes de maré, e representam um hábitat fisicamente instável para a fauna. 

Contudo, são ambientes comuns nas regiões costeiras de todo o planeta, e apresentam uma grande 

variedade de tamanhos, morfologias, graus de exposição e diversidade de organismos. Muitos 

animais que habitam as praias apresentam ritmos de vida desencadeado por fatores relacionados 

à subida e descida das marés. Esses ritimos permitem que muitas vezes esses animais ao 

costruirem suas tocas, saírem para se alimentar, reproduzir, ou competir por espaços deixem 

marcas ou rastros na areia. Nessa proposta daremos continuidade a Iniciação Cientifica de Ensino 

Médio inciada em 2019. A partir da Iniciação cientifica do curso de Oceanografia, obtemos as 

fotos dos rastros capturadas na praia do Balneário Atami (25,603º S, 48,391º W), localizado no 

município de Pontal do Paraná. Os trabalhos de campo consistiram na coleta de imagens das 

marcas deixadas por animais por meio fotográfico com frequência quinzenal e dados como tipo 

de marca, zona de ocorrência, amplitude de maré, tamanho de tocas, entre outros foram 

registrados. A região emersa das praias foi separada em: Zona supralitoral caracterizada como a 

região acima da linha de deposição de detritos; Zona mesolitoral que se inicia abaixo desta linha 

e se estende até o afloramento do lençol freático e; Zona sublitoral que corresponde à região entre 

o final do mesolitoral e a zona de surfe e pode permanecer submersa por longos períodos. Nestas 

fotos foram registradas a presença de marcas/rastros distintos, feitos por 19 espécies (animais 

marinhos e terrestres), pertencentes a 16 famílias, 10 ordens, 4 filos. Treze diferentes 

marcas/rastros foram observados: Hastula cinérea, Ocypode quadrata, Excirolana armata, 

Euzonus sp, Callichirus major, Donax haleyanus, Tivela mactroides e Oliva mutica. As fotos das 

marcas estão sendo utilizadas para a criação de um guia ilustrado de identificação. Para cada uma 

das fotos faremos legendas com curiosidades, espécie, modo de vida, local, zona de ocorrência e 

motivo da marca. Ao final esperamos que nosso guia ilustrado seja em linguagem acessível para 

o público não acadêmico. Ainda nesse periodo usaremos e exploraremos como guia o livro 

"Animais de Nossas Praias", de autoria de Carlos Nobre RosaTraremos além das fotos e 

informações mais técnicas que poderão ser usadas para o desenvolvimento de atividades de 

extensão. 
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A Organização Mundial da Saúde enxerga a obesidade como um dos grandes problemas de saúde 

que afetam o mundo, podendo ser considerada uma epidemia. O sobrepeso está diretamente ligado 

a vários distúrbios metabólicos que afetamos mamíferos, portanto é necessário que se 

desenvolvam estudos relacionados a estes distúrbios e possíveis tratamentos. O objetivo desta 

pesquisa foi confeccionar dietas semi-purificadas, isoenergéticas, com predominância de ácidos 

graxos poli-insaturados ou saturados e verificar como o zebrafish (Danio rerio) responde 

metabolicamente ao ser submetido a estas diferentes dietas. Para tal, 40 fêmeas adultas com 5 

meses de idade foram divididas em 2 grupos (20 animais / grupo). O grupo controle (C) foi 

alimentado com ração semi-purificada contendo 8% gordura provinda de óleo de peixe, já o grupo 

isocalórico (ISO) foi alimentado com uma ração em que a gordura, em mesma quantidade, foi 

substituída por banha de porco, rica em ácidos graxos saturados. Ambos os grupos foram 

alimentados 3 vezes por dia até a aparente saciedade durante 11 semanas. Ao longo do período 

experimental, foram avaliados semanalmente a massa corporal (MC) e o comprimento corporal, 

obtendo assim o índice de massa corporal (IMC). Ao final da última semana de experimento foi 

aferida a glicose sanguínea em jejum. Os animais foram eutanasiados, fixados em solução aquosa 

de formaldeído 10% e preparados para análise histológica, onde foram confeccionadas lâminas 

coradas com hematoxilina e eosina. A partir destas lâminas, obtivemos fotomicrografias do fígado 

para quantificação de esteatose hepática através da técnica estereológica da densidade de volume 

(Vv de esteatose hepática). A análise estatística foi realizada através do software GraphPad Prism, 

onde foi considerado P < 0,05 como significante. As analises mostram que os animais do grupo 

ISO apresentaram aumento da massa corporal ao longo das semanas de protocolo alimentar e ao 

final da última semana o grupo ISO apresentou a massa corporal 32% maior que o grupo controle 

(P=0,0182). Tanto no IMC quanto na glicemia em jejum, não observamos diferenças 

significativas entre os grupos (P>0,05). Através da análise estereológica, observamos que o grupo 

controle apresentou 7,51±6,02% de esteatose hepática, enquanto os animais do grupo ISO 

apresentaram 14,94±7,48% (P=0,0086). Portanto, conclui-se que a administração de dieta rica em 

ácidos graxos saturados, ainda que isocalórica em relação a dieta controle, causou aumento da 

massa corporal, acompanhada de esteatose hepática e sem aparente alteração no metabolismo da 

glicose. 
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A dinâmica evolutiva dos Dactylogyridae é complexa devida à sua alta diversidade, gerada a 

partir da sua flexibilidade de uso de hospedeiros, curto tempo de geração e grande capacidade 

reprodutiva. Dactylogyridae, uma das famílias mais diversas de Monogenoidea, inclui as espécies 

Neotropicais de Demidospermus e Cosmetocleithrum, todas parasitas de peixes Siluriformes. O 

primeiro gênero chama atenção pelo seu grande número de espécies – Demidospermus é definido 

como parasito de peixes Loricariidae, porém já foi registrado em peixes de Pimelodidae e 

Auchenipteridae. Seu status parafilético é sugerido em diversos trabalhos moleculares utilizando 

rDNA 28S e 18S, com diagnose morfológica ambígua. Cosmetocleithrum, em contrapartida, é 

monofilético, com evidencias de dados morfológicos e moleculares (também com rDNA 28S e 

18S), e suas espécies compartilham projeções em forma de fita na barra dorsal. Nesse estudo, 

analiso o relacionamento entre espécies dos dois gêneros a partir de rDNA 28S e avalio o suporte 

morfológico para esses gêneros através da reconstrução dos estados ancestrais. Os resultados da 

inferência Bayesiana apontam para um status parafilético do arranjo de espécies incluídas em 

Demidospermus. Um primeiro clado bem suportado, todos parasitos de peixes Loricariidae, irmão 

do clado composto por espécies de Cosmetocleithrum; e um segundo agrupamento, basal a 

Cosmetocleithrum, composto por espécies parasitas de peixes Pimelodidae. Dois subgrupos 

monofiléticos de espécies de Cosmetocleithrum apresentam as projeções na barra dorsal, mas são 

diferenciados morfologicamente pela morfologia das barras (em V ou retilíneas). A reconstrução 

da história evolutiva do sistema hospedeiro-parasitos sugere um uso ancestral de 4 famílias de 

hospedeiros, Loricariidae, Pimelodidae, Auchenipteridae, e Doradidae. Cosmetocleithrum 

apresenta um caso de troca de hospedeiro. Este trabalho apresenta também a descrição de 7 novas 

espécies de Dactylogyridae (2 de Demidospermus e 5 de Cosmetocleithrum), e propõe a diagnose 

emendada de Demidospermus. Os resultados reforçam a necessidade de que haja uma revisão das 

espécies presentemente incluídas em Demidospermus. 
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A utilização e consequente contaminação causada pela aplicação de herbicidas tem sido motivo 

de grande preocupação ambiental e de saúde pública. A exemplo, o glifosato, o herbicida mais 

utilizado mundialmente para o controle de plantas invasoras, é encontrado em concentrações 

relevantes no ambiente, sendo um dos maiores contaminante de corpos d’água. Estudos relatam 

os efeitos nocivos da molécula na vida aquática. Uma das estratégias de mitigar a contaminação 

pelo herbicida é pelo uso de plantas capazes de absorver, degradar e/ou acumular o herbicida, 

tendo as macrófitas aquáticas apresentado essa capacidade fitorremediadora. O objetivo do 

presente trabalho foi investigar os impactos fisiológicos do glifosato no sistema respiratório em 

larvas do mosquito Aedes aegypti, bem como o potencial fitorremediador de plantas da espécie 

Salvinia molesta em atenuar os possíveis efeitos deletérios nos mosquitos. Larvas de quarto instar 

de Ae. aegypti foram expostas por dois dias (ensaio agudo) às concentrações de 0, 25, 50, 75 e 

100 µg l-1 de glifosato, na ausência ou presença de 1,5 g da macrófita S. molesta. Após dois dias 

de exposição, as plantas foram responsáveis por remover de 20,64 a 49,20% do glifosato da água. 

A atividade da P450 – enzima que está relacionada ao estresse oxidativo – foi maior em larvas 

expostas ao glifosato na ausência de plantas. Ao contrário, o efeito deletério do glifosato na taxa 

respiratória foi atenuado na presença da macrófita. Os complexos mitocondriais I e II não foram 

afetados com o glifosato na presença de plantas, enquanto que na ausência da macrófita e nas 

concentrações de 75 e 100 µg l-1, sua atividade diminuiu. Ademais, as atividades do complexo I, 

II e IV foram maiores com a presença das plantas e resultado similar foi observado na atividade 

do complexo III com 100 µg l-1 de glifosato. Conclui-se portanto, que a adição de plantas 

diminuiu a quantidade de glifosato no meio, e consequentemente, a capacidade de absorção de 

glifosato pelas plantas resultou em menos danos toxicológicos aos insetos, demonstrando o papel 

ecológico e tecnológico do emprego de S. molesta para remediação de águas contaminadas por 

glifosato. 
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O estudo trata de uma revisão de literatura para verificar a utilização de espécies vegetais com 

ação sobre o SARS-CoV-2. Foi realizada nos bancos de dados Medline, Scielo, Web of Sience, 

Lilacs e Scopus, com as palavras-chave “plantas medicinais”, “metabólitos secundários”, “covid-

19”, com busca nos últimos 2 anos. Após adotar os critérios de inclusão e de exclusão, cinco 

artigos foram selecionados. A Covid-19 é uma doença que teve início na cidade de Wuhan na 

China no final de dezembro de 2019 como resultado de transmissão zoonótica e alcançou níveis 

globais acarretando numa pandemia mundial que afetou a saúde de milhões de pessoas). Após o 

surto de Covid-19, diferentes estudos foram realizados na tentativa de desenvolver novas 

abordagens terapêuticas eficazes para doença. A Literatura destaca o uso de plantas medicinais e 

os seus metabólitos como potencial para o desenvolvimento de novas terapias para o tratamento 

da Covid-19. O estudo de docking molecular e a simulação de dinâmica molecular (MD) 

demonstraram eficácia cientifica nas pesquisas. As pesquisas destacaram o uso de extrato de B. 

rotunda e panduratina A após infecção viral como eficiente na supressão da infectividade de 

SARS-CoV-2 em células Vero E6. As plantas medicinais ayurvédicas – W. somnifera, T. 

cordifolia e O. sanctum também demonstraram atividade inibitória contra SARS-CoV-2 M pro. 

Além disso, destacou-se o uso da Nilavembu Kudineer Chooranam (NKC), que é uma formulação 

à base de plantas, a qual apresenta capacidade de interagir com os componentes que bloqueiam 

replicação viral. A literatura ainda destaca o uso da A. indica, que demonstrou evidência antiviral 

positiva específica para a síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2. Por fim, o último 

estudou destacou o ácido salvianólico A e a curcumina como potenciais inibidores do M pro. Os 

resultados obtidos foram favoráveis quanto ao uso de plantas medicinais para o tratamento de 

Covid-19, no entanto são necessários estudos pré-clínicos para complementar o desenvolvimento 

de terapias contra a Covid-19. 
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Os menonitas são um grupo anabatista cristão com isolamento genético de 500 anos e uma 

estrutura fechada que, somada a três eventos de gargalo que sofreram durante suas imigrações, 

reduziu sua diversidade genética e aumentou sua suscetibilidade a doenças crônicas. Uma dessas 

doenças, que tem comprovada influência de fatores genéticos e ambientais, é a asma brônquica 

(AB). Foram reunidas informações e amostras referentes à asma brônquica de 551 menonitas, 

60.6% mulheres, por meio de um levantamento epidemiológico baseado na PNS de 2013 entre 

2016-2020: dos quais 213 procediam de Colônia Nova (CON-PR), 157 da colônia Witmarsum 

(CWI-PR) e 185 de Curitiba (CWB-PR). Também foram sequenciados 144 exomas CON-RS para 

cobertura >30x (Illumina HiSeq) e comparados 50 exomas de menonitas que tinham AB ou 

parentes afetados em primeiro grau, com 50 não afetados e que relataram parentes também não 

afetados, avaliando variantes no equilíbrio Hardy-Weinberg (p>10-7) e call rates >99%, com 

regressão logística multivariada (PLINK v1.9, STATA v.9.2). A prevalência de asma brônquica 

em menonitas foi de 12% (CON: 8,1%, CWI: 15%, CWB: 13,5% - P=0,08), comparado com 

4,5% na população brasileira. A susceptibilidade à AB em menonitas está associada 

independentemente a agregação familiar (OR= 3.53; IC95%= 1.85 - 6.72; P<0.0001); presença 

de dermatite herpetiforme em familiares (OR= 4,45; IC95%= 1,35 - 14,62; P= 0,014) e exposição 

a substâncias químicas no ambiente (OR=1,96; IC95%= 1,07 - 3,50; P=0,028). Trinta e quatro 

variantes de 30 genes foram associadas a um efeito dominante para a AB (p<0,005), 

independentemente dos fatores de risco acima mencionados. Destes, 22 estão associados aos 

níveis de mRNA nos pulmões/sangue (GTEx), 8 substituem aminoácidos e 14 criam/destroem 

locais CpG, com um possível efeito epigenético. As frequências de 19 e 18 alelos diferem das dos 

europeus não finlandeses e brasileiros, respectivamente (p<0,02), indicando um possível efeito 

fundador. Vinte e dois (73%) foram associados à proteção contra AB (p<0,0005), mas a maioria 

deles apresenta menor frequência entre os menonitas (P<0,006). Logo, a maior prevalência de 

asma brônquica em menonitas se deve a um provável efeito fundador reduzindo a frequência de 

alelos protetores. 
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O Laboratório BIOGEMM possui uma grande coleção de microrganismos endofíticos incluindo 

fungos filamentosos e actinomicetos, isolados de plantas medicinais e aquáticas coletadas no 

Pantanal e Cerrado. Muitos desses microrganismos já foram identificados pelo grupo como 

produtores de compostos de interesse para a indústria farmacêutica e biotecnológica. Tal coleção 

necessita ser conservada ex situ e ser mantida viável a fim de permitir a bioprospecção de 

microrganismos com potencial biotecnológico. Sendo assim, os objetivos do presente estudo 

foram: Realizar a manutenção da coleção de Microrganismos do BIOGEMM e propor estratégias 

para a exploração biotecnológica dos microrganismos dessa coleção. A fim de propor estratégias 

para a exploração biotecnológica da coleção de culturas microbianas, foram desenvolvidas 

atividades de auxílio na organizaçáo do evento online CONACOM 2020 (I Competição Nacional 

de Coleções Microbiológicos e Genética Molecular), realizado de 02 a 28 de novembro. A 

participação foi realizada junto à equipe de Agenda, comissão organizadora responsável pelo 

cronograma do evento, sendo as atividades desenvolvidas: 1. organizar as datas e os horários de 

palestras e rodas de conversa; 2. procurar e contatar os pesquisadores para ministrar cada palestra; 

3. Procurar parcerias na rede social "Instagram", com enfoque em maior divulgação da I 

CONACOM. O evento foi realizado com sucesso, sendo que a equipe de Agenda alcançou todos 

os objetivos propostos, sendo realizadas parcerias com pesquisadores de renome no país, de 

diversas áreas para palestrar na CONACOM 2020. Com o retorno das atividades presenciais no 

laboratório, foi realizada a produção em larga escala do extrato do endófito Pseudofusicoccum 

stromaticum já descrito pelo grupo com potencial biotecnológico. Inicialmente, as cepas foram 

cultivadas em 100 ml de meio líquido de extrato de malte e incubados sob agitação constante (180 

rpm) a 28oC por 15 dias. Após esse período, as culturas foram filtradas e o líquido fermentado 

foi submetido à extração com 1% do polímero Amberlite® XAD-16N e mantido por mais um dia 

sob agitação constante (180 rpm). Em seguida, a resina foi separada do filtrado, lavada com água 

destilada e eluida em álcool metílico (V x V) para que os metabólitos secundários adsorvidos pela 

resina fossem extraídos pelo solvente. Finalmente, o solvente foi evaporado em vácuo a 45oC e 

o extrato bruto seco foi obtido. Até o momento foram produzidos 3 litros do extrato com 

rendimento do extrato bruto seco de 0,568g. 
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Os poluentes orgânicos persistentes constituem uma das principais classes de contaminantes 

ambientais sendo maior parte de origem antrópica. Alguns desses compostos como o TCDD e 

BDE -2009 podem estar associados a diversas patologias incluindo o câncer. Dos tipos de câncer 

o melanoma possui menor incidência, porém é altamente invasivo e de difícil tratamento, gerando 

pior prognóstico. Dados do nosso grupo de pesquisa sugerem que a exposição ao TCDD e BDE-

209 pode atuar em algumas características de células tumorais. Estes compostos apresentam 

características carcinogênicas, mas não se sabe ainda se essas moléculas podem interferir no 

fenótipo de células tumorais resultando na resistência a quimioterapia. Portanto, nosso objetivo é 

investigar se a exposição a esses xenobióticos pode modular e/ou alterar o perfil celular de 

melanoma murino (B16F1), interferindo no prognostico do câncer. Para esse estudo, utilizamos 

células B16F1 ATCC® (CRL6323TM). As células foram expostas por 15 dias a concentrações 

de 0,1 nM/mL de TCDD e 0,01 nM/mL, 0,1 nM/mL e 1 nM/mL para BDE-209 e posteriormente 

tratadas com os quimioterápicos Vincristina e Cisplatina. Foram realizados os ensaios de MTT, 

Vermelho Neutro e Cristal Violeta. A estatística foi realizada com os testes de Shapiro-Wilk e 

Bartlett com three-way ANOVA e teste post hoc de Fisher. Em relação aos resultados, no ensaio 

Cristal Violeta de 48 horas observamos um aumento proliferativo do grupo exposto ao TCDD e 

BDE-209 a 1 nM/Ml com Cisplatina, possivelmente demonstrando resistência tipo adquirida 

devido a exposição aos contaminantes. No ensaio MTT de 72 horas, observamos um aumento da 

atividade das desidrogenases mitocondriais e citoplasmáticas nos grupos expostos ao TCDD e 

BDE-209 a 0,1 nM/Ml com Cisplatina, isto corrobora com possíveis mecanismo de resistência 

associado ao efluxo do fármaco no citoplasma. Em relação ao Vermelho Neutro em 72 horas 

ocorreu aumento da atividade endolisossomal em grupos expostos ao TCDD e BDE a 0,01 e 0,1 

nM/Ml, sugerindo possível aumento na excreção, transporte e metabolização do quimioterápico. 

Os resultados em certa parte corroboram a hipótese de que ocorre interferência da mistura desses 

contaminantes no perfil celular. Ainda assim cabem algumas perguntas sobre a atuação desses 

contaminantes e quimioterápicos visto os mecanismos de resistência celular aos dois 

quimioterápicos não são totalmente elucidados. Sendo assim estamos buscando entender da 

melhor forma como ocorrem essas interações (contaminante, célula e quimioterápico). 
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A pandemia mundial de Coronavírus, declarada no início de 2020 pela OMS, fez com que a 

população mundial mudasse os seus hábitos de vida. Isolamento social e a proibição de eventos 

que causasse aglomeração de pessoas, foram algumas das medidas que governos ao redor do 

mundo adotaram para enfrentar a pandemia. As mulheres estão mais suscetíveis ao sofrimento 

psíquico e a desenvolverem transtornos do comportamento alimentar em períodos de estresse 

quando comparadas a homens. Esta revisão integrativa da literatura tem como objetivo investigar 

as influências da pandemia de COVID - 19 na saúde mental e comportamento alimentar das 

mulheres. A questão que norteou a pesquisa foi a seguinte: “Como a pandemia de COVID - 19 

está influenciando o comportamento alimentar e a saúde mental das mulheres ?”. A hipótese que 

foi discutida foi a de que as mulheres, por terem seu comportamento alimentar muito ligado às 

emoções, tiveram mudanças em seus hábitos alimentares devido à pandemia de COVID-19. Os 

artigos selecionados foram publicados desde o início da pandemia até Dezembro de 2020, nas 

bases de dados do portal de periódicos da CAPES. Utilizou-se a seguinte combinação entre 

palavras chaves: (“Mental Health” or “Feeding Behavior) AND (“Pandemics”) AND (“Feeding 

Behavior” or “Woman”). Para verificar a seleção dos artigos seguiu-se os seguintes passos: leitura 

de título, resumo e artigos completos. Foram excluídos da análise, artigos que não 

compreendessem pesquisa empírica, que fossem realizados com grupos com patologias 

específicas e que não tivessem sido revisados aos pares. Foram selecionados 27 artigos, dos quais 

apenas 2 (7,41%) desenvolveram-se no Brasil. A maior parte destes estudos (29,63%) foram 

realizados nos Estados Unidos. Com a análise e leitura criteriosa destes artigos foi possível 

identificar que a pandemia agravou patologias como o estresse e a ansiedade, estes com maior 

influência no comportamento alimentar bem como houve um maior consumo de alimentos hiper 

palatáveis como doces e industrializados aumentou durante a pandemia. 
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O programa de iniciação cientifica promove a aproximação do aluno à pesquisa científica, 

desenvolvendo o pensamento crítico, a criatividade e aprendizagem de técnicas e métodos de 

pesquisa. Por meio do Edital n.002/2020 PRPPG/PESQUISA, o projeto de pesquisa 

“Gerenciamento de crise nos serviços de saúde: desenvolvendo a liderança e a governança 

corporativa para o combate à Covid-19" oportunizou a experiência de iniciação científica em 

atividades de pesquisa envolvendo pós-graduandos e graduandos. Objetivou-se relatar a 

experiência vivenciada por uma graduanda de enfermagem nas atividades desenvolvidas em 

pesquisa. Relato da experiência vivenciada durante o período de primeiro de outubro de 2020 à 

primeiro de julho de 2021, a partir de atividades desenvolvidas e o impacto na formação 

acadêmica, registrados em diários de campo. Os objetivos centrais do projeto de pesquisa foram 

compreender as estratégias adotadas pelos enfermeiros no gerenciamento de crise da COVID-19 

nos serviços de saúde e desenvolver implicações teóricas sobre a influência dos comportamentos 

individuais e coletivos para a resiliência organizacional para o enfrentamento da crise.  Durante 

a fase inicial, as atividades realizadas objetivaram contribuir com o arcabouço teórico, e realizou-

se buscas em bases de dados como PubMed, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e Scopus 

utilizando os descritores “enfermagem” e “liderança”, a fim de construir uma biblioteca de 

referências. Com o desenvolvimento da pesquisa, realizou-se a busca por informações de uma 

plataforma de questionários on-line, cujos dados sobre o funcionamento e os planos oferecidos 

pelo site foram apresentados em uma reunião para o grupo de pesquisa. Além das atividades 

descritas, houve a participação em reuniões, com outros integrantes do grupo de pesquisa nas 

quais discutiu-se o desenvolvimento da pesquisa e decidiu-se o seu andamento. As atividades 

desenvolvidas, enriqueceram os estudos realizados durante a graduação, pelo conhecimento, que 

possibilitou o aprimoramento da aluna em suas pesquisas por referências bibliográficas para a 

construção de trabalhos acadêmicos. A participação das reuniões propiciou conhecer na prática 

como são desenvolvidas as pesquisas científicas, bem como a dinâmica de um grupo de pesquisa. 

Desta forma, uma pesquisa científica abarca não somente os paradigmas científicos previstos em 

um projeto de pesquisa, mas também influencia nos processos de ensino-aprendizagem dos 

discentes. 
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Ao longo do ciclo de vida, o crescimento somático dos peixes varia em função de diversos fatores, 

como idade, mudança de hábitat, maturação gonadal, entre outros elementos. Essas alterações 

resultam em variações que definem o crescimento polifásico, que pode ser avaliado a partir dos 

otólitos, estruturas cristalinas de carbonato de cálcio encontrado na orelha interna dos peixes. 

Formados no estágio larval, os otólitos crescem de acordo com o desenvolvimento do indivíduo, 

registrando as diferentes fases de vida através de mudanças em suas medidas, forma e 

constituição. Para avaliar mudanças de fase de vida em espécies que constituem importantes 

recursos pesqueiros, foram realizadas amostragens entre junho de 2019 e abril de 2020 nos 

Sistemas Lagunares do Leste Fluminense, no qual a ubarana, Elops smithi McBride, Rocha, Ruiz-

Carus & Bowen 2010, se destacou nas capturas. Dados de comprimento total (Ct, mm) e 

comprimento do otólito (Co, mm) foram utilizados para avaliar diferentes fases de crescimento 

em 93 exemplares de ubarana com comprimento total entre 155 e 623 mm. Foi calculada a razão 

de aspecto Co/Ct, sendo retirado o efeito de tamanho dos indivíduos utilizando o comprimento 

total médio e o expoente da relação Co/Ct=aCtb. Os dados corrigidos de Co/Ct foram avaliados 

por classes de comprimento total de 30 mm, testados com uma ANOVA um fator. Foram obtidas 

médias de Co/Ct entre 0,02485 e 0,02763, não havendo diferença entre as classes analisadas 

(F=1,11, p=0,362). Os resultados não evidenciaram diferentes fases de crescimento no intervalo 

de comprimentos analisado, o que pode ser explicado pelo fato de a maioria dos indivíduos 

capturados serem juvenis. Considera-se que a análise de otólitos de adultos provenientes de áreas 

costeiras adjacentes e a atribuição de idade possam esclarecer melhor o ciclo de vida da ubarana 

nos Sistemas Lagunares do Leste Fluminense. 
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INTRODUÇÃO: Dentre as maiores causas de morte entre os homens adultos no Brasil, o câncer 

ocupa posição de destaque e o câncer de próstata é o que ocupa a segunda maior causa de óbitos. 

Há algum tempo a ciência tenta comprovar a relação direta entre o desenvolvimento do câncer de 

próstata e sua afinidade com a utilização dos agrotóxicos. OBJETIVOS: O presente estudo teve 

como finalidade analisar a incidência do câncer de próstata e sua relação com os agrotóxicos na 

10ª Regional de Saúde do Estado do Paraná (Cascavel – PR).  METODOLOGIA: Estudo 

ecológico e retrospectivo. Foram analisados os óbitos por câncer de próstata, por meio da 

estatística descritiva e inferencial, calculou-se a taxa de mortalidade e a razão de chance, ou Odds 

Ratio (OR) de mortalidade por câncer de próstata de trabalhadores agrícolas residentes na 10ª 

Regional de Saúde do Paraná, entre os anos de 2013 e 2018. RESULTADOS: No período 

analisado foram notificados 263 óbitos por câncer de próstata na 10ª Regional de Saúde do Estado 

do Paraná. Braganey, Cafelândia, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas e Santa Tereza do Oeste não 

apresentaram óbitos, já Cascavel concentrou 43,72% destes. Acerca da idade dos homens 

acometidos, 41.82% tinham entre 74 e 89 anos, 61,21% dos indivíduos eram casados e 82,09% 

eram brancos. Quanto a ocupação 77 (29,27%) homens eram trabalhadores agrícolas e, portanto, 

tiveram contato direto com agrotóxicos. Dentre os munícipios analisados, a taxa de mortalidade 

para todos os municípios (25) que compõem a 10ª Regional de Saúde foi de 2,72 óbitos a cada 

mil homens. A cidade de Santa Lúcia teve uma taxa de mortalidade de 22,22/1000, sendo a taxa 

mais alta entre todos os municípios. Cascavel, mesmo com o maior número de mortes por câncer 

de próstata, apresentou taxa de mortalidade de 1,56 a cada mil homens. Catanduvas apresentou a 

menor taxa de mortalidade, 1,06/1000. Acerca do OR, os trabalhadores rurais da Regional 

possuem 7,99 mais chances de morrer por câncer de próstata em comparação com outros 

trabalhadores (Intervalo de Confiança de 95%: 6,12 – 10,42). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com 

essas reflexões, espera-se contribuir com dados que possam auxiliar gestores na elaboração de 

políticas públicas de prevenção deste agravo nesta população. 
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O câncer de colo de útero tem como uma das causas principais o Papilomavírus humano, que em 

seus subtipos 16 e 18 são os responsáveis por gerar 70% das lesões pré-cancerosas e 

posteriormente, desenvolver o câncer. O impacto do câncer, abandono conjugal e associado a 

efeitos colaterais das terapêuticas antineoplásicas, geram efeitos secundários relacionados a 

baixa-autoestima, estresse, ansiedade, entre outros fatores que podem prejudicar a qualidade de 

vida (QV). Assim, avaliar a ansiedade de mulheres com câncer colo uterino submetidos à 

radioquimioterapia (RQT), que receberam a técnica de relaxamento por imagem guiada é 

necessária. O estudo quantitativo, longitudinal, foi realizado num hospital de referência em câncer 

no Paraná, de outubro de 2019 até janeiro de 2021. A amostra foi composta por 52 mulheres em 

tratamento de câncer de colo de útero, subdivididas em dois grupos, o Grupo controle (GC) com 

24 pacientes, e 28 no Grupo Experimento (GE) que recebeu a intervenção.A avaliação da 

ansiedade foi mensurada pelo Inventário de ansiedade traço-estado (IDATE) de SPIELBERGER, 

composto por dois questionários: TRAÇO (mede os traços de ansiedade carregados pelo 

indivíduo) e, ESTADO (mede os níveis de ansiedade no momento atual, aplicado antes das 

sessões de RQT). Os dados foram analisados por estatística descritiva e pelo coeficiente de 

correlação de Pearson. Resultados: A média de idade foi de 41,1 anos para o GC e 48,4 anos no 

GE. Eram solteiras no GC (41,7%) e casadas (49,9%) no GE. Tinham ensino médio completo 

(58,3%) no GC e no GE ensino fundamental e médio (39,2%). A renda familiar de 01-03 salários-

mínimos no GC foi de (95,9%) e no GE (75%). A média geral do nível de ansiedade foi 39,63%, 

sendo 36,61% (GC) e 42,11% (GE). A média geral basal (aplicada na primeira consulta) foi de 

49,65%, sendo 49,20% quantificado para GC e 49,86% para GE. Observou-se declínio 

estatisticamente significativo entre a 4ª até a 12ª avaliação dos níveis de ansiedade para GE, em 

contrapartida os valores obtidos para o GC, que apresentou aumento nos níveis de ansiedade a 

cada sessão. Concluiu-se que as terapêuticas tradicionais contra o câncer por um lado auxiliam 

com a regressão do tumor, por outro lado geram efeitos colaterais não somente físicos, mas 

psicológicos, sociais, que interferem nas esferas da QV. O uso das intervenções mente-corpo 

como relaxamento por imagem guiada, podem diminuir os efeitos colaterais das terapêuticas 

tradicionais, auxiliando no bem-estar. 
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Considerando a importância do jejum pré-anestésico na redução do volume e da acidez do 

estômago e a redução do risco de refluxo e aspiração durante a cirurgia, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar o tempo de jejum pré-anestésico sobre pH gástrico, esvaziamento gástrico, 

sólidos totais (ST), hematócrito (Ht) e glicemia (Gli). Foram avaliados 12 cães, de diferentes 

raças, com peso entre 4,65 e 35 kg e idade de 6 meses a 7 anos, provenientes da rotina cirúrgica 

do hospital veterinário, e considerados hígidos à avaliação clínica. Os cães foram distribuídos em 

dois grupos, de acordo com o período de jejum a que foram submetidos: 4 horas de jejum (G4h, 

n=7) e 12 horas (G12h, n=5). Para garantir o tempo de jejum, era oferecido uma porção de carne 

cozida antes de dar início ao jejum alimentar. No momento da consulta pré-anestésica, sem 

restrição alimentar, foram avaliados Ht, ST,e Gli. Adicionalmente, foi realizado ultrassom do 

estômago para avaliar o grau de repleção e alterações gástricas. Animais com alterações clínicas 

foram excluídos do estudo. Após o período de jejum alimentar, uma nova amostra de sangue foi 

coletada para avaliação de Ht, ST, e Gli e o grau de repleção gástrica foi avaliado com ultrassom. 

Em seguida, os animais foram submetidos à medicação pré-anestésica com acepromazina e 

indução anestésica com propofol. Após intubação orotraqueal e estabilização de 15 minutos em 

anestesia inalatória, foi coletado suco gástrico por meio de sonda orogástrica, para avaliação de 

pH gástrico com ph-metro portátil. No pós-cirúrgico imediato avaliou-se Ht, ST e Gli. Empregou-

se teste t e Dunnett para variáveis paramétricas, e Wilcoxon e Mann-Whitney para a não-

paramétrica, (p<0,05). Não houve diferença na glicemia entre G4h e G12h na comparação entre 

tempos e entre grupos, e todos os animais apresentaram valores dentro da referência para a 

espécie. Não houve diferença entre grupos quanto ao grau de repleção gástrica, contudo, no G12h 

o pH gástrico foi significativamente menor (2,92±0,91) que G4h (5,04±1,6) após o período de 

jejum (p = 0,03), mostrando que o jejum prolongado pode reduzir o pH gástrico. Quanto ao Ht e 

ST, o G12h foi significativamente maior (39±2,36% e 6,72±0,18g/dl) que G4h (34,4±3,29% e 

5,56±0,65g/dl), mostrando que o jejum prolongado pode aumentar o risco de desidratação pré-

anestésica. Conclui-se que o tempo de jejum pré-anestésico não interfere na glicemia e grau de 

repleção de cães adultos, contudo, o jejum de 12 horas predispõe à redução do pH gástrico e ao 

aumento do Ht e ST, sugerindo maior risco de desidratação subclínica. 
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Os acidentes de trabalho com material biológico são aqueles em que os trabalhadores de saúde 

são expostos a fluidos corporais de terceiros. Assim, há um risco de contaminação deles por 

agentes infecciosos contidos neste fluido. Revisar a literatura científica sobre acidentes com 

material biológico entre profissionais da Nutrição, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. Identificar 

os riscos biológicos entre os profissionais de nutrição, terapia ocupacional e fisioterapia em sua 

prática profissional hospitalar. Analisar os riscos de acidentes com material biológico inerente às 

atividades profissionais de fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional. Trata-se de uma revisão 

integrativa de literatura, utilizando estudos encontrados nas bases de dados do Portal Regional da 

Biblioteca Virtual de Saúde e PubMed, foram selecionados seis estudos publicados entre 2011 e 

2021. Todos os estudos selecionados foram desenvolvidos no Brasil, sendo cinco escritos em 

português e um em espanhol. Além disso, todos os estudos abrangeram várias categorias 

profissionais, não somente as delimitadas nesta revisão. Os profissionais de fisioterapia foram 

contemplados em cinco estudos, de nutrição em três e terapia ocupacional em um. Embora essas 

três categorias de profissionais da saúde tenham menor risco de exposição ocupacional a acidentes 

com material biológico, há a necessidade de mais estudos que identifiquem o contexto em que se 

dá os acidentes com material biológico com os mesmos, a fim de desenvolver estratégias 

preventivas para que tais eventos sejam evitados. O enfermeiro, como profissional atuante em 

serviços da Saúde do Trabalhador, deve constatar os riscos em que a equipe multiprofissional está 

exposta e estar à frente do desenvolvimento de medidas protetivas que garantam a qualidade de 

vida no trabalho. 
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A avaliação de alterações pulmonares em radiografias torácicas é de grande relevância na 

medicina veterinária, pois auxilia na identificação de afecções nos pacientes, principalmente em 

animais com doenças respiratórias ou cardíacas, contudo, é um exame considerado de difícil 

interpretação, e que tende a ocorrer erros na sua análise, apresentando divergências nas respostas 

quando analisadas por pessoas diferentes. O objetivo desse estudo foi realizar uma análise da 

capacidade de reconhecimento de alterações pulmonares em cães com doenças cardíacas por um 

grupo de voluntários que estão na graduação ou já atuam profissionalmente na medicina 

veterinária. Para a realização desse projeto, foi elaborado um questionário com radiografias de 12 

pacientes (sem identificação), cardiopatas, que poderiam ou não ter alterações pulmonares, e que 

passaram pelo Hospital veterinário da UFPR setor Palotina, sendo utilizado 3 projeções 

radiográficas diferentes. O questionário era formado por 4 questões para cada paciente analisado, 

com questões de múltipla escolha e descritiva, sendo questionado a presença de possíveis 

alterações pulmonares. O grupo de voluntários era formado por 6 acadêmicos do curso de 

medicina veterinária e por 6 médicos veterinários que já atuam profissionalmente, com níveis de 

experiência diferentes entre eles. Com as respostas dos questionários foi realizado um 

tabelamento e uma análise, com estatística descritiva dos dados, onde foi apresentado um 

resultado de 37,32% de acerto na totalidade das respostas. Na capacidade de reconhecimento de 

presença de padrão pulmonar, os voluntários tiveram 22,22% de acerto. Em relação ao 

reconhecimento da presença de opacificação, foi constatado 34,72% de acertos. Na análise de 

presença de infiltrado e/ou infusão a porcentagem de acerto ficou em 40,28%. No estudo, 3 

pacientes não apresentavam nenhuma alteração pulmonar nas radiografias, e na análise desses 

pacientes, os voluntários obtiveram 54,17% de acertos. Na correlação de Pearson, apresentou-se 

uma correlação fraca nas respostas de 11 voluntários e apenas uma correlação moderada, 

correspondendo a uma baixa relação, sendo 9 com sinal positivo (as variáveis aumentam em 

conjunto) e 3 com sinal negativo (uma variável aumenta, quando outra diminui). Com esse estudo, 

foi possível realizar uma análise detalhada e identificar as principais dificuldades na interpretação 

de radiografias, e por meio dele, é possível realizar métodos que possam auxiliar o aprendizado 

desses profissionais e alunos, contribuindo para um menor índice de erros na interpretação desse 

exame. 
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Devido ao custo elevado com a alimentação na produção avícola, há um empenho dos 

profissionais da área direcionado especificamente na busca de alimentos e aditivos que tornem as 

dietas para frangos de corte mais eficientes e econômicas Uma das estratégias mais utilizadas na 

nutrição avícola é a suplementação enzimática. As rações para frangos de corte são compostas 

sobretudo por ingredientes de origem vegetal, entretanto parte do fósforo presente nesses 

alimentos é complexado em moléculas de ácido fítico e não se encontra disponível para absorção 

das aves. A enzima fitase é utilizada na dieta com o intuito de aumentar a disponibilidade do 

fósforo complexado na molécula de fitato, o qual influencia negativamente a absorção de 

nutrientes e causa uma maior agressão a mucosa do trato gastrointestinal. O presente estudo 

aborda aspectos gerais da enzima fitase, com ênfase na melhora de desenvolvimento dos animais 

devido a sua aplicação em rações para frangos de corte. A metodologia empregada foi a revisão 

bibliográfica de literaturas já previamente publicadas acerca do assunto. Um dos maiores 

benefícios que o emprego da enzima fitase nas rações traz é a redução dos fatores anti-

nutricionais, os quais possibilitam um aproveitamento superior dos nutrientes presentes fazendo 

com que a produção animal seja mais eficiente, além disso há uma redução do uso de fosfatos de 

rocha na dieta - consequência da disponibilização do fósforo presente nos ingredientes vegetais-, 

uma considerável redução dos custos nutricionais na produção - pelo fato de utilizar ingredientes 

com menor valor agregado - e uma menor excreção destes nutrientes no solo diminuindo os 

impactos ambientais da produção. Tendo em vista que as aves apresentam baixa eficiência no 

quesito aproveitamento do fósforo de origem vegetal, torna-se fundamental a utilização da 

enzima, frisando também a não aptidão para a síntese endógena de fitase, sendo necessário 

suplementar essa deficiência de forma exógena. A produção de carne de frango demanda a 

aplicação de aditivos que viabilizem o aproveitamento de matérias-primas, assim, o uso da fitase 

é significativo para o desenvolvimento da avicultura de corte. 
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Em 2015, a Organização Das Nações Unidas apresentou a Agenda 2030 com a finalidade de 

estabelecer Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) e metas de melhorias em 

âmbito global. A Agenda 2030 possui 17 objetivos e 169 metas que em escala global visa 

promover o enfrentamento de desafios pela humanidade como a redução das desigualdades 

sociais, a manutenção da paz, a degradação do meio ambiente e as mudanças climáticas até o ano 

2030. Sendo assim, este projeto tem como objetivo compreender os ODS para licenciandos em 

Ciências. Metodologicamente, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, destacou-se um 

enfoque na Educação Ambiental Crítica, Transformadora e Emancipatória. Educar para o 

Desenvolvimento Sustentável segundo uma Educação Ambiental transformadora e emancipatória 

permitiria o desenvolvimento de uma compreensão e consciência pública da sustentabilidade, de 

acordo com à premissa da Agenda 21. O processo formativo emancipatório permitiria a 

compreensão pela sociedade de uma tomada de decisão autônoma e consciente, proporcionando 

uma sustentabilidade efetiva e democrática, ou seja, uma perspectiva freiriana de educação. A 

Educação Ambiental Transformadora busca desenvolver o pensamento crítico, compreender a 

importância de estar presente e entender como funciona a realidade em que vivemos, e qual o 

nosso papel como parte da natureza. A prática social como guia para a educação e o modo como 

a prática educacional ocorre na vida do indivíduo pode afetar de forma positiva ou até mesmo 

negativa no modo de pensar e agir do mesmo. A função da pedagogia histórico-crítica é ensinar 

para este indivíduo o seu real papel como ser humano dentro da sociedade em que vivemos, ajudá-

lo a entender além do que é ensinado durante toda sua existência em sociedade e faze-lo se 

questionar, dialogar e reproduzir não apenas como um ser alienado dentro de uma caixa, mas 

como um indivíduo que pensa e escolhe por si só. Nessa perspectiva, a Educação Ambiental deve 

ser empregada de maneira transparente e ensinando ao indivíduo que ele em comparação com a 

natureza não tem privilégio algum, os seres humanos fazem parte da natureza como todos os 

outros. Assim, como resultado parcial a educação para o Desenvolvimento Sustentável em uma 

perspectiva crítica permitiria o entendimento de uma melhor compreensão e consciência pública 

da sustentabilidade, de acordo com o que é proposto nas expectativas de melhorias propostas pela 

ONU. 
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Nº: 20219442 

Autor(es): Giulia Malucelli 

Orientador(es): Marilene Machado Silva 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Histograma, Parâmetros Hematologicos, Técnicas Hematologicas 

 

O objetivo do projeto foi avaliar o comportamento dos parâmetros hematológicos em processos 

inflamatórios, em anemias e em trombocitopenia da espécie canina. Os parâmetros convencionais 

do hemograma realizado manualmente, foram avaliados e comparados com os parâmetros obtidos 

pelo analisador hematológico. Foi realizado estudo prospectivo analisando 121 amostras 

sanguíneas de cães provenientes da rotina do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 

Veterinário da UFPR-Setor Palotina, que foram divididas em 4 grupos: 27 eram de cães anêmicos, 

21 com trombocitopenia, 34 com doença inflamatória e 39 eram do grupo controle (cães 

saudáveis). Os resultados foram analisados utilizando o Teste T e comparados através do método 

Tukey (p<0,05). Os parâmetros avaliados no grupo de cães com anemia foram o hematócrito, 

volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, e concentração de hemoglobina 

corpuscular média, e nenhum deles apresentou diferença significativa entre os resultados manuais 

e automáticos. No grupo de cães com doença inflamatória, foram avaliados a porcentagem e o 

total de linfócitos, granulócitos, eosinófilos, e monócitos, que também não tiveram diferença 

significativa entre as contagens. No grupo de cães com trombocitopenia, o total de plaquetas 

contados automaticamente e no método convencional também não tiveram diferença 

significativa. No grupo controle, em que todos os parâmetros citados foram avaliados, a 

concentração de hemoglobina corpuscular média e a porcentagem de granulócitos tiveram 

diferença significativa, no qual a média da contagem manual de CHCM foi 33,10g/dL e da 

automática foi 34,91g/dL, sendo o p(T>=t) bi-caudal 0,000085. Na porcentagem de granulócitos, 

a média da contagem manual foi de 64,5% e 71,84% da automática, sendo o p(T>=t) bi-caudal 

0,0039. Conclui-se que praticamente não houve diferença entre os dois métodos de contagem e 

que as duas são seguras para se obter resultados confiáveis. As duas contagens podem ser feitas 

para se complementarem a fim de se obter um exame hematológico completo e seguro. 
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A sistematização da assistência de enfermagem tem por objetivo estruturar e organizar o trabalho 

da enfermagem, nesta pesquisa é abordada a assistência empregada no gerenciamento da 

transferência de pacientes entre setores e na alta hospitalar, visando a identificação de protocolos 

e instrumentos utilizados no momento de transição, que assegurem a continuidade ao cuidado do 

paciente. Útil para delinear estratégias de enfrentamento da descontinuidade do cuidado no 

contexto brasileiro. Inicialmente o método seria observacional de abordagem qualitativa, contudo, 

em virtude do atual cenário pandêmico e da dificuldade na coleta de dados optou-se por uma 

revisão integrativa. A questão norteadora do estudo foi: Quais ferramentas são utilizadas pelos 

enfermeiros nas transferências de pacientes que contribuem com a continuidade do cuidado? A 

revisão seguiu seis etapas: definição da questão de pesquisa, delimitação dos critérios de inclusão 

e exclusão/amostragem ou busca dos dados, coleta dos dados, análise dos dados/análise dos 

achados, interpretação dos resultados, e síntese da revisão. A busca foi realizada nas bases: 

Biblioteca Virtual da Saúde, Academic Search Premier e PubMed. Aplicou-se a mesma estratégia 

busca em todas elas e dois filtros: textos completos e publicados de 2016 a 2021. Os trabalhos 

encontrados foram organizados com o auxílio de gerenciador de referências Mendley, em sua 

versão desktop. A busca identificou 479 artigos, os quais foram analisados pelo fluxograma 

PRISMA. Foram excluídos 470 artigos seguindo os critérios de inclusão/exclusão. Os 9 artigos 

selecionados ressaltaram o papel do enfermeiro como planejador da alta e/ou transferência do 

paciente desde o momento da admissão. Estudos elaboraram formulários que subsidiam os 

profissionais durante as transições do cuidado, modelo que proporcionou segurança e fortaleceu 

o processo de comunicação entre profissionais de enfermagem. A transição do cuidado hospitalar 

com o cuidado em domicilio identificou o impacto imediato da implementação do plano de 

orientações, principalmente em relação a polifarmácia. As dificuldades encontradas na 

implementação de estratégias estão relacionadas a tecnologia onde a maioria dos funcionários não 

tinham familiaridade com as tecnologias informatizadas em saúde. Espera-se que esse trabalho 

auxilie os profissionais de enfermagem na aplicação efetiva de ferramentas gerenciais que 

oportunizem a transição dos pacientes evitando que eles sofram descontinuidade no atendimento. 
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Sabe-se que a hospitalização aumenta o risco de quedas, o que pode agravar a condição clínica 

do paciente, elevar o tempo de internação e os custos hospitalares. Nesse contexto, o Fall 

Tailoring Interventions for Patient Safety (TIPS) identificou que para a prevenção de quedas ser 

efetiva, é necessário a capacitação e o engajamento dos pacientes, familiares e profissionais de 

saúde. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um plano de curso online para a capacitação de 

profissionais de saúde sobre o programa Fall TIPS Brasil, através de uma tecnologia educacional. 

Trata- se de uma pesquisa de produção tecnológica. Seu desenvolvimento ocorreu em três fases, 

sendo: concepção e planejamento, desenvolvimento do conteúdo e criação do material 

educacional. Na primeira etapa foi delimitado o público-alvo, os temas de interesse e necessidade 

a serem abordados, e as tecnologias educacionais a serem usadas para disponibilizar o conteúdo.  

Na segunda etapa foi realizada a análise das evidências científicas e organização do conteúdo 

destinado ao plano de curso. A terceira e última etapa contemplou, até o momento, a elaboração 

dos infográficos. Todo o processo aconteceu de maneira colaborativa entre os pesquisadores 

envolvidos. O plano de curso prevê nove módulos, organizados da seguinte maneira:1º questões 

para verificação do conhecimento prévio dos indivíduos; 2º panorama geral de quedas 

hospitalares; 3º apresentação do programa; 4º engajamento e coprodução; 5º etapas e implantação 

do programa; 6º questões para avaliar o conhecimento adquirido pelos indivíduos; 7º avaliação; 

8º entrevistas com pesquisadores e profissionais envolvidos com o programa; 9º repositório. O 

conteúdo disposto no plano será disponibilizado aos profissionais por meio de infográficos e 

podcast, organizados em um aplicativo móvel para que o estudante/ profissional de saúde adquira 

conhecimentos de maneira dinâmica e eficaz. As definições iniciais e a construção de um plano 

são etapas fundamentais para a concretização do curso. O planejamento através de estratégias 

didáticas, escolha dos materiais e recursos utilizados contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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A Mata Atlântica sofre com a perda da sua área natural desde a época da colonização, sendo 

atualmente marcada por pequenos remanescentes florestais. Apesar do bioma ser o segundo com 

a maior biodiversidade de aves do país, é considerado também o que possui a maior quantidade 

de espécies ameaçadas e endêmicas. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento da 

avifauna de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, para a contribuição do 

conhecimento da distribuição das espécies no estado. O local estudado foi o Parque Estadual São 

Camilo, no município de Palotina, no oeste do Paraná. O levantamento realizou-se por meio de 

sete redes de neblina, com 12m x 2,5m, que foram colocadas no interior e na borda da mata. 

Ademais, para obter uma abrangência maior de dados, utilizou-se do método da observação. As 

redes foram abertas às 7:30 da manhã e fechadas após 6 horas de exposição, ou seja, às 13:30 da 

tarde, com revisões das redes a cada 20 minutos para evitar acidentes aos animais. Após a captura, 

realizou-se a triagem do indivíduo, onde foi identificada a espécie, anilhado e então, solto. Já as 

observações foram realizadas no momento em que as redes eram revisadas, no caminho até elas, 

e também na área dos quiosques onde aguardávamos até a próxima revisão. Ao longo dos quatro 

meses em que o trabalho foi realizado, registraram-se 201 espécimes, onde 62 desses animais 

foram coletados na rede de neblina e o restante por observação. Obteve-se um total de 11 Ordens, 

26 Famílias e 47 espécies, sendo a Ordem Passeriformes a que mais se sobressaiu (89 indivíduos), 

seguido pelas Ordens Ciconiiformes (49), Columbiformes (27), Cuculiformes (17), Piciformes 

(6), Charadriformes (5), Coraciformes (3), Falconiformes (2), Galliformes (1), Gruiformes (1) e 

Apodiformes (1). As espécies mais coletadas foram Coragyps atratus (49), Columbina talpacoti 

(24) e Sicalis flaveola (11). Em trabalho anterior realizado por outros autores, havia registro de 

180 aves para o município. 
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As aranhas do gênero Loxosceles estão amplamente distribuídas pelo mundo, sendo popularmente 

conhecidas por aranha marrom, devido a coloração. No Brasil, representam um problema de saúde 

pública, especialmente nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e sobretudo 

no Paraná, onde dados da Secretaria de Saúde do Estado (2020) mostram que são registrados em 

média 2557 casos por ano. Essas aranhas não são agressivas, mas podem atacar caso sejam 

ameaçadas. Costumam procurar abrigo em lugares quentes e escuros, como sapatos, roupas, 

dentre outros lugares próximos ao convívio humano, razão pela qual os acidentes são comuns. 

Decorrente da picada da aranha marrom desenvolve-se o quadro loxoscélico, que pode progredir 

em algumas horas a poucos dias. O loxoscelismo pode ser cutâneo, quando os sintomas são locais, 

ou sistêmico, quando há um agravamento dos sintomas, e embora mais raro pode levar a óbito. 

Entre os sintomas mais comuns estão dor, edema, inchaço, prurido, coceira e a lesão 

dermonecrótica com espalhamento gravitacional, formando uma placa marmórea característica. 

Na literatura já foram descritas algumas toxinas presentes no veneno loxoscélico que possuem 

papel relevante no desenvolvimento dos sintomas característicos, destacando aqui a fosfolipase 

D e a proteína TCTP. Além disso, os sistemas de expressão de proteínas recombinantes em 

sistema procarioto e eucarioto também estão descritos na literatura pelo grupo e por isso foram 

descritos como modelos neste projeto. Adaptado para o período remoto, onde não houve 

atividades presenciais, neste trabalho foi desenvolvido uma revisão de literatura, que procurou 

destacar os achados mais importantes do grupo de pesquisa, bem como reforçar a importância do 

estudo das toxinas do veneno desta aranha para a comunidade. 
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Pesquisas epidemiológicas aplicam, há quase um século, os inquéritos populacionais. Esta 

modalidade de estudo vem se aprimorando como um dos desenhos mais tradicionais utilizados 

para a obtenção de informações sobre a saúde das populações, bem como, para a vigilância e 

avaliação em saúde. Esta pesquisa tem como objetivo estudar a prevalência de doenças 

transmissíveis entre estudantes universitários. Estudo epidemiológico, descritivo, exploratório, 

amostra parcial de 124 estudantes de ensino superior de uma Universidade pública e federal, 

aplicando-se formulário sobre as características socioeconômicas, culturais, comportamentais,  de 

e carteira vacinal. Para as análises, foi criado um banco de dados em planilhas Microsoft Excel 

onde utilizamos da análise descritiva simples para obter os resultados parciais. O estudo recebeu 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná. Do total da 

amostra, 76,2% das se identificam com o gênero feminino, 22% com o gênero masculino e 1,6% 

preferem não informar; 44,3% possuem idade entre 18-22 anos; 85,4% se declararam de cor 

branca; 4,1% possui renda familiar menor que um salário mínimo; 11,4% dos estudantes recebem 

suporte de programas sociais ofertados pela universidade; 46,3% declararam estar trabalhando, e 

destes 63,5% de forma autônoma. Infecção por COVID-19 corresponde a 17,8% do total da 

amostra. E, deste total, 15,4% realizaram tratamento com o uso de antibióticos, analgésicos, 

anticoagulantes, anti-inflamatórios, repouso e isolamento. As doenças sexualmente transmissíveis 

foram relatadas por 4,9% do total da amostra, sendo: 0,8% infecção por sífilis; 1,6 hepatites; e 

2,4% não souberam informar se possui HIV/AIDS. Em relação a imunização, 13% dos estudantes 

não sabem se a carteira vacinal está atualizada e, 24% expressam vontade de receber orientações 

sobre as vacinas pendentes. Em relação à COVID-19, 18,7% foi imunizado com a 1ª dose da 

vacina e 9,8% com a 2ª dose. Esse estudo contribui para o conhecimento da situação de saúde dos 

estudantes, sendo uma diretriz à formulação de políticas e ações de promoção à saúde e prevenção 

de doenças no espaço universitário. É preciso investir em ações de e em saúde para reforçar as 

medidas de controle da COVID-19 e incentivo a vacinação. Destaca-se, também, a necessidade 

de ações de saúde para o controle  e rápida identificação de doenças sexualmente transmissíveis. 
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As doenças Inflamatórias Intestinais (DII) fazem parte de um grupo de doenças cuja manifestação 

final comum é a inflamação. As DII compreendem dois tipos de doenças: doença de Crohn e 

retocolite ulcerativa. O caráter crônico e progressivo dessas doenças leva a grandes repercussões 

na qualidade de vida de seus portadores. Assim, busca-se identificar biomoléculas marcadoras de 

DII ou da atividade da doença, pois podem permitir o diagnóstico precoce e seu acompanhamento 

prognóstico. Dentre possíveis biomarcadores de lesão intestinal, destaca-se o receptor para 

produtos finais de glicação avançada (RAGE), um receptor de superfície celular, expresso em 

células intestinais, que interage com vários ligantes associados a respostas inflamatórias. 

Isoformas solúveis do receptor (sRAGE) são dosadas facilmente por ensaios imunoenzimáticos. 

A calprotectina é uma proteína encontrada em neutrófilos, presentes na mucosa intestinal 

inflamada. Níveis altos de calprotectina em pacientes com DII são consequência da ruptura 

celular. O objetivo deste trabalho foi quantificar as moléculas sRAGE e calprotectina em 

pacientes com DII e controles saudáveis, avaliando as diferenças encontradas e o potencial uso 

destas moléculas como biomarcadores da DII. O estudo foi conduzido no ambulatório de Intestino 

do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O soro dos pacientes foi utilizado 

para as dosagens. As moléculas sRAGE e calprotectina foram quantificadas por ensaio 

imunoenzimático vendido comercialmente e o protocolo foi seguido conforme orientações do 

fabricante. A concentração das moléculas foi obtida a partir da curva de calibração. As 

comparações entre variáveis com distribuição normal foram realizadas pelo teste “t” Student para 

amostras não-pareadas. O programa Statistica para Windows 8.0 (StatSoft, Inc. Tulsa, OK) foi 

utilizado para as análises estatísticas. Uma probabilidade inferior a 5% (P<0,05) foi considerada 

significativa nas análises. As concentrações séricas de sRAGE (1,52 ng/mL DII vs 1,41 ng/mL 

CTRL, p=0,13) e calprotectina (147,62 ng/mL DII vs 143,74 ng/mL CTRL, p=0,71) foram 

superiores nos pacientes com DII em relação ao grupo controle, entretanto a diferença não foi 

estatisticamente significativa. Embora se associe sRAGE e calprotectina com DII, há uma 

carência de estudos disponíveis para comparação. Não se pode descartar o efeito do tamanho 

amostral, relativamente pequeno, nas análises feitas. Assim, a diferença observada pode ser um 

indício para futuras investigações destes marcadores em um maior tamanho amostral. 
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Autores: Renata Barancoski Diniz, Amanda Ávila, Andrews Felipe Dionísio dos Santos, 

Santos;Jean Maikel Rodrigues Kus, Marcos Garcia de Souza, Victor Carvalho Machado Coelho, 

Ana Carolina Brandt de Macedo, Anna Raquel Silveira Gomes, Talita Gianello Gnoato 

ZotzResumo:As atividades físicas são a principal causa de lesões e visitas hospitalares em 

adolescentes. Sendo que o futebol é o esporte que mais causa lesões musculoesqueléticas para o 

público feminino, e a maioria dessas lesões ocorrem em membros inferiores (MMII). Com os 

processos de crescimento e maturacionais, lesões musculoesqueléticas precocemente podem 

acelerar o desenvolvimento de outras patologias, como osteoartrite, por exemplo. Por isso, faz se 

necessário a análise e cuidado com a população jovem que ascende para o profissional. Objetivo: 

analisar as lesões musculoesqueléticas em membros inferiores, que ocorrem em jogadoras de 

futebol de base, com idade entre 11 e 17 anos que treinam futebol na cidade de Curitiba-PR e 

região metropolitana. Materiais e Método: A pesquisa foi do tipo observacional transversal, 

participaram jogadoras de futebol, do sexo feminino, com idade entre 11 e 17 anos, que treinam 

futebol em Curitiba ou região metropolitana. Para a pesquisa das lesões musculoesqueléticas em 

membros inferiores das jogadoras de futebol, foi desenvolvido e adaptado para a esfera virtual, 

um questionário semi estruturado sobre lesões musculoesqueléticas em MMII. Após aprovação 

pelo CEP nº 4.146.520. Foi divulgado por meio de redes sociais devido ao cenário atual de 

pandemia pela COVID-19. Resultados Principais e Análise: foram registradas sete respostas de 

jogadoras com idade de 13, 15, 16 e 17 anos. Destas respostas, 28% (n=2) dos participantes 

relataram que sofreram lesões nos MMII nos últimos 12 meses, uma em partida e a outra durante 

o treino, ambas no joelho esquerdo. Foi analisado que 42% (n=3) não realizaram aquecimento 

antes das partidas, e 100% (n=7) não realizaram desaquecimento dos MMII depois da partida ou 

treino. Considerações Finais: O joelho esquerdo foi a região anatômica lesionada nas jogadoras 

de futebol participantes do estudo, divergindo da literatura, que indica o tornozelo como a região 

anatômica mais acometida por lesão. No que diz respeito ao desaquecimento após partida ou 

treino, verificou-se que as atletas não realizavam, dessa forma, recomenda-se que mais pesquisas 

com um número maior de participantes sejam realizadas a fim de identificar os fatores intrínsecos 

e extrínsecos relacionados as lesões musculoesqueléticas neste público. 
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O objetivo desta pesquisa foi confeccionar os espécimes de seis materiais utilizados em 

restaurações de lesões cervicais não cariosas para avaliar a estabilidade de cor. Os materiais 

utilizados foram duas resinas compostas convencionais e Palfique LX5 (supra nanoparticulada) e 

Harmonize (nanohíbrida); duas do tipo bulk-fill Aura (convencional) e Filtek Bulk-Fill Flow 

(flow) e dois cimentos de ionômero de vidro e Ionolux (convencional) e Ionofil Plus (resino-

modificado). Para cada material foram confeccionados 10 discos, totalizando 60 espécimes. Foi 

montada uma placa de vidro com tira de poliéster sobre a superfície, e uma matriz de teflon com 

8 mm de diâmetro por 2 mm de espessura, apoiada com dois grampos de pressão, sobre o 

conjunto. O material foi acomodado em incremento único. Em seguida, foi utilizada outra tira de 

poliéster sob uma lâmina de vidro que foi pressionada sobre o material por 20 segundo para evitar 

a formação de bolhas, com 2 grampos de pressão. A fotopolimerização foi realizada com 

fotoativador de luz LED Schuster Emitter B por 20 segundos, validado por radiômetro. O grupo 

Ionofil Plus que teve seu tempo de presa química recomendado pelo fabricante. Os espécimes 

foram armazenados em uma estufa com umidade relativa a 37ºC por 24 horas. O acabamento e 

polimento com lixas de SiC de granulação #100 a #1500 foi realizado sob irrigação constante 

com água, e a lavagem final em cuba ultrassônica por 10 minutos a 35ºC. Após as leituras de cor 

iniciais, os discos foram encaminhados ao laboratório LACTEC para envelhecimento acelerado 

dos espécimes em uma máquina de intemperismo. Após o teste foram descartados 3 espécimes 

do grupo de cimento de ionômero de vidro Ionofil Plus, que não resistiram ao ensaio e novas 

leituras de cor realizadas. Os resultados mostraram boa qualidade dos espécimes para leitura de 

cor dos outros espécimes.  Para avaliar a alteração de cor, foi utilizada a medida de alteração de 

cor (∆E) de cada material dentro dos parâmetros do sistema CIE L*a*b. Utilizou-se o teste 

Shapiro-wilk e de acordo com a ausência de pressuposto de normalidade, foi aplicado o teste de 

Kruskal-Wallis para a comparação dos resultados de ∆E de cada material com o teste de d.m.s 

(diferença mínima significativa) com um nível de significância de 5%. Todos os materiais 

mostraram alteração de cor após o envelhecimento acelerado. A confecção dos discos dos grupos 

foi validada para os testes de alteração de cor  com diferença significativa entre os grupos (p- 

valor  0,00). 
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A divulgação da ciência e da tecnologia sempre foi muito importante para a sociedade, seja por 

motivos educacionais, cívicos ou até mesmo para mobilização popular. Essa divulgação pode 

ocorrer de diversas maneiras e as mídias sociais são os meios que vem ganhando maior 

popularização. Usar as plataformas digitais, que estão em ascensão nos últimos anos, é uma forma 

inteligente de popularizar a ciência. Os materiais utilizados para esta pesquisa foram os 

aplicativos Excel e o Power BI, além das plataformas transmídia, em especifico o Instagram e o 

Facebook, de onde foram coletados os dados utilizados do Projeto “Ciência para todos” da UFPR. 

Foi feita uma análise quantitativa mensal das seguintes informações: número de curtidas, número 

de compartilhamentos, número de comentários, pessoas alcançadas e número de salvamento das 

publicações, para os anos de 2018 à 2021. Além dos dados numéricos, as publicações foram 

separadas em duas categorias: publicações apenas com texto sobre ciência e, publicações que 

mostram a interação entre a ciência e pessoas reais. Com toda a análise feita, foram observado 

que os dados coletados não seguem um padrão, isso pode ter várias explicações, uma delas pode 

ser o conteúdo publicado, conteúdos com muito texto, informações complexas e sem a presença 

de imagens, geralmente são os com menor engajamento, enquanto publicações mais humanizadas, 

com textos acessíveis, curtos e objetivos são, em geral, as favoritas do público. Atualmente 

pessoas de todas as idades costumam navegar pela internet, o que facilita a disseminação da 

divulgação cientifica e tecnológica para o público de todas as idades, mas também se torna um 

problema para os geradores de conteúdo, pois cada faixa etária procura algo diferente. Isso frisa 

a importância do estudo antecipado, para decisão de qual será o público-alvo. Outro fato 

importante que foi observado nessa pesquisa, foi o fato de que a constância é uma das formas de 

chegar a mais pessoas. Fazer as pessoas perceberem o quanto a ciência está presente no dia a dia 

delas, tirando o estigma de que ciência é só para pessoas muito inteligentes e mostrar que ela não 

é uma coisa distante, é importante para instigar o interesse na população leiga. Com esta pesquisa 

foi possível compreender a essencialidade da divulgação de informações pelas mídias sociais, 

principalmente para áreas que não costumam despertar curiosidade sem um fator motivador. O 

Facebook e o Instagram são dois exemplos dos aplicativos mais baixados no mundo, sendo eles 

uma fonte imprescindível para a disseminação da informação. 
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A intubação orotraqueal é um procedimento frequentemente usado na rotina clínica e cirúrgica da 

medicina veterinária. A utilização de métodos alternativos com modelos sintéticos é 

fundamentada em desenvolver um treinamento de procedimentos semiotécnicos de forma 

humanitária. O objetivo principal do presente trabalho foi elaborar uma estrutura representativa 

para o treinamento da intubação orotraqueal em felinos, se embasando no conceito de bem-estar 

animal e ética. O protótipo foi desenvolvido com materiais de baixo custo, que simulam a 

resistência, textura, dificuldade e aparência da cavidade oral e do sistema respiratório de gatos. 

Foram produzidos moldes negativos de borracha de silicone da cavidade oral e cartilagens 

aritenoides a partir de um cadáver ético cedido pelo Hospital Veterinário da Universidade Federal 

do Paraná, e depois modelados em elastômero de silicone ecoflex 00-30. Além disso, foi realizada 

a produção de moldes do palato duro, maxila, mandíbula e arcada dentária superior e inferior, a 

qual inicialmente foi produzida com borracha de silicone para a modelagem e depois aplicado 

resina de poliuretano, posteriormente tingida, para a estrutura aparentar com o modelo real. Para 

a fabricação do corpo do protótipo foi utilizado borracha de silicone de média flexibilidade 

recoberto de pelúcia e enchimentos para dar a impressão de aparência e de peso compatíveis com 

o animal modelo. Para a simulação da laringe e da traqueia foram utilizados tubos com diâmetros 

similares ao real. O tubo, que é compatível com o modelo da traqueia, foi acoplado em um balão 

anestésico, o qual simula o processo de inflar e desinflar dos pulmões, quando o simulador 

desenvolvido é intubado e ventilado. O modelo passou por testes, contando com o auxílio de 

médicos veterinários anestesistas com experiência em intubação orotraqueal, para assim garantir 

a validação de conteúdo. O modelo será disponibilizado para alunos do curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal do Paraná, a fim de promover um treinamento e simulação 

do procedimento de intubação e ressuscitação cardiopulmonar, sem a utilização de animais. 
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A neoplasia de pulmão é o segundo tipo de câncer mais incidente no Brasil, e com maior carga 

de sintomas, difíceis de serem controlados, causando grande impacto no conforto dos pacientes. 

A terapêutica consiste na cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Tendo o objetivo de identificar 

na produção científica acerca da aplicabilidade das medidas de conforto a pacientes com câncer 

de pulmão em tratamento oncológico. Esta revisão integrativa, é orientada pelas etapas: 

formulação da questão de pesquisa; coleta de dados e definições sobre a busca da literatura; 

avaliação dos dados encontrados; análise dos dados, apresentação e interpretação dos resultados, 

com recorte temporal de 2010 a 2020. A coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual em 

Saúde no período de agosto de 2020 a janeiro de 2021. Foi criada uma tabela no Excel com o 

objetivo de registrar os seguintes dados: título do artigo, nome dos autores, ano e local de 

publicação, veículos de publicação, objetivo, metodologia, resultados e medidas de conforto. 

Utilizou-se os critérios de inclusão: artigos de caráter original, nos idiomas, português espanhol 

e inglês, sendo excluídas dissertações, monografias e revisões sistemáticas. A amostra final de 15 

artigos científicos, sendo um da Austrália, um da Coreia do Sul, nove dos Estados Unidos, um da 

Inglaterra, um da Noruega e dois da Suíça. As medidas de conforto utilizadas foram: medidas de 

conforto físico emocionais, como: identificação das necessidades de atenção psicossocial, pela 

triagem emocional, orientação ao paciente para minimizar os níveis de ansiedade; e, as medidas 

de conforto relacionadas ao tratamento, tratamento individualizado e específico, para as 

condições físicas do paciente - redução do sofrimento, avaliações da dor, buscando regular o 

tratamento. O tratamento, tem como base minimizar o máximo possível os efeitos colaterais e os 

desconfortos causados. Os resultados não são muito expressivos quanto a uma diminuição 

drástica da dor ou do tempo de tratamento. Porém, foi possível observar dados que demonstram 

pequenas melhoras de tempo de internação, o que pode ser um passo a mais, em direção a 

tratamentos eficazes. Sendo assim, conclui-se que a percepção da equipe multidisciplinar e o 

manejo dos sintomas decorrentes ao tratamento são importantes para o conforto do paciente; bem 

como uma abordagem integral e individual para as suas necessidades. Por isso, para uma melhor 

recuperação, é preciso equilibrar um menor nível de dor e desconforto com o tratamento mais 

eficaz possível. 
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Os estuarios são areas litoraneas importantes por abrigar espécies que dependem de sua dinamica 

e por serem ecossistemas marinhos altamente dinâmicos e complexos sujeitos a interações 

internas e externas, estão suscetíveis a mudanças ao longo do tempo. Nosso local de estudo é o 

Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), no litoral do Paraná, sendo que os ecossistemas que o 

compõem foram classificados pela Avaliação e Ações Prioritárias para a Zona Costeira e Marinha 

como áreas de extrema relevância para a conservação de aves marinhas no Brasil, devido à 

presença de sítios de alimentação e reprodução para aves marinhas em geral. Devido às atividades 

antrópicas, as águas podem ser contaminadas, desencadeando um aumento na microbiota da 

região, afetando as aves que são promotoras de respostas às variações ambientais. No presente 

estudo, escolhemos as espécies Larus dominicanus, Phalacrocorax brasilianus e Sula leucogaster 

para catalogar informações sobre patógenos presentes em seus organismos, obtidas a partir do 

banco de dados do projeto de monitoramento sistemático PMP-BS (LEC/UFPR), de onde 

extraimos as variaveis para esse estudo, como: idade; gênero; presença de patógenos; e órgão 

principal e causa da morte. O periodo estudado foi de julho de 2015 a dezembro de 2020, tendo 

sido resgatados 266 individuos de Larus dominicanus, sendo que 121 foram necropsiados e 89 

foram diagnosticados por algum agente infeccioso em seu organismo; 255 individuos de 

Phalacrocorax brasilianus resgatados, 86 necropsiados e 39 apresentaram algum agente 

infeccioso; e 398 individuos de Sula leucogaster resgatados, 231 necropsiados e 105 apresentaram 

algum agente infeccioso. Foram considerados como agente infeccioso os virus, bacterias e 

parasitas, porém em algumas necropsias não foi possivel determinar taxonomicamente o agente 

infeccioso. Os sistemas anatomofisiológicos em que esses agentes infecciosos foram encontrados 

são o digestivo, que inclui fígado, vesícula biliar e pâncreas; respiratório; cardiovascular; 

muscular esquelético; nervoso central; hematopoiético, que inclui baço, linfonodo e medula 

óssea; urinário e endócrino. Para o próximo periodo, faremos análise uni e multivariadas para 

entender as relações entre os patógenos, a mortalidade de aves e as condições ambientais. 
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Os macromicetos, ou cogumelos, podem ser utilizados como uma importante fonte de enzimas, 

nutrientes e compostos com atividades biológicas, motivo pelo qual têm sido cultivados há 

séculos, especialmente na Ásia e na Europa. A busca por novas biomoléculas com potenciais 

aplicações nas áreas da saúde, meio-ambiente, energia, agroindústria e de processos industriais 

está no centro dos interesses das pesquisas em biotecnologia. O presente projeto teve como 

objetivo revisar a literatura produzida sobre bioprospecção de compostos bioativos em 

macromicetos e realizar uma busca pelas patentes já depositadas na área, uma vez que as presentes 

restrições de trabalhos presenciais em laboratório impossibilitaram a realização da caracterização 

das espécies disponíveis na Coleção de Culturas do Departamento de Engenharia de Bioprocessos 

e Biotecnologia (DEBB) da Universidade Federal do Paraná, quanto à produção de enzimas 

(lacase, manganês peroxidase, lignina peroxidase, xilanase e celulases) e compostos bioativos 

(antioxidantes e antimicrobianos), previstas anteriormente.            Na revisão de literatura foram 

encontrados diversos metabólitos com atividade antioxidante, anti-hipertensiva, antibacteriana, 

antifúngica, antiviral e antitumoral, identificados e caracterizados em diversos documentos, bem 

como foi verificada, no cenário atual, a busca por fármacos capazes de realizar cada uma das 

funções citadas. Foi realizada uma busca de documentos de patente na base de dados Derwent 

Innovations Index utilizando o código de Classificação Internacional de Patentes (IPC) A61K-

038/01 e as palavras-chave (fung* OR macromicet*OR macrofung* OR mushroom*), no campo 

Tópico. Ao todo 47 patentes que tratam de moléculas bioativas provenientes de fungos foram 

encontradas, entretanto apenas em 17 delas peptídeos de macromicetos foram explicitamente 

utilizados. As invenções foram registradas de 2010 a 2021, sendo que o ano com o maior número 

de registros foi 2018. Essas patentes abrangeram várias áreas de pesquisa principalmente química, 

farmacologia e microbiologia aplicada a biotecnologia, mas algumas também fazem parte da área 

de ciência alimentar, ciência de polímeros e agricultura. A grande maioria das patentes foi 

depositada por empresas e pesquisadores independentes chineses, entretanto algumas instituições 

e universidades de outros países como Austrália, Coreia do Sul, Brasil e Estados Unidos também 

submeteram invenções nos últimos anos. 
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No Brasil são diversas as entidades com competência para receber denúncias de crimes contra a 

fauna, como órgãos municipais, estaduais (Polícias Civil e Militar) e federais (Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e Ministério Público), porém, 

estes órgãos não dispõe de um banco de dados unificado para integralização das informações, o 

que gera perdas e morosidade dos processos, dificultando a sua conclusão. O objetivo do estudo 

foi identificar as vias de entrada das denúncias de crimes contra a fauna e o fluxo do atendimento 

no estado do Paraná. Estabeleceu-se um acordo de cooperação entre a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR) e foram 

realizadas sete reuniões virtuais no período de fevereiro a julho de 2021 com a participação do 

Centro de Análise, Planejamento e Estatística (CAPE-SESP), Secretaria do Desenvolvimento e 

Turismo do Paraná (SEDEST-PR), Polícias Militar, Civil e Científica. Identificou-se que fluxo 

de atendimento se inicia pelo canal 181, recebendo as denúncias anonimamente. Estas denúncias 

são encaminhadas para órgãos locais que realizam as fiscalizações e demais procedimentos 

cabíveis para averiguação de cada caso. As denúncias recebidas pelos municípios são incluídas 

no banco de dados estadual somente quando demandam registro de Boletim de Ocorrência e, 

como a maioria dos atendimentos geram apenas processos administrativos com aplicação de ações 

socioeducativas e multas, esse registro não acontece. Nas instituições estaduais, há falta de 

uniformidade para atuação dos órgãos competentes, uma vez que não há um sistema de 

recebimento de denúncias compartilhado entre eles, bem como não existe um protocolo padrão 

para o atendimento destas, resultando em dados inconsistentes e fora de padronização. Concluiu-

se que as entradas e os registros das denúncias de crimes contra a fauna devem ser unificados, e 

esta integração, somada à atuação conjunta dos órgãos, resultará em uma resposta mais abrangente 

e efetiva. 
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A COVID-19 é uma infecção  viral que causa a Síndrome Aguda Respiratória Grave. Proveniente 

do vírus SARS-CoV-2 e já ocasionou a morte de mais de 4,5 milhões de pessoas pelo mundo e 

levou a um grande número de pesquisas com diferentes abordagens. Uma delas é o estudo de 

alternativas terapêuticas por análise in silico. O docking molecular é uma ferramenta que prevê o 

melhor encaixe entre uma proteína e um ligante cujas estruturas tridimensionais são bem 

conhecidas. Tal tecnologia vem sendo utilizada na área de biologia molecular estrutural e no 

desenvolvimento de fármacos. Dessa forma, este projeto visa a seleção via docking molecular de 

compostos da quimioteca do  Laboratório de Bioprospecção e Genética Molecular de 

Microrganismos (BIOGEMM) promissores para a ligação com proteínas do vírus e a produção 

em larga escala de tais compostos selecionados na análise in silico. O programa de docking usado 

neste projeto foi o AutoDock que, além de prever o melhor encaixe, também permite a 

visualização da grade de afinidade atômica. Foram analisados 38 compostos da quimioteca e 16 

proteínas do vírus SARS-CoV-2, sendo uma das proteínas selecionadas a nsp-15, proteína não 

estrutural que participa, de alguma forma, da replicação viral, com função enzimática 

(endoribonuclease) e estrutura bem determinadas. Entretanto, ainda não se sabe ao certo qual 

papel dentro dos centros de replicação e transcrição ela desempenha. Esta proteína vem sendo o 

principal objeto do projeto até o presente momento. A fim de avaliar a real ligação entre a nsp-15 

e os 6 compostos selecionados, foi obtido um vetor de expressão contendo o gene para a nsp-15 

contendo códons otimizados para Escherichia coli. Primeiramente, o vetor foi transformado em 

cinco linhagens diferentes de E. coli, e então utilizadas para a expressão da proteína. Com o 

objetivo de confirmar a expressão da nsp-15, uma eletroforese com gel de acrilamida foi realizada. 

Os resultados foram satisfatórios, pois todas as cinco linhagens expressaram a proteína desejada. 

Em seguida, a linhagem BL21 C43 de E. coli foi utilizada para expressão em maior escala, e a 

parte solúvel da proteína foi misturada a uma resina a fim de permitir a purificação utilizando a 

cauda His presente na proteína. Entretanto, após separação em eletroforese, a banda referente à 

nsp-15 estava presente, porém, muito fraca, e necessita a confirmação em maior escala de cultivo. 

Nas próximas fases, os compostos selecionados serão avaliados contra a proteína nsp-15. 
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Com a crescente demanda atual de novos medicamentos antivirais, tornou-se necessário buscar 

novas soluções na área biotecnológica. Entre as doenças que necessitam essa busca, é a COVID-

19, uma infecção  viral que causa a Síndrome Aguda Respiratória Grave, e que já ocasionou a 

morte de mais de 4 milhões de pessoas. O Laboratório BIOGEMM (Bioprospecção e Genética 

Molecular de Microorganismos) possui uma grande coleção de microrganismos endofíticos 

isolados de biomas brasileiros (Pantanal e Cerrado) que vem sendo prospectados para a produção 

de compostos com atividade contra diversos patógenos, incluindo atividade antiviral. Alguns 

compostos produzidos pelo metabolismo secundário desses microrganismos foram avaliados in 

silico pelo laboratório BIOGEMM e selecionados como potenciais para ligação com proteínas do 

vírus SARS-CoV-2. Em função disso, o objetivo do presente estudo é selecionar microrganismos 

endofíticos que são produtores de metabólitos secundários com atividade contra o vírus SARS-

CoV-2, utilizando agora estratégias in vitro. Tais microrganismos endofíticos serão selecionados 

entre os isolados pelo Laboratório BIOGEMM e que estão depositadas na coleção de culturas do 

TaxOnline CMRP. A primeira etapa é a manutenção desses microrganismos na coleção, a fim de 

garantir a viabilidade para ensaios de bioprospecção. Na segunda etapa, será realizada a produção 

em larga escala (aproximadamente 10 litros de meio de cultivo) de extratos dos microrganismos 

selecionados em avaliações in silico com potenciais de ligação/inibição de proteínas alvo do vírus 

SARS-CoV-2. Os extratos serão fracionados e então avaliados quanto a atividade antiviral em 

ensaios in vitro. Até o momento, foi realizado treinamento na coleção CMRP Taxonline quanto 

às metodologias de microbiologia e conservação dos microrganismos, e início dos repiques para 

manutenção da coleção, iniciando-se pelos endófitos selecionados nos ensaios in silico. 
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A relação entre humanos e animais vem se intensificando, além da preocupação da sociedade com 

a proteção da fauna. Com a formulação de leis mais rígidas e punitivas, intolerantes à crueldade, 

órgãos fiscalizadores mais bem equipados e especializados, e a criação de canais de atendimento, 

as denúncias de crimes contra a fauna estão mais frequentes. Objetivou-se analisar os dados de 

crimes contra a fauna e demais crimes no estado do Paraná, Brasil, a partir de um banco de dados 

fornecido pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), com informações 

das ocorrências dos crimes contra a fauna, violência doméstica e contra vulneráveis, no período 

de janeiro de 2014 a fevereiro de 2021, além do desenvolvimento de um aplicativo utilizado em 

fiscalização de denúncias de maus-tratos aos animais, para diagnóstico dos casos e coleta de 

dados. Analisou-se a natureza jurídica dos crimes contra a fauna e características dos seus 

infratores (gênero, idade, nível de instrução e envolvimento em crimes de violência doméstica ou 

contra vulneráveis). Foram analisados 20.492 casos de crimes contra a fauna, classificados em 

vinte e dois tipos, entre eles: 44,82% (9.185/20.492) práticas de abuso e maus-tratos contra os 

animais; 12,41% (2.544/20.492) pescar utilizando aparelho/petrecho/técnicas não permitidas; 

9,75% (1.999/20.492) pescar em período e local proibido. Registrou-se 19.528 infratores 

diferentes; 68,87% (13.449/19.528) tinham dados de idade, gênero e nível de instrução; destes, 

22,30% (2.999/13.449) tinham entre 31 e 40 anos de idade; e a maioria, 84,34% (11.343/13.449) 

eram do gênero masculino. Os níveis de instrução foram classificados em: não alfabetizado, 

primeiro, segundo e terceiro graus (completo e incompleto); em que 31,95% (4.298/13.449) dos 

autores tinham primeiro grau incompleto; 30,51% (4.104/13.449) não constavam dados de 

instrução, 13,05% (1.756/13.449) tinham o segundo grau completo e 1,74% (235/13.449) o 

terceiro grau completo. Constatou-se que  12,60% (16.95/19.528) dos autores cometeram ambas 

as infrações, crimes de violência doméstica ou contra vulneráveis e crimes contra a fauna. A 

análise dos dados permitiu constatar a maior prevalência de infratores com menor nível de 

instrução, gênero masculino, idade entre 31 e 40 anos, e o aumento nas práticas de abuso e maus-

tratos contra animais em comparação aos demais crimes, o que pode ser  justificado pela menor 

tolerância da sociedade a essas práticas, gerando maior demanda de denúncias, e pelo 

aprimoramento das fiscalizações pelos órgãos públicos. 
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O presente trabalho tem como objetivo estimar o tamanho do início da maturidade sexual 

morfológica (MSM) do caranguejo chama-maré Minuca rapax, através do crescimento relativo 

nos machos e nas fêmeas. A pesquisa foi realizada na Ilha do Veiga, Baía de Guaratuba, PR, de 

setembro/2020 a agosto/2021. Os caranguejos foram coletados manualmente por uma pessoa, 

durante aproximadamente 60 minutos nas áreas de areia e gramíneas do apicum. Posteriormente, 

através das suas características morfológicas, os caranguejos chama-marés foram triados, 

identificados e sexados, com o auxílio de um microscópio estereoscópico. Para a medição dos 

animais foi utilizado um paquímetro digital de precisão de 0,01 mm. De cada animal foi 

mensurada a largura da carapaça (LC) e, o comprimento da maior quela (CMQ) foi tomado nos 

machos, e a largura do abdome (LAB) nas fêmeas. A estimativa da LC na qual machos e fêmeas 

atingem a MSM foi calculada com auxílio do Programa REGRANS. Com a inserção dos dados 

no software REGRANS, uma regressão linear é calculada, sendo possível gerar um gráfico de 

dispersão, onde o ponto de inflexão corresponde  à LC que os caranguejos atingem a MSM. Os 

gráficos de dispersão foram gerados no software Excel. Nos machos, as amplitudes das dimensões 

foram LC = 9,41 a 12,86 mm e CMQ = 9,53 a 16,74 mm, enquanto nas fêmeas, LC = 8,45 a 11,04 

mm e LAB = 3,8 a 6,44 mm. Os machos atingem a MSM com 9,2 mm LC, enquanto as fêmeas, 

com 8,5 mm LC. Entretanto, é possível que estes valores sofram alterações na medida em que 

novos dados forem acrescentados. Quando comparado a outros estudos, o caranguejo M. rapax 

da Baía de Guaratuba atinge a MSM com LC menor do que populações viventes em outras regiões 

do país. A hipótese é que isso esteja relacionado com as condições abióticas e bióticas da região. 
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Um dos principais métodos de estudo comportamental de células tumorais é o cultivo celular. Em 

modelo de cultivo bidimensional (2D) as células permanecem aderidas à superfície formando uma 

monocamada. Já em modelos tridimensionais (3D), como esferoides por exemplo, as células são 

mantidas em conformações mais semelhantes ao seu estado in vivo, propiciando interações célula-

célula e célula-matriz em toda a sua superfície e favorecendo respostas celulares comparáveis às 

encontradas no organismo. A cocultura, utilizando 2 ou mais tipos celulares, permite mimetizar 

as interações entre os diferentes tipos celulares presentes em um tumor, que podem afetar a 

progressão tumoral e a resposta aos tratamentos. Assim, o objetivo desse projeto foi padronizar 

uma metodologia para obtenção de esferoides contendo dois tipos celulares. As linhagens 

celulares utilizadas foram a B16-F10/GFP (melanoma com expressão constitutiva de molécula 

fluorescente GFP) e a BALB/3T3 (fibroblasto). Para tal foram utilizadas duas metodologias: 1) 

matriz de baixa adesão (MBA), onde as células foram cultivadas por até 10 dias em placa de 96 

poços contendo revestimento de agarose; 2) hanging drop (HD), onde as células foram cultivadas 

em gotas na tampa de uma placa de petri por 3 dias para a obtenção do esferoide e após, 

transferidos para MBA até completar 10 dias. As proporções de 1:2 e 1:5 (melanoma:fibroblasto) 

com 3000 células/poço foram testadas. Os esferoides obtidos foram analisados por microscopia 

de luz e confocal, sendo os núcleos corados com Hoescht. Foi realizada análise de viabilidade 

celular utilizando accutase para fazer desassociação dos esferoides e posterior contagem em 

câmara de Neubauer de células não viáveis coradas por azul de trypan. Não foram obtidos 

esferoides na MBA com esse número de células inicial, porém através de HD foram produzidos 

esferoides com tamanho e formato semelhantes entre si, com poucas células soltas no meio, 

permitindo assim que os esferoides sejam comparáveis entre si. A proporção 1:2 produziu 

esferoides com a maior taxa de viabilidade (65% de células viáveis), enquanto a proporção 1:5 

apresentou esferóides com 50% de células viáveis, apresentando também um maior número de 

células soltas após a transferência para a MBA. Através da microscopia confocal foi possível 

perceber a presença de fibroblastos no interior e exterior do esferoide. Portanto, utilizando HD e 

a proporção de 1 melanoma: 2 fibroblastos foi possível obter esferóides em cocultura. Ainda se 

faz necessária a marcação específica celular para a precisa localização das mesmas. 
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.O objetivo do nosso trabalho foi fundamentar teoricamente o “Atlas de Meiofauna”. Devido a 

pandemia de COVID e a restrição do uso dos laboratórios, optamos por produzir resumos de 

artigos científicos que poderão ser usados para descrição de processos ecológicos e 

sedimentológicos. Foram revisadas cinco obras científicas sobre meiofauna em ambientes 

costeiros que possuem caracterisiticas semelhantes a Baia de Paranaguá. De modo geral, as 

pesquisas feitas em ambientes costeiros mostram que, os microorganismos da meiofauna são mais 

abundantes em alguns habitats com características ambientais e sedimentológicas específicas. 

Uma das pesquisas revisadas tinha como tema as ACS (águas continentais subterrâneas) e de 

como elas impactavam a meiofauna, aumentando gradativamente a presença dos organismos em 

sua presença. No local onde ocorria as descargas de ACS havia densidade de 110,23 ind./10cm2, 

outros colocais analisados havia densidade de 61,20 ind./10 cm2.  Ou seja, os locais onde 

ocorriam as descargas de ACS ficaram mais propícios a uma grande densidade de organismos da 

meiofauna. Um dos resumos avaliou o impacto do cultivo de mexilhões na meiofauna, uma 

atividade muito praticada no nosso país e na Baia de Paranaguá. Os sedimentos sob influência 

dos cultivos apresentavam um claro enriquecimento orgânico, por sedimentos mais finos e com 

maior grau de umidade. Como resposta tanto a meiofauna como os Nemotoda também foram 

claramente afetadas pelo cultivo de moluscos. Como alternativa foram propostas duas maneiras 

para minimizar o impacto do cultivo de moluscos. A primeira foi realocar para áreas mais 

profundas e/ou com maior dinâmica, possibilitando a diluição da carga de biodeposição. Um 

segundo ponto seria a mudança periódica da localização dos cultivos. Outra obra mostrou como 

o turismo impacta na meiofauna. Os resultados indicaram que nos pontos onde existe um maior 

fluxo turístico as variáveis de abundância relativa, frequência de ocorrência e densidade, 

apresentaram um declínio nos valores, enquanto para os pontos em que não há fluxo visível de 

turistas, os números foram elevados. Com a análise dessas cinco pesquisas concluímos que, os 

organismos da meiofauna variam muito na sua densidade, já que cada ambiente tem suas 

características. Alguns dos motivos para essa variação na quantidade de organismos, devem-se 

aos elevados níveis de recursos orgânicos encontrados nos locais de análise, quanto as menores 

densidades analisadas tentem a ser por turismo e cultivo de mexilhões. 
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O gênero Passiflora L. pertence à família Passifloraceae, sendo o mais representativo da família 

com aproximadamente 525 espécies, onde a maioria delas pode ser encontrada nas Américas. A 

taxonomia de Passiflora é bastante complexa devido a diversas particularidades florais e 

vegetativas, resultando em uma subdivisão taxonômica em subgêneros, seções e séries. Passiflora 

é subdivido em cinco subgêneros, no qual Astrophea é o terceiro maior e é reconhecidamente o 

mais basal, com cerca de 60 espécies. E também o mais divergente do gênero, pois algumas dessas 

espécies não aparentam similaridades com as espécies de Passiflora à primeira vista, podendo ser 

encontradas como plantas arbóreas ou arbustivas (onde houve perda das gavinhas) e lianas 

lenhosas.  A maior diversidade de Astrophea ocorre em áreas de baixa elevação no norte da 

América do Sul. Apesar de Passiflora subg. Astrophea ser reconhecido como um grupo 

monofilético e basal, a divisão em duas superseções: Astrophea (com três seções) e 

Pseudoastrophea (com duas seções), não é suportada pelas análises filogenéticas já publicadas. 

Com isso, o presente projeto buscou revisar a literatura sobre o subgênero Astrophea (trabalhos 

de sistemática e filogenia/filogenômica). Para a realização de tal objetivo, foram feitas pesquisas 

de literatura usando as palavras-chave: Passiflora, Astrophea, Phylogeny, Phylogenomics, 

Plastome, Chloroplast, Genome, Taxonomy, Systematics. Frente a isso, foi possível encontrar 

mais de 25 artigos científicos que auxiliaram a revisar os conhecimentos sobre as espécies 

pertencentes ao subgênero Astrophea. Onde cinco desses artigos apresentaram o sequenciamento 

do genoma completo do cloroplasto a partir do estudo de três espécies do subgênero em questão. 

Esses resultados demonstram a necessidade urgente de análises genômicas mais abrangentes 

dentro do subgênero Astrophea, análises essas que já estão em andamento no nosso laboratório. 
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O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença heterogênea caracterizada pela destruição de 

células b pancreáticas, culminando em deficiência absoluta de insulina. Segundo a Federação 

Internacional do Diabetes a ocorrência do DM1 no Brasil é alta, 25,6 casos a cada 100.000 

pessoas/ano. Estima-se que o país se encontre no terceiro lugar em prevalência no mundo, e mais 

de 88 mil brasileiros tenham DM1. O DM1 se estabelece com maior frequência na infância, sua 

etiologia é multifatorial, envolvendo fatores imunológicos, genéticos e ambientais, que estão 

associados e atuam no desenvolvimento dessa patologia. O DM1 é causado por um processo 

autoimune crônico e específico contra as células beta pancreáticas mediado pelos linfócitos T 

autorreativos. Seu desenvolvimento está relacionado com diversas interações entre as células do 

sistema imunológico, e tais interações são mediadas por citoquinas, principalmente de resposta T 

helper 1 (Th1) e T helper 2 (Th2). Numerosos estudos demonstraram que o perfil de secreção de 

citoquinas durante o desenvolvimento do DM1 é de padrão Th1, onde se tem como principais 

constituintes a IL-2 e o IFN-g, já as citoquinas de resposta Th2, compostas pela IL-4, IL-6 e IL-

10, são responsáveis pelo bloqueio da evolução do DM1. A Interleucina-6 (IL-6), embora seja 

uma citoquina de resposta Th2, estudos sugerem que ela pode estar relacionada com o 

desenvolvimento do diabetes. Essa citoquina atua na célula b e α, interferindo na síntese de 

insulina e impedindo a produção de glucagon. Há evidências crescentes mostrando que os 

polimorfismos nos genes que codificam para citocinas podem desempenhar um papel importante 

na modificação da resposta imune. Vários polimorfismos no gene que codifica para a interleucina-

6 (IL-6) ou na região em volta deste gene foram identificados e associados a processos 

patológicos.  Foi sugerido que o polimorfismo -174G>C (rs1800795) localizado na região 

promotora do gene IL-6 afeta a expressão gênica, sendo que o alelo G em homozigose foi 

associado a concentrações mais elevadas da IL-6 aumentando a resposta imune. Esta revisão da 

literatura relata o papel da IL-6 na função diabetogênica das células imunes e estudos que 

avaliaram a associação do polimorfismo rs1800795 com susceptibilidade para o DM1. 
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Dor e privação de sono são problemas de saúde pública que possuem relação causal bidirecional. 

De fato, a insuficiência de sono é uma epidemia global relacionada a aspectos socioeconômicos 

emergentes. De modo similar, condições dolorosas são altamente prevalentes e representam um 

grande custo emocional, social e econômico. Dados clínicos e experimentais apontam que a 

ausência de sono adequado aumenta a sensibilidade à dor. Um trabalho recente do laboratório 

utilizou-se de um modelo animal de hiperalgesia crônica, no qual ratos Wistar são submetidos a 

um período de 14 dias de injeções de PGE2, resultando na diminuição do limiar nociceptivo, 

caracterizada como hiperalgesia, que se cronifica e permanece mesmo após a interrupção das 

injeções. Manipulações capazes de facilitar a cronificação reduzem para sete o número de injeções 

diárias de PGE2 necessárias para induzir hiperalgesia crônica. Com isso, a hipótese inicial do 

trabalho era de que a restrição de sono (RS) atuaria como facilitadora. Contrariando essa hipótese, 

o quadro de hiperalgesia crônica não foi estabelecido. Não obstante, após os animais retornarem 

aos valores nociceptivos basais, uma nova injeção de PGE2 foi administrada. 

Surpreendentemente, esses animais que foram submetidos a RS e a sete injeções de PGE2 não 

desenvolveram hiperalgesia após a administração de PGE2, mesmo após 14 injeções, o que sugere 

que RS associada a condições inflamatórias pode induzir um efeito protetor no desenvolvimento 

da dor crônica. O presente estudo buscou investigar se o efeito protetor é reproduzido em outros 

modelos animais de dor: nocicepção inflamatória induzida por formalina e hiperalgesia 

inflamatória aguda induzida por carragenina. A restrição de sono por 14 dias associada a injeções 

diárias de PGE2 nos últimos 7 dias (RS+PGE2) preveniu a hiperalgesia induzida por carragenina, 

mas não afetou a nocicepção induzida por formalina. Esse resultado sugere que o efeito protetor 

da RS associada a inflamação persistente pode estar restrito a condições dolorosas crônicas de 

origem inflamatória. De toda a forma, o fato do efeito protetor ter sido demonstrado em dois 

modelos diferentes de dor inflamatória, hiperagesia induzida por PGE2 e por carragenina, sugere 

que a RS pode se contrapor ao desenvolvimento de condições inflamatórias crônicas. Esses são 

os primeiros dados na literatura que demonstram que o desenvolvimento da dor crônica pode ser 

prevenido por manipulações fisiológicas. Evidentemente, esses dados trazem à luz uma 

importante ferramenta para o entendimento do processo de cronificação da dor. 
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O objetivo deste trabalho foi definir os ângulos de Norberg (AN) e ângulo anatômico lateral 

proximal do fêmur (aLPFA) e correlaciona-los, além de definir a média de ângulos de uma 

população. Foi realizada a mensuração radiográfica dos ângulos femorais de 20 felinos 

domésticos, machos e fêmeas, SRD, castrados e inteiros, portadores de linhas fiseais fechadas, 

oriundos do projeto de mestrado em andamento na universidade e sedados no momento da 

radiografia. Para tanto, as radiografias foram feitas empregando projeções ventrodorsais, com 

ambos os membros pélvicos estendidos em uma única exposição ao feixe de raios-X, centradas 

no quadril. Após foram mensuradas por meio do software VPOP-pro, onde foram obtidos AN e 

aLPFA. Para mensurar o AN determinou-se primeiramente o centro geométrico da cabeça femoral 

direita e esquerda. Os dois centros geométricos foram unidos por meio de uma linha, então traçou-

se uma segunda linha do centro geométrico da cabeça femoral à borda acetabular cranial efetiva 

do mesmo lado. Para mensurar o aLPFA foi utilizada a técnica descrita por Paley (2002). Para 

tanto, foi determinada a linha de referência articular proximal, de um ponto centrado na cabeça 

femoral até o aspecto mais dorsal do trocanter maior. Para encontrar o eixo anatômico do fêmur, 

foi necessário identificar o ponto médio no centro entre a lateral esquerda e direita da diáfise 

femoral na metade do comprimento do fêmur e outro ponto médio no centro entre a lateral 

esquerda e direita 1/3 abaixo do comprimento do fêmur em relação ao aspecto proximal do colo 

do fêmur. A linha formada pelos pontos é o eixo anatômico proximal do fêmur. O ângulo 

anatômico lateral proximal do fêmur é formado entre o eixo anatômico e a linha de referência 

articular proximal. Obteve-se 80 valores de ângulos, sendo 40 para o AN e 40 para aLPFA. Com 

apuração dos resultados tabelados, os valores médios obtidos foram AN (95,95°±5,49) e aLPFA 

(104,26°±4,02). Pode-se concluir, através do coeficiente de correlação de Pearson, que esses 

ângulos não possuem relação linear. Os valores obtidos servem como referências para 

diagnósticos de deformidades angulares, como a displasia coxofemoral, assim como suporte para 

planejamento de cirurgias de correção osteológicas em felinos domésticos, visto que são 

compatíveis com a literatura e diferentes dos valores de referência para cães citados na literatura. 
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Em um contexto atual de grande demanda por novas formas de controle de doenças fúngicas que 

ameaçam plantações, e cujo impacto é sentido tanto no âmbito social quanto no econômico, a 

descoberta de novas fontes de compostos antimicrobianos tem se mostrado cada vez mais urgente. 

Microrganismos endofíticos vem sendo bioprospectados como produtores de compostos com 

atividade biológica pelo grupo BIOGEMM há mais de uma década. As actinobactérias endofíticas 

isoladas de ecossistemas brasileiros únicos e com grande biodiversidade, como o Pantanal, 

produzem metabólitos secundários com grande potencial antimicrobiano. No entanto, suas 

contribuições para a área biotecnológica ainda são pouco conhecidas e exploradas. Logo, o 

objetivo, do presente trabalho é: Avaliar a atividade de metabólitos secundários produzidos por 

actinobactérias endofíticas para o controle de fungos fitopatogênicos. Os fitopatógenos a serem 

avaliados são Phyllosticta citricarpa e Colletotrichum abscissum, dois patógenos de citros 

importantes no Brasil. Para isso, a primeira etapa é avaliar a viabilidade dos isolados e a 

manutenção de actinobactérias endofíticas do Laboratório BIOGEMM (Bioprospecção e 

Genética Molecular de Microrganismos). As etapas realizadas até o momento foram a realização 

de treinamento das metodologias básicas de microbiologia e liofilização das actinobactérias. Após 

a manutenção e preservação das actinobactérias, essas serão cultivadas em meio líquido SG para 

a produção de extratos segundo metodologia já otimizada pelo BIOGEMM. Paralelamente, o 

isolado CMRP4852 Streptomyces sp (selecionado em estudos anteriores do grupo) será cultivado 

em larga escala (pelo menos 10 litros) para produção dos extratos e ensaios contra os 

fitopatógenos. Espera-se assim, a seleção de compostos com atividade contra fitopatógenos para 

aplicação biotecnológica. 
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O Brasil apresenta no agronegócio uma de suas atividades fundamentais para a geração de 

empregos e renda desde o início dos anos 2000. A implementação de novas tecnologias e a 

formação de cadeias produtivas robustas como elementos de competitividade são itens 

comumente analisados em literaturas de gestão e economia das organizações. Diante desses 

elementos, este resumo tem como principal interesse a realização de uma análise sobre a evolução 

da governança corporativa de empresas ligadas a esta importante cadeia produtiva entre 2010 e 

2019. Alguns itens foram importantes nesse período. Na academia ocorreu a consolidação dos 

trabalhos sobre de governança corporativa nos principais congressos de Administração do país. 

Nos aspectos práticos, o papel do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) foi 

fundamental tanto na propagação da boa governança por meio de seu Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa quanto nas discussões sobre o Código Brasileiro de 

Governança Corporativa, a Lei Anticorrupção, a Lei de Estatais e a implantação do Programa 

Pratique ou Explique. Em relação a aplicação dessas mudanças nas empresas do agronegócio, 

entende-se pela teoria de Economia das Organizações que quanto maior o grau de complexidade 

de uma empresa e de uma cadeia produtiva, maior a necessidade de adaptação de seus 

mecanismos de controle e conformidade. Como aspectos metodológicos, esta pesquisa iniciou 

pela classificação de todas as empresas listadas na B3 (Bolsa, Brasil, Balcão) quanto a sua 

participação na cadeia do agronegócio. Tal segmentação ocorreu com a utilização da ferramenta 

Comdinheiro. A amostra foi composta por 83 empresas que participam da cadeia do agronegócio 

em um ou mais elos. A partir disso foram levantados dados sobre a formação do Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, Diretorias e Comitês. Foram analisados os percentuais de 

membros independentes e a implantação de comitês considerados fundamentais após as mudanças 

institucionais, tais como o Comitê de Auditoria. Informações como o acúmulo de funções e 

participação em mais de um comitê também foram consideradas, além do percentual de ações em 

posse do acionista majoritário para analisar como tais empresas são controladas. A partir dos 

dados coletados deve-se destacar que houve uma evolução positiva e constante no número de 

empresas que aderiram às boas práticas de governança durante o período analisado, assim como 

houve a manutenção de índices de independência e outros índices positivos de governança 

corporativa por parte daquelas que já praticavam. 
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A Mata de Araucárias situada na Floresta Atlântica do Sul do Brasil é fonte de inimaginável 

variedade de espécies, dentre elas a família de roedores Cricetidae. O roedor Akodon montensis 

já foi anteriormente estudado, e como fruto desses estudos existem alguns marcadores de 

microssatélites disponíveis para a espécie. O objetivo da presente pesquisa é estimar o índice de 

diversidade em espécies de roedores pertencentes à família Cricetidae, utilizando iniciadores 

heterólogos. Esse índice será alcançado a partir da análise dos dados alélicos de microssatélites. 

A metodologia empregada consiste em submeter amostras dessas espécies de roedores a técnicas 

de identificação de segmentos de microssatélites, com o intuito de verificar as discrepâncias e 

similaridades genéticas entre essas espécies. Utilizando uma amostra de pelo menos dois 

indivíduos de cada espécie, será possível testar a eficácia de marcadores de microssatélites 

previamente produzidos para Akodon montensis em duas espécies de roedores do mesmo gênero 

Akodon: A. cursor e A. paranaenses, e três outros gêneros da mesma Tribo (Akodontini): Castoria 

angustidens, Scapteromys e Oxymycterus, e também em quatro outras espécies de roedores da 

Tribo Oryzomyini: Oligoryzomys nigripes, Oligoryzomys flavescens, Thaptomis nigrita, 

Sooretamys angouya, além de Mus musculus. O presente estudo possibilitará também verificar a 

ocorrência de variabilidade alélica de cada marcador de microssatélite para cada espécie 

amostrada. A hipótese levantada é que haja similaridades suficientes dentro dessa família de 

roedores e que os mesmos marcadores possam ser utilizados, e como consequência possibilitando 

uma economia de custos e tempo em pesquisas. Por decorrência das restrições pelo COVID-19 

até o presente momento somente as extrações de DNA, quantificação e integridade das amostras 

foram realizadas pelo método salting out (MEDRANO, AESEN e SHARROW (1990), não sendo 

possível ainda obter conclusões sem as etapas de amplificação e análise desse material. 
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Câncer de mama é a neoplasia que mais atinge mulheres no mundo. A biopsia tecidual é o padrão 

ouro para detecção e caracterização do câncer, mas é uma abordagem invasiva e de difícil acesso 

ao tumor em alguns casos, e o material coletado tem pouco aproveitamento para testes 

moleculares. A utilização de biomarcadores contidos nos fluidos corporais como sangue 

periférico e saliva é atualmente uma área bastante pesquisada, conhecida como biopsia liquida. 

Este método analisa moléculas liberadas por células cancerosas, como ácidos nucleicos 

circulantes. Os miRNAs despertam grande interesse, especialmente por sua capacidade de atuar 

na regulação gênica, principalmente no processo pós-transcricional. Compreendendo a forma 

como essas moléculas funcionam na dinâmica com os tumores, podemos pensar em métodos mais 

eficazes de diagnóstico e de tratamento personalizado. O objetivo deste estudo é avaliar os níveis 

de expressão de cell-free RNAs (cf-miRNAs ) no plasma e soro das mulheres portadoras de 

carcinoma de mama primário, para assim, contribuir com a identificação de possíveis 

biomarcadores no câncer de mama, utilizando amostras de sangue provenientes de mulheres 

portadoras de carcinoma mamários, divididas em dois subgrupos: o luminal A (LA) e triplo 

negativo (TN) e para amostras controles, utilizamos sangue cujas pacientes não possuíam 

histórico pessoal ou familiar da doença. O sangue periférico total foi processado para obter o soro 

e plasma e a extração dos miRNAs foi realizada por protocolo in house com Trizol. As amostras 

extraídas foram quantificadas usando NanoDrop 2000. A seleção dos miRNAs alvos para o estudo 

de expressão diferencial foi realizada por análise in silico e foram selecionados três miRNAs para 

este estudo: miR-150-5p, miR-142-5p e miR-146a-5p. A reação em tempo real (RT-qPCR) das 

amostras utilizaram os  RNU44 e RNU48 foram utilizados como controles endógenos. Devido 

aos problemas com a pandemia, os experimentos laboratoriais tiveram que ser suspensos. Com 

isso foi tomada uma abordagem mais estatística com os dados obtidos do TCGA para aprimorar 

nossos dados. 
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A atuação do sistema nervoso autônomo (SNA) sobre o coração pode ser mensurada por meio do 

estudo da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Após a ocorrência de um Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM), os pacientes tendem a apresentar uma redução da VFC e isso está relacionado 

com o aumento da mortalidade e de complicações arrítmicas. Menor VFC significa menor 

capacidade de alterações compensatórias, o que pode ser relacionado a uma dominância simpática 

secundária à redução da atividade parassimpática no músculo cardíaco. Dessa forma, o objetivo 

desse estudo foi verificar as alterações na função autonômica de pacientes do Hospital de Clínicas 

que recentemente sofreram um IAM por meio da VFC e o comportamento dessa variável 3 meses 

após o evento. Com o paciente em repouso e em posição ortostática, durante 10 minutos, realiza-

se a coleta de dados com cardiofrequencímetro para análise dos índices de tempo e de frequência 

da VFC. Após 3 meses, repete-se a coleta e os resultados obtidos são comparados levando em 

consideração os diferentes eventos cardiovasculares do período e os diferentes padrões de 

complicações tardias, bem como o tratamento farmacológico e os hábitos de vida adotados. Com 

base na análise da literatura, o resultado esperado é de valores reduzidos nos índices de VFC em 

diferentes intensidades entre os pacientes, o que pode ser relacionado aos variados níveis de 

estresse ao qual o coração é submetido quando em estado de isquemia, gerando padrões de danos 

teciduais individuais e afetando a modulação autonômica de maneira distinta entre os indivíduos. 

Espera-se uma maior quantidade de novos eventos cardiovasculares ou complicações arrítmicas 

nos pacientes que apresentarem maior redução da VFC e, com relação a evolução dos índices no 

mesmo paciente ao longo de 3 meses, espera-se melhora dos valores com o passar do tempo. 

Trata-se de um tema relevante pois, apesar de os mecanismos responsáveis pela relação entre a 

diminuição da VFC e o risco de morte súbita ou eventos cardiovasculares serem incertos, existe 

a possibilidade de utilizar os índices da VFC para monitorar a progressão da disfunção 

autonômica e os efeitos causados pelo tratamento após o IAM. 
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Infecções fúngicas invasivas têm grande incidência entre pacientes imunocomprometidos 

hospitalizados. Destas, as causadas pelo gênero Candida spp se encontram como a quarta maior 

causa de infecções na corrente sanguínea nosocomiais.Os tratamentos disponíveis incluem 

antifúngicos azólicos, equinocandinas e polienos. Cada uma dessas opções possui 

particularidades em relação a segurança, eficácia e custo, sendo pertinente a realização de estudo 

para mapear as evidências disponíveis acerca dessas terapias. Assim, foi conduzida uma revisão 

de escopo de acordo com as recomendações do Instituto Joana Briggs, baseado no mnemônico 

PCC (população, conceito e contexto), em que: população - pacientes adultos 

imunocomprometidos; conceito - tratamentos da candidemia; e contexto - âmbito hospitalar. A 

estratégia de busca em bancos de dados eletrônicos como Pubmed, Scopus e Web Of Science 

envolveu descritores relativos à candidemia e seus tratamentos farmacológicos, combinados com 

o uso de operadores Booleanos AND e OR, sem limites de tempo. Foram incluídos estudos 

primários, contemplando indivíduos adultos imunocomprometidos, hospitalizados e acometidos 

por candidemia. Foram excluídos artigos publicados em caracteres não romanos e exclusivamente 

na forma de resumos. As buscas foram realizadas em 2020 e os artigos recuperados passaram por 

uma triagem (leitura de títulos e resumos) realizada por dois revisores independentes, os quais 

aplicaram os critérios de inclusão e exclusão. A etapa seguinte corresponde à elegibilidade, na 

qual os artigos selecionados na triagem são lidos na íntegra pelos revisores, de maneira 

independente, aplicando os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos incluídos na etapa da 

elegibilidade têm seus dados extraídos pelos dois revisores, novamente de maneira independente. 

As etapas de triagem, elegibilidade e extração dos dados são seguidas por reuniões de consenso 

entre os revisores. Todo esse processo conta com o auxílio do software Microsoft Excel, sendo 

que a descrição dos resultados ocorre por meio de tabelas explicitando dados e desfechos dos 

artigos, contendo a síntese qualitativa dos estudos incluídos. A busca nas bases de dados 

recuperou 5649 artigos, dos quais 589 foram selecionados para a etapa de leitura na íntegra (etapa 

presente do projeto). É esperado que o mapeamento das publicações gerado por meio desta revisão 

de escopo auxilie no direcionamento de futuros estudos e na melhor compreensão das terapias 

antifúngicas para o manejo da candidemia. 
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A intensificação da poluição ambiental e do aquecimento global podem corroborar para a 

proliferação de cianobactérias em ambientes eutrofizados, causando problemas ambientais e de 

saúde pública devido à produção de cianotoxinas. Dentre as cianotoxinas, as microcistinas 

destacam-se pela sua detecção cosmopolita. Essas são consideradas hepatotóxicas, mas estudos 

demonstram que efeitos neurotóxicos podem ser evidenciados. Assim, o objetivo desta pesquisa 

foi avaliar as alterações na atividade de acetilcolinesterase (AChE) em peixes expostos a 

microcistinas e investigar se o aumento de temperatura pode interferir na toxicidade  dessa 

cianotoxina. Peixes da espécie Rhamdia quelen foram aclimatados e expostos a diferentes 

tratamentos, sendo: controle24ºC (sem microcistina, expostos a 24 ºC), controle28ºC (sem 

microcistina, expostos a 28ºC), MC24ºC (com  2 µg L-1 de microcistina, expostos a 24ºC) e 

MC28ºC (com  2 µg L-1 de microcistina,expostos a 28ºC). Após 96 h  da exposição, os peixes 

foram anestesiados e, realizada eutanásia para coleta do  cérebro e músculo para análise de 

biomarcador de neurotoxicidade.  A atividade da AChE e proteínas totais foram quantificadas.  

Os dados foram analisados conforme a sua normalidade e homocedasticidade e, para os dados 

paramétricos, foi realizado o teste de ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Tukey, 

considerando significância de 0,05%.  Não foi observada mortalidade dos peixes durante o 

período experimental. Os peixes não apresentaram alteração da atividade de AChE no músculo. 

Entretanto, houve aumento significativo da atividade de AChE no cérebro no tratamento MC28ºC 

quando comparado aos demais grupos. Geralmente, o resultado esperado é uma redução na 

atividade desta enzima, porém alguns estudos, já demonstraram que a AChE é um regulador da 

apoptose, ou seja, o aumento da sua atividade pode causar um processo apoptótico e 

neurotoxicidade. Para elucidar esse mecanismo de ação, mais estudos são necessários. Diante 

disso, pode-se concluir que o aquecimento das águas pode induzir alterações neurológicas, 

demandando maior atenção e vigilância para os efeitos adversos que podem ser causados pela 

exposição a estas cianotoxinas. 
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O vídeo é um recurso didático-pedagógico de ensino, que proporciona uma forma de 

entendimento mais dinâmico do conhecimento. A disciplina de Técnica Operatória é obrigatória 

do curso de Medicina Veterinária, que exige conhecimento teórico e prático, baseada em treino e 

repetição para seu aperfeiçoamento. Nesse sentido, o vídeo didático pode ser uma ferramenta 

aliada ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, o objetivo do projeto foi criar vídeos para o 

ensino em técnica operatória, com ênfase nas técnicas de paramentação e preparo do campo 

operatório. O projeto contaria inicialmente com a avaliação da capacidade de aprendizagem de 

alunos que assistiram e não assistiram aos vídeos, contudo, devido à pandemia por COVID-19 e 

a obrigatoriedade do ensino remoto, os vídeos foram utilizados como ferramenta de ensino 

prático. Foram produzidos seis vídeos. O primeiro sobre vestuário, foi abordado o ambiente para 

troca de roupas, a vestimenta adequada, sendo pijama cirúrgico, propé, touca, luvas, máscara e a 

forma de utilizá-los. No segundo vídeo, sobre a lavagem das mãos, foram demonstradas as etapas 

para a correta antissepsia pré-cirúrgica e os produtos utilizados. A paramentação é retratada no 

terceiro vídeo, demonstrando as formas corretas e incorretas na colocação de aventais e luvas 

estéreis. O quarto vídeo é sobre o instrumental básico cirúrgico necessário para aprendizagem da 

técnica operatória, desde sua disposição correta na mesa, os modelos e tipos existentes até a 

finalidade de cada um. No quinto vídeo foi demostrada a colocação dos campos operatórios e a 

posição da equipe cirúrgica, seus integrantes e a função de cada um. No último vídeo foram 

abordadas as posições cirúrgicas dos animais na mesa, tricotomia e as etapas da antissepsia pré-

cirúrgica e pós cirúrgica. Até o momento, os vídeos foram elaborados, editados e disponibilizados 

aos alunos. Ao final do semestre de aulas remotas, os alunos deverão responder a um questionário 

sobre os vídeos assistidos, que será aplicado na plataforma Socrative no dia da prova final. Em 

decorrência da disciplina estar em andamento, os questionários ainda não foram aplicados. 

Através das respostas será possível analisar se houve melhora na compreensão da prática 

ensinada. Espera-se que ao assistirem os vídeos, os alunos apresentem uma maior facilidade e 

familiaridade com as técnicas ensinadas, demonstrando que utilizar um recurso tecnológico como 

ferramenta de ensino se mostra uma boa estratégia para o docente, complementar de uma forma 

lúdica o conteúdo e explorar partes cognitivas diferentes dos discentes. 
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As Academias ao Ar Livre (AAL’s) são equipamentos instalados em espaços públicos como 

praças, parques, jardinetes, entre outros, e estão presentes em diversos territórios, seja nos centros 

urbanos ou em regiões rurais mais afastadas das cidades. Desde sua popularização no Brasil, por 

volta dos anos 2005, as AAL’s passaram a integrar cada vez mais o conjunto de equipamentos de 

esporte e lazer das cidades. O objetivo desta pesquisa foi analisar a infraestrutura e distribuição 

das AAL’s de Curitiba/PR. Para tanto, foram necessários os seguintes objetivos específicos: a) 

Mapear o número de academias ao ar livre, localização e distribuição pelos bairros de 

Curitiba/PR; b) Analisar o processo de planejamento e implementação das academias ao ar livre 

em Curitiba/PR; c) Identificar as relações entre a oferta e a demanda das academias ao ar livre 

implantadas em Curitiba/PR. As estratégias metodológicas empregadas fundamentaram-se na 

abordagem qualitativa de pesquisa e foram utilizados os seguintes procedimentos: levantamento 

bibliográfico sobre as AAL’s; mapeamento online e construção de um mapa georreferenciado das 

AAL’s  de Curitiba/PR; consultas públicas à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

de Curitiba/PR, via questionário de perguntas e aplicação de formulários online à comunidade. 

Com o mapeamento constatou-se que atualmente a cidade conta com 255 AAL’s,  distribuídas 

por dez regionais administrativas; em alguns bairros há uma maior concentração destes 

equipamentos, porém não existe nenhum critério oficial de escolha dos locais onde são instaladas. 

Obteve-se 47 respostas, das quais foi possível analisar e compreender que todos os bairros da 

Regional Boa Vista foram atingidos; dos 47 participantes, apenas 2 faziam o uso das AAL’s; o 

público idoso não participou da pesquisa; 74,5% dos participantes responderam que perto de suas 

casas existem AAL's. Enquanto barreiras de uso das AAL’s, os participantes apontaram a falta de 

segurança; tempo; interesse e a distância. Com base nesses resultados, compreendeu-se que o 

planejamento e implementação das AAL’s ainda não possui diretrizes estabelecidas, o que 

influencia na relação entre a oferta e demanda de uso da comunidade. Os participantes desta 

pesquisa possuem AAL’s próximas à eles, mas não as utilizam por diferentes fatores. Nesse 

sentido, antes da instalação de equipamentos de esporte e lazer é necessário que o poder público 

estabeleça diálogo com os moradores do entorno para investigar suas necessidades e interesses. 
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Os sucos de frutas são altamente consumidos pela população brasileira, industrializados ou 

naturais, no entanto, pouco se sabe sobre a bioacessibilidade dos compostos fenólicos e da 

atividade antioxidante nesses diferentes produtos. O objetivo deste trabalho foi determinar a 

resposta antioxidante de fenólicos antes e após a digestão in vitro em sucos mistos industrializados 

de coloração amarela, verde e vermelha. Os sucos mistos (sucos contendo misturas de vegetais)  

foram adquiridos em supermercados da região de Curitiba/Paraná e armazenados em caixas 

isotérmicas. Foi realizada a digestão simulada in vitro dos sucos mistos, utilizando enzimas 

(pepsina, pancreatina, extrato de bile), soluções salinas e tampão  em diferentes pHs para 

mimetizar os ambientes nas fases gástrica e intestinal da digestão. Antes e após cada fase da 

digestão, foram determinados os teores de compostos fenólicos totais, utilizando o reagente de 

Folin-Ciocalteau, e a capacidade antioxidante pelo método de inibição do radical DPPH. 

Observou-se que os sucos mistos apresentaram menores teores de polifenóis e menor capacidade 

antioxidante entre a fase inicial e a fase gástrica da digestão. O suco amarelo foi o que apresentou 

maior redução de compostos fenólicos nessa fase (85%) enquanto no suco vermelho a perda foi 

de 25%. Embora o suco amarelo tenha apresentado essa resposta, o teor de polifenóis totais 

aumentou 138% da fase gástrica para a fase intestinal, indicando que essa fase pode aumentar a 

extração de alguns compostos presentes nessa amostra. Entretanto, ao final da digestão simulada 

todos os sucos apresentaram diminuição nos teores de polifenóis acima de 60% e acima de 95% 

da atividade antioxidante. Dessa forma, os resultados demonstraram que a fração bioacessível 

dessas substâncias nas amostras analisadas é pequena. 
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Este relatório de Iniciação Científica faz parte do projeto “Desinformação, descrença na ciência 

e atuação institucional na divulgação científica: possibilidades de ação da universidade no 

contexto pós-pandemia” e tem por objetivo analisar o cenário de desinformação e descrédito na 

ciência no contexto da COVID-19 que se conforma nas redes sociais digitais. O conhecimento 

científico enfrenta uma onda de descrédito e desconfiança por parte dos cidadãos e, embora isso 

tenha ficado ainda mais evidente com a pandemia da COVID-19, é um fenômeno que remonta ao 

final da década de 1990 e que já vem sendo estudado a partir de outras contextos 

(ALBUQUERQUE, 2019; OLIVEIRA; MARTINS; TOTH, 2020; SACRAMENTO, 2018). Este 

descrédito acaba tendo impactos diretos nas políticas públicas e no engajamento dos cidadãos em 

questões fundamentais de saúde pública, como a própria precaução de contágio da doença ou a 

adesão à vacinação, por exemplo. De forma a compreender este contexto de desinformação e 

descrédito na ciência de maneira mais específica, este subprojeto teve os seguintes objetivos: 

mapear os principais discursos anticientíficos sobre a pandemia que circulam em grupos de 

Whatsapp; identificar características discursivas e de formato que predominam nos conteúdos 

anticientíficos que circulam por estes canais informais de comunicação; e analisar os fluxos de 

comunicação sobre a COVID-19 no Whatspp, sobre a pandemia. Para tanto, a pesquisa – feita em 

parceria com outras duas instituições – UFMA e UFF – analisou uma amostra dos conteúdos que 

circularam em 2020 em grupos de WhatsApp de apoio ao atual presidente da República. A partir 

de palavras-chaves ligadas à pandemia, uma amostra de 908 mensagens foi categorizada a partir 

da análise de conteúdo. Alguns resultados mostram que são usados muitos links de sites não 

tradicionais. O estilo informativo é predominante e quase 1/3 das mensagens (31%) traziam 

alguma mensagem nas quais havia algum tipo de descrédito. 
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COVID-19 se trata de uma doença altamente transmissível, e potencialmente grave para alguns 

pacientes. O vírus responsável passou a circular em dezembro de 2019, a partir daí foram adotadas 

medidas como o uso de máscara e a higienização constante das mãos. Assim, segurança do 

paciente se refere a medidas e ações que visam reduzir ou impedir riscos na assistência à saúde 

que possam levar a danos ao paciente. Objetivou-se elaborar materiais de divulgação sobre 

segurança do paciente no contexto da pandemia da COVID-19 baseadas em evidências. A 

metodologia adotada foi a revisão narrativa da literatura, a partir de buscas nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e PubMed, utilizando os descritores segurança do paciente, 

COVID-19, enfermagem e serviços de saúde. Os critérios de inclusão foram estudos que 

demonstrassem adaptação e elaboração de normas, rotinas, ou o uso de novas tecnologias com o 

objetivo de melhorar a qualidade e segurança assistencial à saúde do paciente. Os critérios de 

exclusão foram estudos que relatavam sobre terapêutica, vacinas, efeitos colaterais e demais 

estudos que não atendiam ao objetivo da pesquisa. Desse modo, foram selecionados 7 artigos para 

análise. Os dados foram extraídos em uma planilha padrão. A partir da análise e interpretação dos 

dados da revisão, foi desenvolvida uma cartilha no website Canva.com, utilizando elementos 

(figuras e fonte, por exemplo) livres para uso. A revisão narrativa da literatura possibilitou a 

obtenção de estratégias e protocolos adotados durante a pandemia, baseados em evidências, em 

diversas partes do mundo, que tiveram resultados satisfatórios em relação à segurança do paciente 

além da elaboração de materiais com a importância da segurança do paciente no contexto da 

COVID-19.  De cada artigo, foram extraídos 3 trechos a serem descritos no material e também 

publicados na rede social Instagram.  Os objetivos foram alcançados, uma vez que os materiais 

elaborados estão disponíveis aos profissionais de saúde e comunidade. O trabalho contribuiu para 

a prática profissional ao oferecer novas possibilidades de cuidado a partir de evidências 

científicas. 
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A gravidez sempre foi vista como um momento de bem-estar e felicidade maternos e, até 

recentemente, acreditava-se que tinha efeito protetor sobre a saúde mental das mulheres. No 

entanto, sabe-se que, entre outros fatores, as alterações hormonais pertinentes à gestação podem 

tornar a mulher mais vulnerável emocionalmente, precipitando ou agravando quadros de 

ansiedade. Estima-se que a prevalência de transtorno ansioso em gestantes esteja na ordem de 

28,9%. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi determinar e caracterizar a prevalência de 

sintomas de ansiedade em gestantes (AG) atendidas pela rede pública do município de Toledo-

PR. Para isso, 260 gestantes responderam um questionário de coleta de dados sociodemográficos, 

econômicos, associados ao estilo de vida, patológicos e relacionados ao pré-natal. A triagem de 

AG foi realizada por meio da escala de Transtornos de Ansiedade Generalizada de 7 itens (GAD-

7). Dentre as gestantes entrevistadas, a maioria tinha idade entre 18 e 30 anos (70%), era casada 

(58%), exercia atividade profissional remunerada (56%), pertencia à classe social C (73,5%) e 

não morava em residência própria (60%). Quanto aos hábitos e estilo de vida, 73% eram 

sedentárias, 10% eram tabagistas e 6% consumiam bebidas alcoólicas. Histórico de transtorno 

mental foi relatado por 27% das entrevistadas sendo que destas, 33% fazia ou já havia feito 

acompanhamento psicológico. Dados obstétricos mostraram que quase metade (49,2%) das 

mulheres estavam no terceiro trimestre de gestação, 35% eram primíparas, 22,7% tinham histórico 

de aborto e 32% relataram ter tido algum tipo de intercorrência durante a atual gestação, sendo a 

mais comum, a Infecção de Trato Urinário. Após aplicação do GAD-7, encontrou-se 146 (56,2%) 

pacientes com AG. Destas, 71 apresentavam ansiedade leve, 32, ansiedade moderada e 41, 

ansiedade severa. A análise da frequência de distribuição das participantes com AG em relação 

às variáveis investigadas sugere os seguintes fatores de risco: faixa etária (18-30 anos), classe 

econômica C, sedentarismo, terceiro trimestre de gestação e intercorrência na gestação atual. Em 

conclusão, observou-se alta prevalência de AG na rede pública de saúde de Toledo-PR. É possível 

admitir que os fatores a presença de intercorrências na gestação e proximidade do momento do 

parto sejam os principais responsáveis pela AG nestas gestantes. 
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A gengivite é uma doença inflamatória, que resulta em perda de colágeno local, restrita no tecido 

gengival e reversível após a resolução da inflamação. É resultante das interações entre a placa 

bacteriana dentária e a resposta imune do hospedeiro. Suas causas podem ser decorrentes somente 

da presença das bactérias, organizadas numa estrutura de biofilme, na margem gengival (em 

periodonto íntegro, reduzido ou de pacientes tratados); ou mediada por fatores sistêmicos como 

alterações hormonais, doenças sistêmicas, tabagismo, entre outros; ou associadas a medicamentos 

para aumento do tecido gengival. A remoção mecânica da placa bacteriana dentária é um passo 

fundamental para o sucesso do tratamento da gengivite e retorno à saúde periodontal, entretanto, 

apenas a remoção profissional é ineficaz sem um alto padrão de higiene oral realizada diariamente 

pelo paciente. O controle mecânico de placa, realizado pelo paciente, é o meio mais eficiente para 

a prevenção de gengivite, periodontite e cáries. A clorexidina utilizada como colutório, possui 

amplo espectro de ação, agindo sobre bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, fungos, 

leveduras e vírus lipofílicos. Sua eficácia no controle da placa dental vem sendo analisada desde 

a década de 50. Há uma necessidade de avaliação de evidências científicas da análise da 

necessidade da prescrição de Clorexidina em comparação com o controle manual de placa, em 

relação ao tratamento da gengivite. A pergunta que espera-se responder com este estudo é: É 

necessário prescrever Clorexidina para o tratamento da gengivite? Para se definir a pergunta foi 

usado o acrônico PICOT com a População sendo pacientes com gengivite; Intervenção: bochecho 

com clorexidina, Comparação: controle mecânico de placa, Outcome: resolução da gengivite, 

Tipo de estudo: ensaio clínico. Após essas definições a busca dos artigos foi feita nas bases de 

dados SciELO, PubMed, Embase e LILACS e BBO via BVS, utilizando como descritores os 

termos chlorexidine AND gingivitis, chlorexidine AND gingivitis AND treatment, chlorexidine 

AND gingivitis AND effect, e por fim, chlorexidine AND periodontal treatment. Foram 

selecionados os estudos que avaliaram a ação da clorexidina no tratamento da gengivite. Foram 

encontrados 498 artigos, que serão extraídos os dados: marcadores inflamatórios, índice de placa, 

sangramento gengival. Na sequência serão avaliados os riscos de viés de cada artigo selecionado, 

realizada uma síntese dos dados extraídos, avaliado a qualidade da evidência gerada e, por fim, 

será realizada a redação do artigo científico para publicação. 
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Biossensores são entidades biológicas capazes de sensoriar e sinalizar a presença de compostos 

no meio. Uma possível aplicação de biossensores é o monitoramento de poluentes no ambiente, 

com a vantagem de um custo relativamente baixo e facilidade de aplicação. As bifenilas 

policloradas (PCBs) são uma classe de poluentes orgânicos persistentes de uso proibido, porém 

com grande presença em diversos ecossistemas devido ao uso em larga escala no passado. Este 

trabalho tem como objetivo a construção e caracterização de circuitos genéticos que permitam a 

detecção e sinalização da presença de PCBs no meio por bactérias. A estratégia adotada para a 

construção do biossensor se baseou em elementos do operon bph de Pseudomonas 

pseudoalcaligenes KF707, responsável pela degradação da molécula de PCB em Acetil-CoA. A 

proteína reguladora BphR2 interage com compostos aromáticos regulando a expressão do 

promotor PbphR1. Desta forma, em Escherichia coli MG1655, o gene bphR2 foi expresso 

constitutivamente para a regulação do promotor PbphR1, responsável pela expressão do gene 

repórter gfp.  Primeiramente foi utilizada a mistura de PCBs Aroclor 1016 para a indução do 

circuito, porém não houve diferença na fluorescência em relação ao controle. Então foram 

utilizados os ácidos 2-clorobenzoico, 3-clorobenzoico, 4-clorobenzoico e acetilsalicílico para a 

indução, pois são compostos aromáticos e intermediários da via de degradação de PCBs, com 

exceção do ácido acetilsalicílico, sendo possível notar a ativação do circuito. Desta forma, o 

sensor se mostra eficaz na detecção de intermediários da via, como os ácidos clorobenzoicos, 

tornando necessária a prévia degradação do poluente para a efetiva detecção. Além disso, permite 

o sensoriamento de uma maior gama de poluentes benzoicos no ambiente. Os resultados obtidos 

contrastam com o que foi previamente descrito, uma vez que as moléculas de PCB não induziram 

a expressão do gene regulado pelo promotor PbphR1. 
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Tradicionalmente, as cavidades de acesso em dentes anteriores são realizadas em região de 

cíngulo, por razões estéticas e também por apresentar uma menor distância da câmara pulpar. 

Sabe-se que o acesso pela face lingual proporciona um maior desgaste à parede dentinária 

causando enfraquecimento da estrutura dental e fratura. Diante disso, os retentores 

intrarradiculares, por muito tempo, tem sido a opção de escolha para a restauração de dentes com 

tratamento endodôntico. O acesso endodôntico pode ser realizado pela face vestibular, diante de 

determinado procedimento restaurador, acarretando um menor desgaste de estrutura dentária. Este 

trabalho teve como objetivo comparar o acesso vestibular e o acesso lingual no tratamento 

endodôntico para dentes que receberam facetas em resina composta no quesito resistência à 

fratura. Além disso, foi avaliado se a utilização de pinos de fibra de vidro, associado ao acesso 

vestibular, aumenta a resistência dos dentes em questão. Para isso, 60 incisivos inferiores com 

tamanhos de coroa e canais radiculares similares foram selecionados para o tratamento 

endodôntico e, assim, divididos em quatro grupos. Grupo AVP: acesso endodôntico por vestibular 

e restauração com pino de fibra de vidro; grupo ALP: acesso endodôntico por lingual e restauração 

com pino de fibra de vidro; grupo AVR: acesso endodôntico por vestibular e restauração apenas 

com cimento resinoso; grupo ALR: acesso endodôntico por lingual e restauração apenas com 

cimento resinoso. Após a realização do tratamento endodôntico, todos os grupos foram 

submetidos ao preparo protético. Assim, os dentes foram submetidos a teste de resistência à 

fratura em máquina universal de ensaios (EMIC) com carga compressiva até a falha. Os dados 

foram tabulados e analisados usando GraphPad Prism 7 (OSB Software). Os valores medianos, 

mínimos e máximos da força de resistência foram calculados e analisados pelo teste de Kruskal-

Wallis. O teste de resistência à fratura mostrou um resultado superior para o grupo que recebeu 

acesso endodôntico por lingual. Grupo ALP 523,30 N; grupo ALR 557,01 N; grupo AVP 491,70 

N; grupo AVR 409,38 N. Nenhuma diferença estatística significativa foi encontrada entre todos 

os grupos. Assim, pode ser concluído que o acesso vestibular não prejudica a resistência à fratura 

de incisivos inferiores restaurados com facetas indiretas e que a utilização de pinos de fibra de 

vidro, associado ao acesso vestibular, não aumenta significativamente a resistência dos dentes em 

questão. 
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O estudo do comportamento animal é de fundamental importância para a compreensão da espécie 

em seu ecossistema de origem e sua resposta à vida em cativeiro, o que impulsiona o 

conhecimento na conservação da espécie e seu manejo correto. A pesquisa objetivou levantar e 

analisar o repertório comportamental de quatro indivíduos das duas espécies de primatas do 

gênero Alouatta presentes no Parque Municipal Danilo Galafassi, o Zoológico Municipal de 

Cascavel, Alouatta caraya e Alouatta guariba. O tipo de amostragem utilizado foi a “amostragem 

focal” (focal sampling), que consistiu em acompanhar durante um determinado período 

indivíduos aleatórios dentro do grupo. A regra de registro utilizada foi a de registro contínuo, que 

consistiu em observar e anotar continuamente o comportamento expresso pelo animal. Em um 

primeiro momento a observação objetivou construir um etograma que expressasse o repertório 

comportamental das espécies. Depois, a duração de cada comportamento foi registrada, a fim de 

obter-se a frequência comportamental. Cada registro foi classificado em relação ao tipo de local 

e a posição relativa à altura do recinto, gerando, assim, três variáveis de “local”: ambiente, grade 

e solo. E três variáveis de “altura”: alto, médio e baixo.  Estes dados foram organizados em 

planilhas no software Microsoft® Excel®, versão 1908 para Office 365 e analisados a partir do 

software R, versão 4.1.0. Para a realização dos procedimentos, utilizou-se fichas para nota dos 

dados, e câmera fotográfica para registro visual dos animais e dos recintos. Os resultados 

principais demonstram que, para a espécie A. guariba, a classe comportamental mais comum é a 

de “manutenção” (69,38%), seguida de “locomoção” (13,72%) e “alimentação” (4,38%). Para a 

espécie A. caraya, “manutenção” (43,98%), “locomoção” (7,86%) e “alimentação” (2,96%). O 

local mais recorrente para A. guariba foi “ambiente” (81,76%), e a altura foi “médio” (48,61%). 

Para A. caraya, a altura foi “alto” (46,91%), e o local foi “ambiente” (90,12%). Analisando os 

resultados é possível concluir que as espécies interagem ativamente com o ambiente, mantendo-

se em pontos mais altos e raramente indo ao chão. Concluiu-se que é possível perceber diferenças 

comportamentais entre os casais, o que pode ser explicado pela relação entre os indivíduos, devido 

às diferenças nas frequências dos comportamentos sociais “catação” e “encostar-se”, e que a 

comparação com a literatura revela não haver indícios de estresse crônico nem de diferenças 

significativas quanto aos padrões comportamentais desses animais na natureza. 
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A alimentação fora do domicílio pode apresentar impacto na saúde da população, sendo assim, os 

locais de trabalho se tornam ambientes propícios para ações de promoção à saúde. O Programa 

de Alimentação do Trabalhador (PAT) é uma política pública brasileira que utiliza de serviços de 

alimentação no ambiente de trabalho para incentivar uma alimentação mais saudável. O PAT 

recomenda que as empresas beneficiárias, ofertem legumes e verduras nas principais refeições. 

Porém, pouco se sabe se os comensais escolhem estes alimentos quando ofertados em Unidades 

de Alimentação e Nutrição credenciadas ao PAT. Assim, o objetivo do estudo foi analisar a 

escolha de saladas por consumidores que frequentam um serviço de alimentação autogestão, 

credenciado ao PAT, em uma refeição principal. Trata-se de uma pesquisa observacional e 

transversal, com comensais de empresa beneficiária do PAT. O estudo foi realizado durante o 

verão em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, na modalidade autogestão, no município de 

Curitiba, Paraná. No decorrer de 5 dias, foram obtidos registros fotográficos dos pratos dos 

comensais, sendo considerado um registro de cada participante. As saladas foram classificadas 

em “simples”, que possuíam um ingrediente, “mista”, que possuíam dois e “composta” que 

possuíam dois ou mais ingredientes. As preparações também foram classificadas conforme seu 

preparo, como “crua”, “cozida” e “processado e ultra processado” e ainda como “fontes de fibra”, 

“raízes e tubérculos”, “frutas” e “folhosa”. Participaram da pesquisa 408 comensais, sendo 58,3% 

do sexo masculino. De modo geral, diariamente eram ofertadas pelo menos 5 saladas, sendo que 

todo dia havia oferta de saladas simples, mistas, compostas, cruas, e das que se caracterizam como 

fonte de fibra. A maior parte dos comensais (90,4%; n=369) escolheram salada crua, sendo que a 

maioria deles não optou por salada cozida (70,8%; n=289). As saladas mistas também foram uma 

opção muito escolhida (70,6%; n=288), juntamente com as folhosas (68,6%; n=280). De todos os 

comensais 55,9% (n=228), escolheram saladas fonte de fibras. Foi possível identificar que fazer 

refeições em Unidade de Alimentação e Nutrição credenciada ao PAT, pode contribuir para o 

consumo de saladas, principalmente cruas, sendo que foi observada uma preferência por alface, 

tomate e repolho. Além disso, a sazonalidade também pode ter influenciado as escolhas dos 

comensais, pois a pesquisa foi realizada no verão. Mais estudos são necessários para avaliar o 

consumo de legumes e verduras em outras estações. 
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A Salmonelose é considerada uma das principais afecções aviárias sendo uma das doenças 

passíveis de transmissão para humanos e outros animais. A transmissão da salmonelose pode 

ocorrer por diferentes formas, como por meio da suspensão das fezes contaminadas e ressecadas 

das aves infectadas. A presença de aves sinantropas como os pombos (C. livea) em grandes 

centros ou em locais de produção animal pode facilitar a ocorrência de infecções e disseminação 

do agente principalmente em locais com grande produção de suínos e aves como a região oeste 

do Paraná. Dessa forma esse trabalho teve como objetivo avaliar a frequência de pombos positivos 

para Salmonella spp e as lesões hepáticas provocados por esse agente em pombos coletados do 

município de Toledo – PR. Foram coletados cecos repletos de fezes de 80 pombos (C. Livea) de 

múltiplos sítios urbanos do município de Toledo em outubro de 2019. As fezes foram processadas 

para isolamento bacteriano de salmonela utilizando-se ágar Mac Conkey e ágar Verde Brilhante 

e as colônias suspeitas foram submetidas a provas bioquímicas de triagem seguidas da 

identificação sorológica flagelar para S. enterica. Fragmentos de fígado foram coletados e fixados 

em formol a 10% para avaliação das lesões histológicas características do agente. Essas quando 

presentes foram classificadas de acordo com a intensidade em leves, moderadas, acentuadas e 

ausentes. Das 80 amostras avaliadas 10 (12,5%) foram positivas para Salmonela enterica spp. 

Dessas aves, lesões hepáticas sugestivas de salmonella como presença de nódulos paratifoides, 

hepatite heterofílica e colestase, foram observadas em nove aves em diferentes graus de 

intensidade. Apesar da frequência baixa de aves positivas observou-se grande ocorrência de lesões 

hepáticas indicando patogenicidade do agente. Por isso, o papel que as aves sinantropicas podem 

ter na difusão de agentes patogênicos não pode ser menosprezado, principalmente quando se trata 

da Salmonela. Esses resultados enfatizam a necessidade de incrementar as medidas de 

biossegurança e controle populacional de animais sinantropos em grandes centros urbanos e 

rurais. 
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O jovem que ingressa na universidade, passa por múltiplos processos de adaptação envolvendo 

variáveis externas, dos ambientes universitário, e individuais, como a habilidade de enfrentar as 

adversidades e as variantes do humor. Nos estudantes de medicina, soma-se longas jornadas de 

estudos e atividades. Estes fatores geram fadiga física e psicológica, e, nesse contexto, os 

estudantes procuram formas de tratamento como medicamentos psicotrópicos e outras substâncias 

estimulantes sem acompanhamento médico. Objetivos: Identificar a prevalência e o perfil de uso 

de psicotrópicos por estudantes de medicina de uma universidade do oeste do Paraná. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, realizado em uma universidade 

publica do oeste do estado do Paraná. Foram investigados 155 alunos do curso de medicina de 

forma anônima através do questionário Selfie-Reporting Questionare (SQR-20) e de um 

questionário epidemiológico para identificar as características da população avaliada. Os 

psicotrópicos foram divididos em: Energéticos (formulações a base de cafeína e taurina); 

Ansiolíticos; Antidepressivos; e Psicoestimulantes (a base de anfetaminas). Para análise 

estatística entre as variáveis foi utilizado o teste de qui-quadrado. Resultados: Foram avaliados 

155 acadêmicos com um perfil predominante do sexo feminino (61,3%), com 20 anos ou mais 

(86,5%), brancos (70,3%), solteiros (77,3%), morando sozinho (44,5%), renda familiar entre 

R$2005 e R$8640 (51,6%), estudam entre 3 a 5 horas por dia (55,9%) e que em sua maioria nunca 

foi diagnostica com sofrimento mental (67,7%). Dos estudantes avaliados, 55,77% utilizavam 

pelo menos um psicotrópico. Houve maior prevalência de uso entre os estudantes do 3°, 4° e 5° 

períodos, sendo que o período com maior uso de energéticos foi o 3°, com 64,28% dos alunos. Já 

os alunos do 4° período foram os que mais usaram ansiolíticos (15% dos alunos) e 

psicoestimulantes (15%). Por fim, o maior uso de antidepressivos foi encontrado entre o 5° 

período com 33,33% dos alunos. Os psicotrópicos mais utilizados foram os Energéticos (46,5%), 

Antidepressivos (11,3%), Ansiolíticos (9%) e Psicoestimulantes (3,9%). Conclusão: Acadêmicos 

de medicina mostraram altos índices de uso de psicotrópicos. Foi possível encontrar associação 

de maior uso principalmente nos períodos de transição entre o final do ciclo básico e o início do 

ciclo clínico (período de maior contato com pacientes e doenças). Conclui-se que ainda há 

margem para novas pesquisas sobre este tema, principalmente comparando dados de 

universidades diferentes. 
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A micropropagação é a técnica utilizada em laboratório, sob condições assépticas e controladas, 

para propagação em grande escala, de forma rápida e homogênea, possibilitando assim, a 

multiplicação de potenciais espécies vegetais comerciais, medicinais, bem como, exemplares 

ameaçados de extinção, como é o caso das orquídeas. Ao meio de cultura podem ser acrescentadas 

substâncias reguladoras de crescimento como as citocininas, que podem auxiliam na promoção 

do crescimento in vitro. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes 

citocininas no cultivo in vitro de Miltonia flavescens (Lindl.) Lindl. Como explantes foram 

utilizadas plantas com 1 cm mantidas em frascos de vidro contendo meio de cultura MS ½ 

suplementado com fontes de citocininas: 6-benzilaminopurina (BAP); Thidiazuron (TDZ); 

Zeatina (ZEA) e Cinetina (KIN) nas concentrações de 0,5, 1 e 2 mg L-¹, e controle com ausência 

da citocinina, com 6 repetições, com 7 plantas por vidro. O meio de cultura foi acrescido de 30 

g.L-¹ de sacarose e 7 g.L-¹ de ágar com pH ajustado para 5,8. As avaliações ocorreram 250 dias 

após o início do experimento, considerando as variáveis do comprimento da parte aérea, do 

sistema radicular, número de folhas, raízes e brotos e biomassa fresca. Para a parte aérea houve 

interação entre citocinina e a concentração adicionada sendo o melhor resultado obtido 0,5 mg.L-

1 de KIN. Não houve interação entre o fator citocinina e a concentração para as variáveis 

comprimento do sistema radicular e do número de folhas onde, respectivamente, a KIN e o BAP 

em concentrações mais baixas demonstraram melhores resultados. O BAP promoveu a formação 

de maior número de raízes enquanto o TDZ apresentou o pior desempenho dentre os reguladores. 

O maior incremento de biomassa fresca ocorreu nas concentrações de 0,5 mg.L-¹ de BAP e 1 

mg.L-¹ de TDZ, não havendo diferenças entre as citocininas, mas assegurando interação. 

Incremento no número de brotos foi alcançado quando o cultivo ocorreu em meio de cultura com 

TDZ, embora a concentração não tenha interferido significativamente. Indução a formação de 

culturas nodulares ocorreu em todos os tratamentos contendo reguladores de crescimento. 

Portanto, as citocininas testadas exercem diferentes efeitos na morfogênese in vitro de plantas de 

Miltonia flavescens. 
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Os heteropolissacarídeos presentes em maior abundância na parede celular de alguns tecidos 

vegetais são as pectinas. Estes biopolímeros apresentam a função de adesão célula-célula e 

contribuem na integridade e rigidez da parede celular. As pectinas são extraídas principalmente 

do bagaço da maça e da casca de cítricos para serem utilizadas nas indústrias alimentícia, 

farmacêutica e de cosméticos. Este estudo teve por objetivo analisar a possibilidade de utilizar 

uma mistura de material vegetal de diferentes fontes para obter pectinas que atendam aos padrões 

comerciais e consequentemente possam ser utilizadas na indústria. As matérias primas 

selecionadas para o estudo foram a casca de ponkan, bagaço de uva, casca do cacau, talos de 

brócolis, casca de melancia e de melão, para os quais a presença de pectinas já foi demonstrada 

em estudos anteriores. Cada material foi liofilizado, moído e submetido à inativação enzimática 

separadamente e após secagem foi realizada a extração das pectinas com ácido nítrico 0,1 M por 

30 min sob fervura, sendo escolhidos 3 materiais diferentes para compor a mistura, não sendo 

utilizados na mesma mistura materiais da mesma família botânica. Após a extração, os extratos 

foram filtrados, centrifugados e precipitados com adição de etanol, resultando em 14 frações. Os 

rendimentos foram calculados em relação ao AIR, variando de 8,5% a 15,7%, apresentando 

resultados satisfatórios se comparados à extração individual de cada material. O teor de ácido 

urônicos (AU), proteínas e compostos fenólicos foram avaliados por métodos 

espectofotométricos. O teor de AU variou de ~51% a ~60%, com os maiores teores presentes nas 

pectinas extraídas do melão, melancia, brócolis e ponkan em conjunto. Os teores de proteínas e 

compostos fenólicos foram baixos, variando de ~0,5% a ~3,6% para proteínas e ~2,3% a ~6,0% 

para compostos fenólicos. O grau de metil esterificação foi determinado a partir do FT-IR 

resultando em valores que variaram de ~51% a ~70%, com o maior valor obtido da fração PBM 

(ponka-brócolis-melão). Todas as pectinas apresentaram alto grau de metil-esterificação. Com 

este estudo foi possível obter pectinas da mistura de resíduos vegetais oriundos de diferentes 

famílias que apresentaram bom rendimento, teor de ácidos urônicos e alto grau de metil-

esterificação. Também houve boa reprodutibilidade dos resultados. 
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Os roedores constituem uma das maiores e mais diversas ordens de mamíferos, cerca de 42% dos 

mamíferos viventes, porém existe uma dificuldade na sua diferenciação taxonômica, por 

apresentarem uma grande semelhança morfológica, a citogenética faz-se extremamente 

importante para distinção de algumas espécies, empregando técnicas que auxiliam na 

identificação dos espécimes. A tribo Orizomyini é uma das sete tribos da subfamília 

Sigmodontine, e compreende cerca de 35% das espécies dessa subfamília, a distribuição 

geográfica dessa tribo é extensa, e vai desde o sul da América do Sul, até o sudoeste dos Estados 

Unidos. O propósito desse trabalho foi caracterizar citogenéticamente espécimes de roedores da 

tribo Orizomyini presentes no Parque Estadual de Vila Velha, e buscou-se também definir a 

ocorrência de alterações cromossômicas nas espécies estudadas, em confronto com dados da 

literatura. Para coleta dos espécimes foram instaladas armadilhas do tipo Sherman e Tomahawk, 

25 indivíduos da tribo Orizomyini foram capturados, nos anos de 2018 e 2019. Para a obtenção 

de cromossomos metafásicos foi utilizado o método prescrito por FORD e HAMERTON (1956), 

com modificações (SBALQUEIRO e NASCIMENTO, 1996), a análise citológica foi executada 

utilizando a coloração com Giemsa. As análises das metáfases foram realizadas em microscópio 

de luz. Foram analisados até o momento, 3 espécimes do gênero Oligoryzomys, resultando em: 

dois exemplares com 2n=62 e um exemplar com 2n=58, outras análises são necessárias para 

determinar corretamente a espécie. Este prévio levantamento aponta a provável ocorrência de 

duas espécies de Oligoryzomys no Parque Estadual de Vila Velha, sendo possível assim ampliar 

os dados da área de ocorrência das espécies e contribuir para o entendimento da distribuição das 

mesmas, bem como auxiliar na divulgação e manutenção de áreas de conservação. 
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O Glioblastoma Multiforme (GBM) é um glioma de grau IV, sendo o de maior malignidade. 

Embora existam diversas opções terapêuticas, como cirurgia, quimioterapia, radioterapia, seu 

prognóstico permanece ruim, levando o paciente a óbito em cerca de 14 meses a partir do 

diagnóstico. Assim, são necessários novos tratamentos mais efetivos contra o GBM. O objetivo 

deste estudo foi avaliar os efeitos do derivado mesoiônico 4-fenil-5-[4-nitrocinamoil]-1,3,4-

tiadiazólio-2-fenilamina (MI-D), para o qual foram descritas as atividades antitumoral e citotóxica 

para diferentes linhagens celulares, nas células de glioma humano A172. Nestas células incubadas 

com o MI-D foram avaliadas a viabilidade e a respiração celulares e a atividade das enzimas 

citrato sintase (CS) e glutaminase (GA). Considerando estudos prévios que demonstraram o 

comprometimento da fosforilação oxidativa pelo MI-D, utilizou-se como estratégia experimental 

a indução do “shift metabólico”, na qual as células são cultivadas em dois diferentes meios de 

cultura: DMEM-HG (25 mM glucose, 4 mM glutamina) e DMEM-GAL (2,5 mM de glucose, 10 

mM galactose e 6 mM glutamina). Na primeira condição, as células obtêm energia principalmente 

pela glicólise, enquanto na segunda, a energia é proveniente da fosforilação oxidativa 

mitocondrial. O MI-D (25 µM), incubado por 24h, foi tóxico para as células A172 cultivadas nos 

dois meios, causando um aumento da liberação da enzima lactato desidrogenase (LDH) no meio 

de cultura em ~63% e ~32% no meio DMEM-HG e DMEM-GAL, respectivamente.  A atividade 

da enzima CS não foi alterada pelo tratamento com o MI-D nas células cultivadas em ambos os 

meios. No meio DMEM-HG, o mesoiônico após incubação por 24h, na menor concentração (5 

µM) reduziu a atividade da GA em ~40% e, na concentração de 15 µM em ~25%. Para células 

cultivadas em meio DMEM-GAL, no mesmo tempo de incubação, o MI-D reduziu a atividade da 

enzima em ~17% e ~31%, nas concentrações de 5 e 15 µM, respectivamente. A respiração das 

células A172 cultivadas no meio DMEM-HG e incubadas com o MI-D (15 µM) por 24h foi 

aumentada no estado leak (~46%), enquanto que no estado desacoplado foi reduzida 

(~23%).Consequentemente, houve uma redução de ~24% na capacidade respiratória de reserva 

destas células. Em meio DMEM-GAL, o MI-D (12,2 µM), promoveu uma redução de ~20% nos 

estados basal e desacoplado e, de 19% na capacidade respiratória de reserva. Os resultados obtidos 

evidenciam que o mesoiônico é citotóxico para as células A172 cultivadas nos meios DMEM-HG 

e DMEM-GAL, reduzindo a eficiência do metabolismo energético. 
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A COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo vírus Sars-CoV-2, popularmente conhecido 

como Coronavírus. A situação pandêmica foi declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em março de 2020 e tornou necessária uma série de adaptações por parte da população 

mundial, como o uso de máscaras e a frequente higienização das mãos. Apesar dos diversos 

esforços realizados pelos profissionais de saúde, milhões de vidas foram perdidas em decorrência 

da rápida disseminação do vírus e os serviços de saúde tiveram que se reorganizar, a fim de criar 

protocolos que tornassem seguros os atendimentos aos pacientes. O objetivo do trabalho foi 

divulgar estratégias de enfrentamento da crise da COVID-19 relacionando-as a segurança do 

paciente. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa da literatura. As bases de dados 

pesquisadas foram a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e PubMed, utilizando os descritores 

“segurança do paciente”, “COVID-19”, “enfermagem” e “serviços de saúde”. Os critérios de 

inclusão abrangiam estudos que descrevessem adaptações ou elaboração de normas, rotinas, 

protocolos, treinamentos ou novas tecnologias que visaram a qualidade e segurança da assistência 

à saúde do paciente no contexto da pandemia da COVID-19. Os critérios de exclusão foram 

estudos que relatassem sobre terapêutica, vacinas, efeitos colaterais e outros estudos que não 

atendessem ao objetivo da pesquisa. A partir da leitura dos resumos, foram selecionados sete 

artigos para serem minuciosamente analisados, dos quais foram extraídos trechos para formulação 

de uma cartilha voltada aos profissionais de saúde e comunidade, contendo informações referentes 

às novas estratégias e protocolos adotados em tempos da COVID-19 para a segurança do paciente. 

A cartilha foi confeccionada no website Canva, e disponibilizada em formato digital, juntamente 

com postagens resumidas na rede social Instagram, no perfil Saúde nas Mídias. As estratégias 

identificadas a partir da análise das evidências demonstraram que um contexto de crise exige 

remodelações no serviço, e a descrição de estratégias exitosas pode fornecer subsídios para isso, 

ao demonstrar as possibilidades e o que já foi realizado, com vistas a favorecer a segurança do 

paciente. Considerando a facilidade de obtenção de conhecimentos que o meio digital 

proporciona, o objetivo do trabalho foi atingido, uma vez que permite uma rápida disseminação 

de informações para diversas partes do país e do mundo. 
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A composição da gordura e alterações no perfil de ácidos graxos (AG) na gordura do leite pode 

auxiliar na avaliação da saúde metabólica das vacas leiteiras e indicar a ocorrência de doenças no 

rebanho. O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil de AG no leite de vacas leiteiras de 

alta produção utilizando espectroscopia de infravermelho médio com transformada de Fourier 

(FTIR). Foram analisadas 13.332 amostras de leite coletadas mensalmente entre agosto de 2020 

e junho de 2021, oriundas de uma grande propriedade leiteira localizada no município de 

Palmeira, Paraná. As amostras foram analisadas no Laboratório de Análise de Leite (PARLEITE) 

da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH) utilizando o 

equipamento automatizado de análise de leite NexGen® (Bentley Instruments®). Dados sobre 

composição da gordura do leite e proporções de AG saturados (SFA), AG monoinsaturados 

(MFA),  AG polinsaturados (PFA), AG pré-formados, AG mistos, AG De novo, ácido palmítico 

(C16:0), ácido esteárico (C18:0) e ácido oleico (C18:1 cis 9) foram gerados. O teor de gordura 

total médio no leite foi 4,40% ± 0,94. Considerando 5,5% de glicerol na molécula de 

triacilglicerol, o teor de AG corrigido médio foi 4,15% ± 0,89. As concentrações médias 

encontradas de SFA, MFA e PFA representaram 75,81%, 22,58% e 1,61% dos AG do leite 

respectivamente. A proporção média de C16:0 encontrada foi 1,77 ± 0,44 g/100g de leite, 

representando 42,5% dos AG do leite, muito acima das referências sobre o assunto. Por outro 

lado, as proporções de C18:1 cis 9 ficaram abaixo dos valores de referência, 0,71 ± 0,24 g/100g 

de leite, representando 16,95% dos AG do leite. Já as concentrações C18:0 ficaram dentro do 

esperado, 0,47 ± 0,14 g/100g de leite, representando 11,26% dos AG do leite. As concentrações 

médias obtidas de AG pré-formados (AG>16C), AG mistos (C16) e AG De novo (AG<16C) 

representaram 38,22% (1,70 ± 0,40 g/100g de leite), 39,49% (1,76 ± 0,43 g/100g de leite) e 

22,29% (1,00 ± 0,27 g/100g de leite) dos AG do leite, respectivamente. Uma alta correlação 

positiva (0,90; P<0,01) entre o teor de gordura no leite e AG De novo/100g de leite foi encontrada. 

Das amostras analisadas, 21,69% apresentavam AG De novo <0,8 g/100g de leite, o que é 

indicativo de depressão da gordura do leite (DGL). Os dados encontrados podem sugerir um perfil 

de ácidos graxos singular do rebanho analisado. No entanto, também podem indicar a necessidade 

de realizar mais frequentes calibragens do equipamento de FTIR a fim de garantir a qualidade dos 

resultados. 
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As atividades antrópicas podem corroborar para o aumento dos processos de eutrofização em 

ecossistemas aquáticos, desencadeando, principalmente, as florações de cianobactérias. Tais 

eventos geram preocupações de saúde ambiental e pública, visto que esses organismos podem 

produzir ciatoxinas. Dentre as cianotoxinas que são frequentemente detectadas em corpos d´agua, 

estão as microcistinas. Além disso, o aquecimento global pode intensificar as florações de 

cianobactérias e aumentar a toxicidade das cianotoxinas, sendo necessário a melhor compreensão 

das consequências desses eventos em organismos aquáticos. O objetivo desse trabalho foi avaliar 

os efeitos subletais de microcistinas em fígados de peixes Rhamdia quelen, bem como investigar 

se o aumento de temperatura pode alterar o grau de toxicidade das cianotoxinas. Para tanto, os 

peixes foram divididos em quatro grupos: peixes não expostos às microcistinas (Controle) 24ºC 

e 28ºC; peixes expostos à microcistinas (MC) nas temperaturas de 24ºC e 28ºC. Após 96 horas, 

os animais foram anestesiados e, após a eutanásia, foram coletados os fígados e armazenados a -

80 ºC até o desenvolvimento das análises. Os biomarcadores bioquímicos analisados foram: 

atividade de glutationaS-transferase (GST), glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT), concentração de tióis não-proteicos (GSH) e lipoperoxidação de 

membranas (LPO).  Não foi observada nenhuma mortalidade para os peixes ao longo do período 

experimental. Entretanto, no tratamento controle 28ºC a atividade de SOD e CAT aumentaram, 

porém a atividade de GPx diminuiu, bem como a concentração de GSH comparado ao Controle 

24ºC. Além disso, foi evidenciado que, o aumento de temperatura ocasionou a indução da 

atividade de CAT no tratamento MC 28ºC, apenas quando comparado ao Controle 24ºC.  Os 

resultados preliminares demonstram que o aumento de temperatura pode desencadear a indução 

do sistema antioxidante em R. quelen, ocasionada pela exposição às MC. Contudo, não foram 

constatados danos por LPO e, isso pode ser decorrente do aumento da atividade do sistema 

antioxidante como defesa contra a geração de espécies reativas de oxigênio. Para melhor elucidar 

os efeitos subletais que as MC, conjuntamente ao aumento de temperatura podem ocasionar a 

saúde dos peixes, outros tecidos como rim e brânquias devem ser avaliados. 
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A produção global de pescados tem cada vez mais dependido da aquicultura, quase a metade com 

origem marinha. No Brasil, a malacocultura da zona costeira tem ganhado força e em 2019 foram 

produzidos 6.838 toneladas, sendo 5.257 toneladas do bivalve Pena perna. Entretanto, cultivos de 

bivalves de interesse comercial vêm apresentando problemas relacionados à manutenção de suas 

estruturas de criação e implicações na produtividade. Espécies invasoras incrustantes (como o 

bilvalve Mytilus galloprovincialis e ascídias como Aplidium accarense, Botrylloides giganteus e 

Styela plicata) colonizam estas instalações, sendo essa situação intensificada pelas mudanças 

globais, que frequentemente facilitam a bioinvasão nestes novos habitats. Comparações entre 

tolerâncias de espécies nativas e exóticas a desafios ambientais possuem aplicação em fisiologia 

da conservação. A aplicação pode se dar no amparo de avaliações de impacto da presença de 

espécies invasoras incrustantes tanto na natureza quanto em cultivos, eventualmente auxiliando 

no seu manejo e controle. Verificou-se aqui então a sobrevivência e concentrações de íons 

(cloreto, magnésio) e metabólitos orgânicos (lactato, amônia, ureia) nas espécies de bivalves P. 

perna e M. galloprovincialis, e a ascídia S. plicata. Todos os animais foram coletados no litoral 

de Santa Catarina e trazidos ao laboratório na UFPR/Departamento de Fisiologia, onde foram 

aclimatados em salinidade 35‰ e temperatura ambiente (~14º C) por 5 dias. Após esse período - 

para o experimento piloto, os bivalves foram colocados em béqueres individuais (1 litro), com 

aeração constante, e submetidos à desafio de choque hiposalino (20 e 10‰ por 24 h), sendo 35‰ 

o tratamento controle. Para a espécie P. perna, foram testados 3 indivíduos por salinidade e, para 

M. galloprovincialis, 3 animais no grupo controle e 2 nas salinidades experimentais. Até o 

momento foi possível verificar que todos os animais sobreviveram às salinidades testadas, 

inclusive apresentando algum nível de abertura da valva em algum momento do experimento, o 

que evidencia que continuaram com suas atividades de filtração e excreção. A hidratação tecidual 

(teor hídrico, TH) diferiu entre as espécies, sendo em M. galloprovincialis maior no grupo em 

salinidade 20‰. Em P. perna não houve uma diferença no TH entre as salinidades. Serão 

necessárias mais replicatas para estabelecer um padrão para todas as espécies invasoras e nativas, 

para assim determinar a tolerância aos desafios ambientais. 
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Com uma grande quantidade de dados a serem processados e gerenciados, a informática busca 

fornecer informação segura e facilitar a manipulação desses dados. Devido à pandemia da Covid-

19 e ao aumento considerável de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, a tabulação dos 

dados contribui para gerar conhecimento sobre os casos e suas causas, levando a entender melhor 

quais faixas etárias, morbidades e questões sociais estão sendo mais atingidas. Para essas 

tabulações, na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA/PR) são utilizados editores de 

planilhas como o Excel da Microsoft e o Tabwin disponibilizado pelo DATASUS. Esses 

softwares possuem diversas funcionalidades possíveis de acesso, porém os diferentes níveis de 

conhecimento de informática entre os usuários influencia na sua utilização. Na informática, a área 

de Interação Humano-Computador (IHC) visa levar uma experiência de qualidade na utilização 

do software e no impacto da utilização conforme a necessidade do usuário, seja pela sua 

participação na construção do software, na ajuda de um colaborador voltado a User 

Experience/User Interface ou tutoriais de como usá-lo. Este estudo objetivou elaborar tutoriais 

para a melhoria da experiência dos profissionais de saúde da SESA/PR na realização da tabulação. 

Metodologicamente, seguiram-se as seguintes etapas: reconhecimento dos tabuladores utilizados 

e das dificuldades dos usuários; organização dos itens a serem abordados nos tutoriais; elaboração 

dos slides e gravação dos vídeos. Como resultados, elaboraram-se 14 tutoriais, que aguardam 

feedback de usuários para serem disponibilizados para uso geral. Analisa-se que esses tutoriais 

em vídeo e slides propiciam o auxílio do usuário desde o download e busca dos dicionários 

necessários para a tabulação no Tabwin, até a criação de média móvel dos casos da Covid-19 no 

Excel. Conclui-se que o objetivo foi alcançado e recomenda-se que tutoriais sejam realizados em 

vídeo e slides para que se tenha mais de uma possibilidade de visualização das instruções e melhor 

experiência do usuário. 
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O estudo integra a primeira fase do projeto Difusão e Adoção, no Brasil, do Programa Fall 

Tailoring Interventions for Patient Safety (Fall TIPS), programa que tem o intuito de prevenir 

quedas entre pacientes internados, a partir do engajamento de pacientes, familiares, profissionais 

de saúde e lideranças clínicas O objetivo do estudo foi o de sintetizar as estratégias de 

engajamento de pacientes, familiares e acompanhantes que têm sido utilizadas em estudos 

recentes. Foi realizada revisão integrativa de seis etapas entre agosto de 2020 e abril de 2021, a 

saber: 1) identificação do tema e elaboração da pergunta norteadora: Engajamento do paciente: 

“Quais as estratégias de engajamento que os programas de segurança do paciente estão utilizando 

com os pacientes e família?”; 2) estabelecimento de critérios de  inclusão e exclusão de artigos, 

que contemplaram as  publicações de  2015 a 2021, nos idiomas inglês, português ou espanhol; 

3) Busca em bases de dados PubMed, BVS, CINAHL, Web of Science e Scopus, seguida pela 

análise de título, resumo e palavras-chave dos artigos; 4) Categorização dos artigos selecionados, 

bem como exclusão dos não conformes. 5) interpretação dos resultados;  6) Apresentação de 

síntese de evidências. Foram obtidos 689 artigos, dos quais 342 foram excluídos por repetição. 

Entre os restantes (347), na primeira etapa de seleção, 58 atenderam à pergunta norteadora. Entre 

esses, na segunda etapa, foram selecionados 29 para a leitura na íntegra, que resultou na aprovação 

de 12 artigos para a revisão integrativa. A seguir, foram  categorizados em três tipos de estratégia 

de engajamento. Na primeira, que incluiu oito artigos, a modalidade de engajamento identificada 

foi a que  permite aos sistemas/instituições a solicitação de  informações relevantes aos pacientes 

Em quatro artigos, foi notória uma estratégia que promove a participação ativa de pacientes na 

prevenção de incidentes de segurança na prestação de cuidados. Por sua vez, em nenhum artigo 

foi observada a terceira estratégia, ligada à mobilização dos pacientes para a segurança dos 

cuidados de saúde. Conclui-se que para promover o engajamento do paciente estão sendo 

utilizadas estratégias voltadas ao compartilhamento de informação entre equipe de saúde e 

pacientes, seja através de tecnologias ou melhorando a comunicação, por exemplo quando o 

sistema  acata as sugestões dos pacientes. Além disso, a participação da família aparece como 

grande aliada neste processo. 
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AVALIAÇÃO GENOTÓXICA (ENSAIO COMETA) DO REAGENTE EMERGENTE 
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SUBMETIDA À CONTAMINAÇÃO HÍDRICA SUBCRÔNICA (28 DIAS). 
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Atualmente a maioria dos seres vivos, principalmente os seres humanos, estão expostos a uma 

diversidade muito grande de substâncias tóxicas. Essas substâncias estão presentes em diversas 

áreas da nossa vida, como em remédios, drogas lícitas, alimentos ultraprocessados, entre outros e 

podem desencadear inúmeras alterações tanto no nível molecular (DNA) quanto estrutural 

(cromossomos e proteínas). Um dos primeiros fármacos antimicrobianos criados pelo ser-humano 

foi a família das quinolonas. Elas são utilizadas para tratamento de infecções respiratórias, 

osteomielite, dermatites bacterianas, entre outros. Em função do aumento da resistência a diversos 

medicamentos, incluindo as quinolonas e análogos, foi modificado a estrutura química dos antigos 

fármacos para combater as novas superbactérias. Assim surgiu as fluoroquinolonas. Desse grupo, 

uma das mais utilizadas é a Ciprofloxacina, pertencente à segunda geração de quinolonas e com 

potencial comercial tanto para humanos como para outros mamíferos. Quando em infecções 

geradas por bactérias do tipo Gram negativa (E. coli) a ação do fármaco é na família de proteínas 

topoisomerase II, como a DNA girase. Já em bactérias Gram positivas (S. aureus) a ação da 

ciprofloxacina é na topoisomerase IV. Assim, pela similaridade estrutural e funcional entre a 

Topoisomerase II eucariótica com a DNA girase e a Topoisomerase IV procariótica, é capaz que 

as fluoroquinolonas inibam a ação da topo II eucariótica por uma reação cruzada, exercendo, 

assim, um papel potencialmente genotóxico e carcinogênico. Para testar a genotoxicidade do 

fármaco o presente estudo realizou bioensaios com exposição hídrica semi-estática pelo período 

de 28 dias. Foi utilizado espécimes de Jundiás (Rhamdia quelen) e divididos em quatro grupos de 

20 peixes, sendo eles controle negativo, e os demais com concentração múltipla de 10 partindo 

de 1g/L. Foi realizada a técnica de Ensaio Cometa Alcalino com células do tecido sanguíneo e 

hepático e confeccionadas lâminas desses. Posteriormente foram coradas com brometo de etídio 

e analisadas em fotomicroscópio de epifluorescência. Na parte estatística será aplicado o teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov. Caso os dados não presentem distribuição normal, serão 

aplicados os testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis seguido do Student-Newman-Keuls, para 

comparar tratamentos entre si. Caso os dados tenham distribuição normal, será utilizada ANOVA 

para comparar os grupos. Os pacotes estatístico empregados serão BioEstat 5.0. e GraphPad 

Prism® 5.00(Trial). 
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Diante do avanço e agravamento nos índices de poluição mundial, decorrente da intensa 

exploração humana de recursos naturais, é imprescindível reconhecer os impactos desses danos 

socioambientais, pois eles interferem na capacidade resiliente do meio ambiente. Bioindicadores, 

como as abelhas (e os produtos gerados pela sua colmeia), e as árvores, como biomonitores, 

podem exercer um importante papel no fornecimento de informações recentes e pretéritas das 

condições ambientais. O objetivo desse trabalho foi analisar os anéis de crescimento de árvores 

de Araucaria angustifolia e Tipuana tipu da floresta urbana como ferramenta de 

biomonitoramento e as abelhas e os produtos da colmeia como bioindicadores da qualidade 

ambiental na cidade de Curitiba, neste momento com foco na Regional Administrativa do Boa 

Vista. Considerando as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 e autorizações 

municipais necessárias para a coleta de material da Floresta Urbana pública, somente os dados 

referentes aos índices de qualidade do ar foram analisados até o momento. A partir de uma base 

de dados, abrangendo o período de 04/2004 a 10/2019, disponibilizada pelo Instituto Água e Terra 

– IAT, órgão ambiental do Estado do Paraná, foram obtidas medições referentes aos poluentes 

emitidos (NO; NO2; NOX; O3 e SO2) na estação Santa Cândida, Regional Administrativa do 

Boa Vista. Esses dados, estavam registrados em medições horárias, portanto, foram realizadas as 

médias horárias e periódicas (manhã, tarde, noite) da emissão de cada poluente. A média periódica 

dos dados, apontou valores maiores de emissão dos poluentes, nos horários da manhã e durante a 

tarde (períodos de maior atividade das abelhas), justamente por se caracterizarem como os 

períodos de maior atividade urbana na região. As medições de NO2 no período da tarde, se 

mostraram 20% maior em relação à manhã, e 37% maior em relação à noite. Já no caso do óxido 

nítrico (NO), a emissão na parte matinal foi superior aos outros períodos em aproximadamente 

60%. Assim como o óxido nítrico, o NOX teve sua maior média de emissão na parte da manhã, 

sendo aproximadamente 10% maior do que de tarde, e 43% superior em relação à noite. Os três 

poluentes citados acima, além de causarem danos à camada de ozônio, são tóxicos aos humanos. 

Ainda que esta seja uma preliminar dos dados, estas informações são de suma importância para a 

elaboração de políticas públicas de preservação da fauna e da flora em ambientes urbanos, bem 

como, da qualidade ambiental para a manutenção da saúde da população. 
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A qualidade funcional do sistema nervoso autônomo (SNA) pode fornecer indicativos do nível de 

saúde geral de um indivíduo e a sua baixa atividade reflete em maior mortalidade. Uma das formas 

de se avaliar a condição desse sistema é observar a sua atuação no coração, através da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC). É sabido que pacientes que sofreram infarto agudo 

do miocárdio (IAM) apresentam uma menor VFC em comparação a indivíduos saudáveis. Este 

fato se traduz em menor atividade do componente parassimpático da função autonômica e, ao 

mesmo tempo, aumento da atividade simpática cardíaca, predispondo o paciente a arritmias 

potencialmente fatais. A mensuração da VFC tradicionalmente se dá via eletrocardiograma, um 

método de alto custo. Com o uso de cardiofrequencímetros portáteis a função autonômica pode 

ser medida com mais facilidade e, assim, se tornar uma alternativa mais acessível para se 

acompanhar a evolução do estado de saúde de pacientes que sofreram IAM e que iniciaram os 

cuidados otimizados para a sua condição clínica. Diante disso, o objetivo do estudo seria verificar 

como se comporta a VFC, durante o repouso, em pacientes do Hospital de Clínicas da UFPR que 

recém-sofreram IAM e após 3 meses deste evento. Para a coleta de dados, seria utilizado um 

cardiofrequencímetro portátil e, a partir disso, observar-se-ia o efeito que os cuidados otimizados 

para o IAM promovem na função autonômica destes pacientes ao longo do tempo, comparando-

se os resultados obtidos com a VFC de adultos jovens saudáveis, que serviriam como grupo 

controle. Em virtude da pandemia por COVID-19, a coleta de dados não pôde ser realizada, 

inviabilizando a obtenção e análise de resultados. Baseando-se na literatura médica disponível, 

seriam esperadas variações nos valores de VFC observados entre os pacientes, relacionando este 

fato com a diversidade de lesões possíveis em um contexto de IAM e a consequente singularidade 

de cada caso em provocar danos no SNA. Ainda, a instauração de cuidados otimizados para essa 

condição parece ser capaz de promover uma melhora na função autonômica cardíaca, reduzindo 

assim o risco de morte súbita e aproximando os pacientes de um estado de saúde mais ideal, 

representado neste estudo por indivíduos jovens e saudáveis. Portanto, a VFC pode ser 

considerada uma ferramenta útil para se analisar a atividade do SNA de pacientes infartados, 

sendo potencialmente interessante para a predição de eventos cardiovasculares adversos e para 

avaliação do efeito de propostas terapêuticas na função autonômica. 
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O gênero Passiflora compreende cerca de 525 espécies, sendo o mais representativo da família 

Passifloraceae. O grupo conta com cinco subgêneros com grande suporte estatístico, apresentando 

várias sinapomorfias morfológicas e moleculares. O subgênero Astrophea possui 

aproximadamente 60 espécies e é considerado o mais diverso do gênero, tanto pelo hábito quanto 

por sua morfologia. Em pesquisas filogenéticas, constatou-se a posição basal de Astrophea dentro 

de Passiflora, embora sua divisão em duas superseções - Astrophea e Pseudoastrophea - não seja 

reconhecida como monofilética. Em angiospermas o genoma do cloroplasto (plastoma) tem 

conteúdo gênico e estrutura conservados. Algumas linhagens podem apresentar plastomas 

altamente rearranjados, tais como Passiflora. Apenas três espécies de Passiflora do subgênero 

Astrophea tiveram o plastoma caracterizado até o momento, sendo que seus genomas remetem 

aos de linhagens mais basais, apresentando um menor número de inversões e perdas gênicas. O 

presente estudo tem como objetivo caracterizar o genoma de duas espécies de Passiflora subg. 

Astrophea, com o intuito de ajudar na elucidação taxonômica deste grupo. As espécies Passiflora 

candida e P. mansoi coletadas, respectivamente, nos estados do Amazonas e Mato Grosso foram 

armazenadas em sílica gel e maceradas com uso de nitrogênio líquido. Para a extração de DNA o 

uso do protocolo de Doyle & Doyle foi testado nas duas espécies, porém o resultado obtido não 

foi satisfatório, pois o material genético obtido era altamente degradado. Novas extrações foram 

feitas utilizando o kit DNeasy Plant Pro Kit da fabricante QIAGEN, o protocolo padrão foi 

aplicado sem adaptações. As próximas etapas de quantificação e envio para sequenciamento do 

genoma plastidial estão em andamento. Devido à pandemia da COVID-19 e atraso na compra do 

kit de extração, as duas espécies selecionadas para caracterização ainda não foram sequenciadas. 
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Introdução: Gestores de saúde pública realizam um trabalho complexo, o qual exige competências 

específicas para apoiar a tomada de decisões e as ações administrativas. Competências podem ser 

compreendidas como uma série de atributos advindos de conhecimento científico, expertise, 

experiências e destreza de um profissional com o objetivo de realizar boas práticas de trabalho. 

Quando desenvolvidas pelo gestor, otimizam a relação da equipe multiprofissional e aprimoram 

o atendimento ao usuário. Objetivo: Analisar documentos públicos do Estado do Paraná em busca 

de competências pertencentes aos gestores de saúde pública. Metodologia: Trata-se de um estudo 

do tipo exploratório documental no qual foram utilizados três documentos: o Regimento Interno 

CIB/PR, Relatório Gerencial – Ouvidoria Geral de Saúde SESA-PR e a Programação Anual de 

Saúde - com metas para COVID – 19. Para auxiliar na análise dos documentos, foi realizada busca 

dos conceitos de Gestão, Competências profissionais, Competências, Gestão por competências e 

o Marco Regional de Competências em Saúde Pública, esse último, para a construção dos 

conhecimentos dos domínios das competências essenciais em saúde pública, no qual os resultados 

foram aplicados. Ao todo são seis domínios: análise da situação de saúde e seus determinantes; 

vigilância e controle de riscos e danos;  promoção da saúde e participação social; políticas, 

planificação, regulação e controle; a equidade ao acesso e qualidade nos serviços individuais; e, 

saúde internacional e global. Resultados e discussão: No Regimento interno Bipartite – CIB-PR 

foram conferidas quatro competências, duas do domínio 4, uma do domínio 2 e uma do domínio 

3;no Relatório Gerencial identificou-se uma competência do domínio 3; e, no documento 

Programação Anual de Saúde 2020 – com metas para o Covid-19 houve o maior número de 

competências analisadas, com o total de 41 competências, sendo 13 pertencentes ao domínio 1, 

dez do domínio 2, e cinco dos domínios 4, 5 e 6. Considerações Finais: A análise dos documentos 

foi interpretativa, já que não existem capítulos dedicados unicamente às descrições e 

desenvolvimento de competências, portanto as mesmas estavam descritas ao longo dos capítulos, 

em meio a índices e metas. Nota-se também a pouca expressão de estudos envolvendo tanto os 

documentos governamentais da saúde do Paraná, quanto as competências dos gestores atuantes 

na saúde pública estadual. 
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A aterosclerose é uma inflamação da camada íntima das artérias e tem como consequências o 

infarto agudo do miocárdio (IAM) e o acidente vascular encefálico (AVE). Os principais fatores 

de risco para aterogênese são as dislipidemias, diabetes mellitus, tabagismo e estilo de vida. 

Estudos recentes têm evidenciado a participação da autoimunidade na gênese da aterosclerose. 

Pacientes com doenças autoimunes apresentam chances maiores de terem IAM e AVE. Sabendo 

que o diabetes pode ter origem autoimune, este trabalho objetivou a determinação da prevalência 

de autoimunidade em diabéticos tipo 2 atendidos pela rede pública de Toledo-PR e sua possível 

relação com o maior risco cardiovascular (RCV). As variáveis sociodemográficas, associadas ao 

estilo de vida, patológicas e laboratoriais foram obtidas do sistema eletrônico de registro de dados 

da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo-PR. O RCV foi determinado por meio da divisão do 

colesterol-total pelo colesterol-HDL. Em função das restrições impostas pela pandemia do 

COVID-19, a coleta de sangue e determinação dos autoanticorpos nos diabéticos não foi possível 

até o momento. Por isso, considerou-se diabéticos com autoimunidade aqueles com comorbidade 

autoimune como o hipotireoidismo. Foram obtidos dados de 141 diabéticos sendo todos do tipo 

2. A maioria era do sexo feminino (56,7%), com mais de 60 anos (68,8%) e casados ou em união 

estável (48,2%). Consumo de álcool e tabagismo foram encontrados em 9,9% e 5,6%, 

respectivamente. Histórico pessoal de IAM (2,1%), depressão (25,5%) e hipertensão arterial 

(85,5%) também foram observados. Outro parâmetro avaliado foi o IMC que esteve alterado em 

41 ou 29% (sobrepeso) e 63 ou 44,7% (obesidade) dos pacientes. No que se refere aos parâmetros 

laboratoriais, a avaliação do controle glicêmico mostrou que 71,6% dos diabéticos tinham 

glicemia de jejum alterada e 86,5%, hemoglobina glicada acima dos valores de referência. As 

prevalências de hipotireoidismo, hipercolesterolemia e redução de colesterol-total foram, 

respectivamente, 17,7%, 48,9% e 14,2%. A média do RCV nos diabéticos com hipotireoidismo 

(4,0±1,0, n=24) foi maior, porém sem diferenças significativas (p=0,1765, test t de Student), em 

relação aos diabéticos sem hipotireoidismo (3,8±1,1, n=107). Os resultados mostram considerável 

prevalência de fatores de risco para aterogênese como IMC elevado e hipercolesterolemia. O RCV 

destes diabéticos parece não ser alterado pela autoimunidade, mas ressalta-se que a autoimunidade 

avaliada foi indireta, pois se refere ao hipotireoidismo autoimune e não anticorpos anti-ilhota. 
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Quando falamos na conservação da biodiversidade, um dos passos básicos é a determinação da 

área de ocorrência de uma dada espécie, ou seja, sua distribuição geográfica. É necessário fazer 

uma compilação dos dados, para possíveis análises de predição como distribuição potencial frente 

a mudanças climáticas ou processos ecológicos e evolutivos que moldam a distribuição de uma 

espécie. Porém para ser mais fiel a realidade todos os registros devem ser tabulados e nesse 

processo podem ocorrer dois problemas principais: um de comissão (inclusão de registros onde a 

espécie não existe) e outro de omissão (exclusão de registro em regiões em que existe a espécie). 

Esses problemas estão ligados a erros de identificação taxonômica que gera a comissão, e também 

a falta de coleta em diversas localidades que pode gerar omissão. Outra dificuldade bastante 

comum é a falta de integração entre as bases de dados de Odonatos ao redor do mundo que poderia 

suprir parte dessa demanda. O objetivo deste projeto é realizar análises preditivas  por meio de 

uma modelagem de distribuição geográfica dos gêneros de libélulas Aceratobasis Kennedy (4 

espécies) e Minagrion Santos (5 espécies) para investigar a precisão de diferentes métodos de 

inferência bem como possíveis efeitos das mudanças climáticas. Nesta etapa são apresentados os 

resultados preliminares obtidos para o gênero Minagrion. Minagrion reúne cinco espécies 

voivnetes com distribuição predominantemente na Mata Atlântica brasileira : Minagrion caldense 

Santos, 1965; Minagrion canaanense Santos 1967; Minagrion mecistogastrum (Selys, 1876); 

Minagrion ribeiroi (Santos, 1962) e Minagrion waltheri (Selys, 1876).. Um total de 141 registros 

de ocorrência foram compilados, obtidos de publicações  e coleções entomológicas, estes dados 

foram digitalizados em um planilha eletrônica georeferenciação e outras informações adicionais 

incluídas para pesquisas futuras sobre essas espécies. Foram elaborados mapas de ocorrência para 

as espécies do gênero, também delimitação a quais biomas estão registradas. Os registros 

demonstram uma área de ocorrência bastante  grande, sendo desde as Florestas com Araucária 

(Ombrófila Mista), Ombrófila Densa e Campos Rupestres . Análises preliminares mostram uma 

adequabilidade de nicho muito maior que os registros atuais, refinamento das análises serão 

realizadas bem como a inclusão das espécies de Acerotobasis. 
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Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia do novo coronavírus, 

denominado Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2). Transmitido por via aérea 

em forma de gotículas e aerossóis, o vírus é responsável por causar a doença COVID-19, 

caracterizada por causar infecções no trato respiratório, sistema gastrointestinal, vascular e 

nervoso. Dentre as populações consideradas mais vulneráveis à infecção pelo vírus, as gestantes 

começaram a ganhar destaque nas pesquisas na pandemia da COVID-19 devido a necessidade de 

compreender a forma pela qual o vírus se manifesta nessa categoria de mulheres, principalmente 

sobre a ocorrência ou não de transmissão vertical e, se positivo, qual alteração gera no feto ou 

recém-nascido. Durante a gestação, há a formação de um microambiente no útero, o qual 

possibilita o desenvolvimento fetal. Nesse contexto, o HLA-G é uma das moléculas não clássicas 

de MHC de classe l, e também um marcador que possui papel imunomodulador e é altamente 

expresso na placenta, sendo essencial para limitar a resposta da mãe contra tecidos fetais 

semialogênicos, realizando efeito protetor para o desfecho da gravidez. Os níveis do marcador no 

início da gestação, principalmente HLA-G solúvel, auxiliam a prever se a gestação terá ou não 

complicações, sendo esse o único ligante conhecido do KIR2DL4 expresso pelas células NK 

deciduais. Em contexto da COVID-19, os baixos níveis de HLA-G parecem estar associados à 

história natural de gestante com COVID-19 grave. Sendo assim, é importante analisar qual a 

resposta desse ligante em casos de COVID-19 em gestantes e relacioná-la com os desfechos 

neonatais ocorridos. Já foram relatados diversos casos de transmissão vertical do novo 

coronavírus, no entanto ainda é necessário um avanço nas pesquisas relacionadas ao desfecho 

neonatal e o potencial risco de mortalidade fetal. Com isso, esse estudo visa a análise do desfecho 

clínico dos neonatos nascidos de gestantes com diagnóstico positivo para COVID-19 e a pesquisa 

dos marcadores HLA-G e KIR2DL4 nas placentas coletadas nos hospitais Complexo Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR) e Hospital Erasto Gaertner. A 

genotipagem desses marcadores será feita no Laboratório de Imunogenética e 

Histocompatibilidade (LIGH-UFPR). Devido à pandemia da COVID-19, apenas a coleta das 

placentas está sendo realizada no momento. Sendo assim, a continuidade da parte prática do 

projeto com a pesquisa do vírus por RT-PCR e genotipagem da placenta acontecerá em um futuro 

próximo. 
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Estudos taxonômicos são fundamentais para a compreensão da biodiversidade vivente e evolução 

das espécies. As libélulas de Corduliidae representam linhagens intermediárias entre os 

Libellulidae e demais Anisoptera, tornando investigações sobre a sistemática e filogenia dos 

corduliídeos indispensáveis para a compreensão da evolução de Libelluloidea. Cordulisantosia 

Fleck & Costa, 2007 é um pequeno gênero contendo três espécies confinadas às florestas de 

cadeias montanhosas da Serra do Mar e da Mantiqueira, sudeste do Brasil, em altitudes superiores 

a 1000 metros.  As três espécies são muito semelhantes e descritas sucintamente, provenientes 

das seguintes localidades: C. marshalli (Costa & T.C. Santos, 1992), Nova Friburgo, RJ; C. 

machadoi (Costa & T.C. Santos, 2000), Parque Nacional Serra da Bocaina; e C. newtoni (Costa 

& T.C. Santos, 2000), Parque Nacional do Itatiaia. Embora as fêmeas permaneçam 

desconhecidas, o último estádio larval de duas espécies foi descrito. O objetivo deste trabalho é 

realizar uma revisão taxonômica integrativa das espécies de Cordulisantosia com base em dados 

morfológicos e moleculares, contendo ilustrações, diagnoses e uma recaracterização do gênero. 

O estudo morfológico comparativo, a obtenção de medidas e fotografias foram realizados com 

auxílio de estereomicroscópios e câmera fotográfica. O DNA genômico de 6 exemplares foram 

extraídos para realização de análises de distância genética e reações em cadeia da polimerase 

realizadas. Uma revisão bibliográfica foi conduzida para elaboração de listas sinonímicas e 

compilação dos dados de distribuição. Sete localidades em três estados brasileiros foram 

georreferenciadas: Rio de Janeiro - (1) Hotel Fazenda São João e (2) Fazenda Campestre, Nova 

Friburgo; (3) Lago do Saldanha, Teresópolis; (4) Agulhas Negras e (5) Abrigo Rebouças, 

Resende; São Paulo - (6) Parque Nacional da Serra da Bocaina, São José do Barreiro e Minas 

Gerais (7) Brejo da Lapa, Itamonte. Com a análise do material, observou que os caracteres 

diagnósticos das espécies são dúbios, sendo que se referem a pequenas diferenças nos apêndices 

caudais e na coloração com reflexos metálicos, esta última varia conforme a incidência luminosa. 

O material genético extraído está sendo amplificado e será sequenciado para realização de análises 

futuras. Dados preliminares demonstram que os três nomes podem representar uma única espécie. 
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Os ecossistemas aquáticos tem sofrido numerosas modificações que acarretam em uma expressiva 

queda da qualidade da água e redução da biodiversidade existente. O uso de comunidades 

biológicas destaca-se dentre as inúmeras técnicas de avaliação de impactos ambientais em 

ecossistemas aquáticos. Essas comunidades biológicas são constituídas em sua maioria por 

espécies de invertebrados, que podem apresentar um ciclo de vida inteiro ou parcialmente 

aquático, habitando o substrato de rios ou lagos. O presente estudo teve como objetivo realizar 

um levantamento teórico sobre estudos que tragam inventários faunísticos de insetos aquáticos, 

realizados no estado do Paraná, visando uma análise cienciométrica acerca destes dados. Foram 

pesquisados artigos científicos referentes ao estado do Paraná em diferentes bases de dados, tais 

como: Scielo, ResearchGate e Google Scholar, referentes aos anos de 2018 à 2020. Foram 

utilizados como critérios para a coleta artigos que continham os termos ‘insetos aquáticos’, 

‘macroinvertebrados’ e ‘biomonitoramento’ no título ou no decorrer do artigo.  Foram 

considerados os trabalhos publicados em português, espanhol ou inglês. A análise dos artigos 

selecionados foi feita a partir da análise dos resultados trazidos nos artigos, as informações foram 

categorizadas por famílias de insetos, instituição do pesquisador, impacto das áreas, região de 

estudo e novas espécies. A partir dos dados coletados foi possível observar que, em sua maioria, 

as regiões de estudo apresentam-se impactadas pelas ações antrópicas, sendo citadas a destruição 

da vegetação ripária, o lançamento de efluentes, entre outras. No que se refere a famílias, 

destacou-se Chironomidae, Elmidae, Hydropsychidae e Simuliidae, trazendo representantes 

tolerantes e intolerantes no que diz respeito ao biomonitoramento. O    uso   de   bioindicadores, 

especialmente para   avaliação   de   impactos ambientais decorrentes da ação humana, é de grande 

valia para preservação de ecossistemas. 
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O gênero Candida spp. é responsável por 80% dos casos de infecção fúngica sistêmica, 

denominada candidemia, representando um importante problema de saúde pública mundial. São 

doenças de alta gravidade que acarretam aumento do tempo de internação hospitalar e elevam os 

custos de hospitalização. Nesses pacientes, a intervenção medicamentosa deve ser precoce para 

minimizar os riscos de complicações e de resistência microbiana. Em virtude da ampla gama de 

opções terapêuticas, faz-se pertinente mapear as evidências disponíveis acerca da eficácia e 

segurança das terapias antifúngicas aplicadas à candidemia. Para tanto, foi delineado o protocolo 

de uma revisão de escopo seguindo os itens do Preferred Reporting Items for Systematic reviews 

and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) e as recomendações do 

Instituto Joanna Briggs. Para o delineamento da revisão de escopo foi utilizado o mnemônico 

PCC (população, conceito e contexto) em que a população inclui pacientes adultos 

imunocomprometidos acometidos pela candidemia, o conceito abrange tratamentos da 

candidemia e o contexto contempla o âmbito hospitalar. A estratégia de busca da revisão de 

escopo conteve descritores relativos à candidemia e aos tratamentos farmacológicos, combinados 

pelos operadores Booleanos AND e OR. Os critérios de inclusão contemplaram artigos originais, 

focados em pacientes imunocomprometidos, no meio hospitalar. Os critérios de exclusão 

contemplaram estudos publicados em caracteres não romanos (e.g., Chinês). As bases de dados 

incluíram Pubmed, Web of Science e Scopus. Dois revisores, de maneira independente, 

executaram a etapa de triagem (leitura de títulos e resumos) dos artigos recuperados das bases de 

dados eletrônicas, seguida da elegibilidade (leitura na íntegra dos artigos incluídos na triagem) e 

extração de dados dos artigos incluídos na elegibilidade. Essas etapas são todas seguidas de 

reuniões de consenso entre os revisores. A planilha de extração, elaborada com auxílio do 

Microsoft Excel, compreendeu dados referentes ao desenho do estudo, país de publicação, número 

de participantes e suas características (e.g., idade), terapias farmacológicas empregadas e 

resultados do uso dessas terapias. Os resultados foram agrupados e expressos na forma de gráficos 

e tabelas de modo a apresentar as evidências sobre o uso de antifúngicos no tratamento da 

candidemia em pacientes imunocomprometidos. Esta revisão de escopo poderá orientar futuros 

estudos sobre candidemia para que seja possível aprimorar o manejo da terapia antifúngica nos 

pacientes imunocomprometidos. 
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Durante o processo de envelhecimento ocorrem diversas alterações biopsicossociais, bem como 

tem sido observado nesta população uma maior prevalência de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), fatos que associados podem impactar sobre os aspectos perceptuais e 

mentais de idosos. Sendo assim, o presente estudo possui como objetivo verificar a associação 

entre as DCNT e os aspectos perceptuais e mentais em idosos da comunidade. O estudo possui 

delineamento transversal e foi composto por 42 idosos (72,24 ± 6,52 anos) de ambos os sexos 

(64,3% mulheres). A avaliação foi realizada de modo remoto por meio de plataformas digitais 

(videochamada ou google forms) para análise do nível de qualidade de vida (Questionário 

Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey, SF-36) e depressão (Escala de 

Depressão Geriátrica, EDG). A percepção da saúde foi avaliada por meio de uma questão 

específica com respostas que variaram de excelente a muito ruim. O coeficiente de correlação de 

Spearman foi calculado para determinar a correlação entre as DCNTs e o nível de qualidade de 

vida e depressão. A maioria dos idosos foi diagnosticado com 2 ou 3 DCNT (47,6%), sendo a 

mais prevalente a hipertensão arterial (64,3%) e diabetes mellitus (28,6%). A maioria dos idosos 

relatou uma boa percepção de saúde (64,3%), ausência de sintomas depressivos (61,9%) e bom 

nível de qualidade de vida (mediana de 71,8 pontos). As análises de correlação indicaram que 

quanto maior a quantidade de DCNT, pior a percepção da saúde (r = 0,59; p < 0,01) e nível de 

qualidade de vida (r = -0,44; p < 0,01). Ainda, foi possível observar uma correlação positiva entre 

a percepção da saúde e o nível de qualidade de vida (r = 0,78; p > 0,01), bem como uma correlação 

negativa com a depressão (r = -0,57; p > 0,01). Não houve correlação das DCNT com a depressão 

(p = 0,06), acredita-se que este resultado ocorreu em detrimento a maioria dos idosos não 

apresentarem sintomas depressivos. Em conclusão, foi possível observar que as variáveis 

perceptuais podem apresentar relação com as DCNT, sendo importante o seu manejo em 

programas de prevenção a doenças crônicas, possibilitando assim um envelhecimento com 

qualidade. 
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O SARS-CoV-2  é responsável por causar a doença COVID-19, a qual é caracterizada por causar 

infecções no trato respiratório, sistema gastrointestinal, vascular e nervoso. As gestantes 

começaram a ganhar destaque nas pesquisas na pandemia da COVID-19 devido a necessidade de 

se  entender a forma pela qual o vírus se manifesta nessa categoria de mulheres, principalmente 

sobre a ocorrência ou não de transmissão vertical e intraparto e, se positivo, qual o impacto no 

feto ou recém-nascido. O HLA-G (Human Leukocyte Antigen) é uma das moléculas não clássicas 

dos genes  MHC de classe l, e também um marcador que possui papel imunomodulador e é 

abundantemente expresso na placenta, sendo essencial para limitar a resposta da mãe contra 

tecidos fetais semialogênicos, realizando efeito protetor para o desfecho da gravidez. Os níveis 

do marcador no início da gestação, principalmente HLA-G solúvel, auxiliam a prever se a 

gestação terá ou não complicações, dentre elas o aborto espontâneo. Em contexto da COVID-19, 

a resposta imunológica materna auxilia no combate à doença e os baixos níveis de HLA-G 

parecem estar associados à história natural de gestante com COVID-19 grave. O KIR2DL4, 

expresso pelas células NK, reside em endossomos e tem como único ligante conhecido a molécula 

de HLA-G solúvel. Sendo assim, é importante  entender as interações KIR-ligante em gestantes 

com  COVID-19. O objetivo do  estudo é realizar uma revisão na literatura que possa contribuir  

com o projeto em andamento  sobre a análise de marcadores genéticos em especial HLA-G em  

placentas e plasma de gestantes COVID-19 e plasma do cordão umbilical de seus  recém natos, 

em acompanhamento   nos hospitais Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná (CHC-UFPR) e Hospital do Trabalhador. A genotipagem dos genes candidatos (HLA, 

KIR, NKG2,MICA,  será realizada no Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade 

(LIGH-UFPR). Devido à pandemia da COVID-19, apenas a coleta das placentas está sendo 

realizada no momento. Sendo assim, a continuidade da parte laboratorial  do estudo acontecerá 

em um futuro próximo. A revisão sobre o tema em  foco, esperamos que adicione informações ao 

estado da arte e contribua a esclarecer sobre desfechos clinicos em gestantes COVID-19. 
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O Brasil tem hoje extensas áreas degradadas provenientes do resultado de atividades antrópicas. 

Faz-se necessário o emprego de técnicas ecológicas que garantam a recuperação das 

funcionabilidades dos ecossistemas e que sejam economicamente viáveis. A adubação verde é 

uma técnica que consiste na inclusão de espécies de cobertura, leguminosas herbáceas, que por 

meio do enriquecimento de matéria orgânica, fixação biológica de nitrogênio atmosférico e 

melhoria das condições ambientais tende a contribuir com o melhor estabelecimento de mudas 

arbóreas. Com o objetivo de avaliar a influência de adubos verdes no desenvolvimento inicial de 

espécies arbóreas nativas foi implantado um experimento em área de 500m² na UFPR-Setor 

Palotina. Foram plantadas 150 mudas nativas de Cordia trichotoma Vell. e Astronium graveolens 

Jacq. avaliadas quanto aos diferentes sistemas de cultivo sendo: Tratamento 1  (T1): Adubação 

Verde Feijão-Guandu ; Tratamento (T2): Adubação Verde Mucuna; Tratamento 3 (T3): Sem uso 

de adubação verde mas com capina, Tratamento 4 (T4): Cobertura com Braquiária  e  Tratamento 

5 (T5): Testemunha – sem adubação verde e sem capina. A fim de avaliar o crescimento das 

mudas foram mensurados os dados de altura e DAS (diâmetro do caule à altura do solo) logo após 

o plantio, aos seis e aos 18 meses. Para avaliar o desenvolvimento das plantas foram mensuradas 

as variáveis: Tamanho de folha, diâmetro da copa e Índice de clorofila, por estarem relacionados 

ao aporte de nitrogênio, teor de matéria orgânica e eficiência fotossintética. Para avaliar a 

influência ambiental de cada tratamento foi efetuado mensalmente a aferição das variáveis: 

temperatura (Cº), umidade relativa do ar (U.R.A) e incidência solar. A taxa de mortalidade foi 

maior para o A. graveolens em ambos os tratamentos, chegando a 80% em T5. Para o Louro-

pardo só houve mortalidade em T4 com 6,6% e T5 com 20%. Os dados de altura e diâmetro do 

caule foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey. Para o A. graveolens não foram 

identificadas diferenças estatísticas entre os tratamentos para as variáveis altura e diâmetro, 

contudo, as maiores médias foram registradas em T2 para altura e T3 para diâmetro do caule. Para  

C. trichotoma  foram identificadas diferenças para as duas variáveis analisadas  sendo o maior 

crescimento registrado para altura e diâmetro em T2. O uso de adubação verde contribuiu para o 

crescimento das mudas e para o sucesso da restauração florestal. 
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Este estudo objetivou realizar uma revisão de literatura para verificar a utilização de espécies 

vegetais no tratamento de pacientes com bronquite. A pesquisa foi realizada nos bancos de dados 

Medline, Scielo, Web of Sience, Lilacs e Scopus, utilizando as palavras-chave “planta”, 

“metabólitos”, “bronquite”, com busca nos últimos 10 anos. Após aplicar os critérios de inclusão 

e de exclusão, dois artigos foram selecionados. No primeiro estudo os autores testaram o timol, 

um dos principais ingredientes ativos do Thymus vulgaris, o popular tomilho. O estudo teve como 

objetivo explorar o efeito protetor do timol em um modelo de camundongo de lesão pulmonar 

induzida por lipopolissacarídeo (LPS). O tratamento com timol (100 mg/ kg) melhorou 

significativamente as alterações patológicas nos tecidos pulmonares e inibiu o influxo de células 

inflamatórias induzidas por LPS, as liberações de TNF-α e IL-6 e a concentração de proteína em 

fluido de lavagem broncoalveolar (BALF). Além disso, o timol inibiu marcadamente elevação 

dos níveis de MDA e MPO, bem como redução da atividade de SOD. No segundo estudo, os 

autores testaram a bergenina, um constituinte ativo das plantas do gênero Bergenia, que possui 

relatos de possíveis efeitos anti-inflamatórios no tratamento clínico de bronquite crônica. Os 

resultados demonstraram que a bergenina possui um efeito terapêutico na ALI induzida por LPS 

por inibição da ativação de NF-κB. Os dados dos estudos que compõem esta revisão demonstram 

que as plantas além de reduzirem o estresse oxidativo induzido, diminuem a produção de muco e 

as espécies vegetais podem ser utilizadas como tratamentos complementares aos tratamentos 

convencionais na prática médica. No entanto, mais estudos clínicos são necessários em uma 

amostra maior de pacientes e mais pesquisas sobre a interação entre drogas sintéticas e extratos 

vegetais para que a eficácia e segurança dessas composições possam ser padronizadas para 

aqueles que desejam adotar tratamentos complementares. 
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A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) na década de 90 gerou grandes mudanças 

no mercado de trabalho em saúde no Brasil. A necessidade de implementação de políticas públicas 

de saúde, que pudessem assegurar a saúde enquanto direito de todos e dever do estado, a partir da 

criação do SUS, trouxe um crescimento expressivo do mercado de trabalho em saúde no país. O 

objetivo deste estudo foi analisar a produção cientifica sobre os movimentos de emprego e mundo 

do trabalho de profissionais da área da saúde no Brasil, buscando identificar as formas de inserção 

profissional, dificuldades e desafios de egressos dos cursos de graduação na área da saúde no 

Brasil. Trata-se de um estudo de síntese da produção científica a partir de artigos publicados sobre 

a temática “Movimentos de emprego e mundo do trabalho na área da saúde no Brasil” no 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs). A pesquisa nas referidas bases de dados resultou em um total de 

11.126 documentos, dos quais foram selecionados 173 para a análise preliminar. Após a análise 

preliminar foram selecionados 86 e na análise final foram selecionadas 44 publicações. Após a 

seleção, foi realizada sistematização e catalogação, a partir de uma planilha em Excel®. Para a 

análise de conteúdo as publicações sobre a temática foram agrupadas por categorias profissionais: 

Nutricionista 7 (15,9%); Enfermeiro 6 (13,63%); Fisioterapeuta, Odontólogo, Psicólogo e 

Bacharel em Saúde Coletiva, respectivamente 4 (9,09%) cada uma; Médico 3 (6,81); Educador 

Físico 2 (4,54%); Farmacêutico e Terapeuta Ocupacional, respectivamente 1 (2,27%) e; 18,18% 

das publicações abordavam sobre movimentos de emprego e mundo do trabalho em saúde de 

modo geral (8). A literatura científica aponta que o mercado de trabalho em saúde não é dado a 

priori, mas o resultado de lutas e de correlação de forças políticas que refletem nos movimentos 

de emprego e na inserção profissional. Nas últimas décadas, a partir da implementação do SUS 

foi observada uma abertura do mercado de trabalho em saúde no Brasil, mostrando que os avanços 

ou retrocessos na implementação de políticas públicas de saúde refletem no mercado de trabalho. 
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O processo de envelhecimento é caracterizado por alterações fisiológicas, morfológicas e 

funcionais que estão diretamente relacionadas ao crescente risco de desenvolvimento de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). As DCNT podem impactar negativamente na autonomia, 

qualidade de vida e capacidade funcional do idoso fatos que usualmente estão relacionados ao 

perfil de atividade do idoso. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a relação 

entre as DCNT com o perfil clínico, nível de atividade física e comportamento sedentário em 

idosos. O estudo possui delineamento transversal e foi realizado com 42 idosos (72,24 ± 6,52 

anos) de ambos os sexos (64,3% mulheres). A avaliação foi realizada de modo remoto por meio 

de plataformas digitais (videochamada ou google forms) para identificação das características 

pessoais e clínicas. A cognição foi avaliada por meio do Montreal Cognitive Assessment (MoCA). 

O nível de atividade física e comportamento sedentário foram avaliados por meio da versão curta 

brasileira do questionário International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). O coeficiente de 

correlação de Spearman foi calculado para determinar a correlação entre as DCNTs e o nível de 

atividade física, comportamento sedentário e cognição. A maioria dos idosos foi diagnosticado 

com 2 ou 3 DCNT (47,6%), sendo a mais prevalente a hipertensão arterial (64,3%), entre os 

avaliados 83,3% necessitaram de atendimento médico nos últimos doze meses e 73,8% 

apresentaram diminuição da cognição. A maioria dos idosos (69%) foi classificada como 

suficientemente ativo (≥150min/sem) e com alto comportamento sedentário (>360min/sem). As 

análises de correlação indicaram que quanto maior a quantidade de DCNT, maior o índice de 

massa corporal (r = 0,26; p = 0,04), e menor o nível de atividade física (r = -0,33; p = 0,01). Não 

houve significância estatística na análise do comportamento sedentário, idade e cognição (p > 

0,05). Em conclusão, foi possível observar por meio da relação entre as variáveis que o aumento 

do nível de atividade física e redução do índice de massa corporal podem ser consideradas 

ferramentas para a prevenção de DCNT. Mais estudos sobre o comportamento sedentário 

precisam ser realizados, especialmente considerando delineamentos longitudinais. 
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O envelhecimento é um processo dinâmico em que ocorrem alterações morfológicas e funcionais. 

Em conjunto com estas mudanças, tem sido observado um aumento no número de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) que não são causadas por vírus, bactérias ou parasitas e 

possuem como característica a longa duração. Por sua múltipla etiologia, progressão lenta e 

gradual, bem como o aumento do risco da multimorbidade, as DCNT podem impactar 

negativamente na autonomia, independência e capacidade funcional, bem como aumento do risco 

de fragilidade destes indivíduos. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a relação 

entre as DCNT, capacidade funcional e risco de fragilidade em idosos. O estudo possui 

delineamento transversal. Foram avaliados 42 idosos (72,24 ± 6,52 anos) de ambos os sexos 

(64,3% mulheres). A avaliação foi realizada de modo remoto por meio de plataformas digitais 

(videochamada ou google forms) para identificação das características pessoais e condições 

clínicas. A avaliação da capacidade funcional foi realizada por meio do Short Physical 

Performance Battery (SPPB) e incluiu a avaliação da potência de membros inferiores (teste de 

sentar e levantar da cadeira cinco vezes, STS), equilíbrio estático (side-by-side, semi-tandem 

stand, tandem stand) e velocidade da marcha (teste de 4m). Pontuações acima de 7 a 9 pontos e 

acima de 10 pontos no SPPB indicam idosos com moderada e alta capacidade, respectivamente. 

Por fim, o risco de fragilidade foi avaliado por meio do Índice de Vulnerabilidade Clínico-

Funcional (IVCF-20), pontuações até 6 pontos indicam baixo risco. O coeficiente de correlação 

de Spearman foi calculado para determinar a correlação entre as DCNTs, capacidade funcional e 

risco de fragilidade. A maioria dos idosos foi diagnosticado com 2 ou 3 DCNT (47,6%), sendo a 

mais prevalente a hipertensão arterial (64,3%). A maioria dos idosos foi classificada com 

moderada (47,6%) e alta (47,6%) capacidade funcional e baixo risco de fragilidade (64,3%). A 

análise de correlação indicou que quanto maior a quantidade de DCNT, menor a velocidade da 

marcha (r = -0,43; p > 0,01), menor o equilíbrio (r = -0,31; p = 0,02), menor a pontuação geral no 

SPPB (r = -0,33; p = 0,01) e maior o risco de fragilidade (r = 0,30; p = 0,02). Em conclusão, foi 

possível observar uma relação entre as DCNT, capacidade funcional e risco de fragilidade em 

idosos, indicando que estes são fatores importantes para a promoção da saúde e prevenção de 

doenças crônicas em idosos. 
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Diversas substâncias químicas, conhecidas como “desreguladores endócrinos”, têm potencial 

para interagir com o sistema endócrino e causar alterações nos organismos expostos. Tais 

substâncias podem ser naturais ou sintéticas, sendo que dentre as sintéticas, destacam-se os 

ftalatos. Os ftalatos são compostos químicos utilizados com finalidade de aumentar a 

maleabilidade de plásticos, sendo usados massivamente na indústria e, consequentemente, 

amplamente presentes no nosso dia a dia. Essas moléculas têm capacidade de alterar processos 

fundamentais de diferenciação e maturação sexual, resultando em diversas alterações 

morfológicas, como criptorquidismo, hipospádia, baixa qualidade do sêmen e redução na 

distância anogenital, além de alterações comportamentais. O presente estudo buscou identificar 

possíveis anomalias reprodutivas em ratos expostos in utero e durante a lactação, do 13° dia de 

gestação ao 10° dia de lactação, via oral (gavagem), a 3 doses de uma mistura ambientalmente 

relevante de 6 ftalatos conhecidamente antiandrogênicos (DiBP [15,2%], DnBP [7,9%], DiPeP 

[2,1%], BBzP [0,2%], DEHP [63,5%] e DiNP [11,1%]). O grupo controle recebeu veículo (óleo 

de canola), enquanto os grupos expostos às misturas de ftalatos receberam doses totais de ftalatos 

equivalentes a 0,1 (M 0,1), 0,5 (M 0,5) e 500 (M 500) mg/kg/dia. A seleção desses ftalatos e suas 

proporções nas misturas foram baseadas em dados de biomonitoramento humano com gestantes 

de Curitiba. A prole exposta foi avaliada quanto a marcadores de desenvolvimento sexual, sendo 

eles a distância anogenital, a retenção de mamilos, a separação prepucial completa nos machos e 

a abertura do canal vaginal e primeiro estro das fêmeas. A distância anogenital é um marcador de 

androgenização pré-natal e uma redução dessa medida em ratos machos indica insuficiência 

androgênica. Da mesma forma, a retenção de mamilos em machos indica um possível efeito 

antiandrogênico in utero. Os resultados da distância anogenital evidenciaram uma redução 

significativa nos ratos machos expostos à maior dose (M500), indicando efeito antiandrogênico. 

Em concordância com os dados da distância anogenital, foi observado um aumento no número de 

mamilos no grupo exposto a maior dose, em relação ao controle. Os dados sobre abertura do canal 

vaginal/primeiro estro e separação prepucial, ainda estão sendo analisados. De maneira geral, os 

dados preliminares obtidos indicam que a exposição in utero à maior dose da mistura testada neste 

protocolo altera marcadores externos associados a desregulação endócrina. 
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O objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento dos parâmetros clínicos, hematológicos e 

bioquímicos de equinos submetidos a ozonioterapia sistêmica. No total, 7 equinos sendo 6 equinos 

da raça Quarto de Milha e 1 Paint Horse, clinicamente hígidos, com 3 a 9 anos, peso entre 380 a 

460 Kg, atletas de três tambores, alimentação e manejo semelhantes foram submetidos ao 

experimento. Os animais foram submetidos aos dois tratamentos com intervalo de um mês: no 

grupo controle (GC) os animais receberam somente oxigênio via insuflação retal e no grupo 

tratamento (GT), o protocolo também foi realizado mediante a insuflação retal, na dose de 

0,05mg/kg e concentrações de 34 mcg/ml da mistura de O2 - O3 por 5 a 6 minutos. As aplicações 

de ambos os grupos foram realizadas uma vez por semana, totalizando 5 aplicações. Os momentos 

avaliados foram: antes (M0), 7 (M1), 14 (M2), 21 (M3), 28 (M4) e 35 (M5) dias após, a primeira 

sessão. Em todos os momentos foram coletados dados de frequência cardíaca e respiratória, 

temperatura retal, tempo de preenchimento capilar, motilidade gastrointestinal, coloração de 

mucosas oral e ocular, hemograma e perfil bioquímico. Os dados estatísticos foram submetidos 

no Sigma Plot. Dentro do grupo controle (O2) houve aumento de ureia e de proteína total em 

(M2) a (M5). Já no grupo tratamento (O3) houve diminuição de ureia, creatinina, gama glutamil-

transferase, proteína total e albumina em (M5). Dieta com baixos teores de proteína pode causar 

diminuição dos níveis de uréia e podem causar hipoalbuminemia devido à diminuição da síntese 

protéica no fígado. Na creatinina o nível sanguíneo não é afetado pela dieta, idade e sexo embora 

elevado metabolismo muscular possa aumentar os níveis de creatinina na circulação. A 

ozonioterapia diminui os valores de gama-glutamiltransferase, em animais submetidos a 

exercícios extenuantes. Na concentração das proteínas totais encontra-se diminuída em falhas 

hepáticas, transtornos intestinais e renais, hemorragia, ou por deficiência na alimentação. Entre 

os grupos não houve diferença significativa com as variáveis estudadas, com exceção da 

albumina, que houve um aumento significativo no grupo ozônio. A única causa de aumento da 

albumina plasmática (hiperalbuminemia) é a desidratação, contudo não houve alteração das 

proteínas e hematócrito condizente com o quadro de desidratação, com isso, acredita-se que a 

ozonioterapia por via insuflação retal não promoveu melhora dos parâmetros clínicos e 

laboratoriais, sendo necessários novas doses para averiguar sua condição como melhorador 

orgânico. 
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Exames laboratoriais na clínica veterinária são uma forma de auxiliar no diagnóstico de doenças 

que acometem os animais, principalmente os animais de companhia. As hemoparasitoses são de 

grande importância para a higidez animal e de saúde pública; possuem ampla distribuição nas 

zonas tropicais e subtropicais, dependendo naturalmente de artrópodes vetores para completar seu 

ciclo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a ocorrência de hemoparasitos em cães, consultando 

os laudos de análises sanguíneas do Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário da 

Universidade Federal do Paraná, localizado em Curitiba, PR. Para tanto, foram avaliados 3.379 

laudos emitidos entre janeiro de 2019 e março de 2020, cuja técnica utilizada foi a hematoscopia. 

Dos laudos avaliados com hemoparasitos, 07/18 (38,8%) apontaram eritrócitos parasitados por 

Babesia sp., 05/18 (27,7%) para microfilárias livres no fundo do esfregaço sanguíneo, 04/18 

(22,2%) foram positivos para a presença da bactéria Mycoplasma sp. em eritrócitos e 02/18 

(11,1%) para leucócitos parasitados e níveis plaquetários diminuídos devido à Ehrlichia sp. As 

amostras também foram caracterizadas pela evidência de anemia, sendo que 12/18 cães (66,6%) 

apresentavam quadro anêmico. Na série vermelha, estavam laudados quadros de anisocitose, 

policromatofilia e/ou presença de eritroblastos para 11/18 (61,1%) cães. Para a série branca, 17/18 

cães (94,4%) foram indicados com quadros de leucocitose, leucopenia, linfocitose e/ou 

neutrofilia. Quanto às alterações plaquetárias, a trombocitopenia foi detectada em 08/13 (61,5%) 

cães, uma vez que em 05/18 (27,7%) amostras houve aglutinação plaquetária e não foi possível 

realizar a contagem. Ainda que os dados laboratoriais encontrados sejam compatíveis com a 

literatura, apenas 4/18 exames (22,2%) foram solicitados com suspeita de hemoparasitose. 

Mediante esses achados, pode-se constatar que as alterações hematológicas encontradas 

geralmente estão associadas à presença de hemoparasitos e os resultados alertam sobre a 

importância da análise sanguínea, além do a do manejo adequado do local de vivência dos cães, 

certificando-se da ausência de vetores. 
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O cogumelo basidiomicete Macrocybe titans foi recentemente relatado no Brasil e, até onde 

sabemos, não foram realizados estudos sobre o seu potencial de inibição de formação de biofilme 

microbianos. Espécies de Candida são conhecidas por sua capacidade de causar infecções 

superficiais e sistêmicas no hospedeiro humano. Uma característica específica da patogenicidade 

dessas leveduras patogênicas é sua capacidade de formar biofilmes, que as protegem de fatores 

externos, como as defesas do sistema imunológico do hospedeiro e drogas antifúngicas. O 

presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito do extrato aquoso de M. titans sobre a 

inibição de biofilmes produzido por C. tropicalis cepa ATCC 750.  Um total de 12,5 g de pó de 

basidiomas secos e triturados foram misturados com 50 ml de água destilada estéril mantido em 

repouso a 4°C durante 24 horas. Posteriormente, o extrato foi filtrado em voal, filtrado com filtro 

de seringa PES (polietersulfona) hidrofílico de 0,22 μm, seguido de lifofilização e diluição em 

água destilada estéril na concentração de 1mg/ml. Para o ensaio de biofilme, microplacas de 96 

poços foram inoculadas com 100 µL de caldo de infusão cérebro-coração (BHI) com as 

concentrações da levedura padronizadas para o ensaio de biofilme juntamente com 100 µL do 

extrato de M. titans, em diluições seriadas. As placas foram incubadas por 72 horas à 37 ºC. O 

controle positivo continha apenas o meio de cultura e o inóculo, enquanto o controle negativo 

continha apenas o meio de cultura e o extrato do cogumelo. Após o período de incubação, o 

sobrenadante foi removido e os poços lavados três vezes com solução tampão fosfato pH 7,2 

(PBS), e então as placas serão invertidas por 60 minutos à 60 ºC. Foi adicionado 200 µL de 

solução de cristal violeta a 1 % em cada poço, mantido por 20 minutos, o sobrenadante foi 

aspirado e lavado com água purificada por três vezes e secos em estufa. Foi adicionado 200 µL 

de álcool etílico 96% em cada poço, mantido por 20 minutos e, transferido 100 µL para uma nova 

placa e realizada a leitura a 595 nm, em leitor de ELISA. O ensaio foi realizado em triplicata. Foi 

possível observar que o extrato aquoso liofilizado do cogumelo medicinal M. titans foi capaz de 

inibir a formação de biofilme de C. tropicalis em placas de poliestireno, principalmente nas 

primeiras diluições, compreendendo as concentrações de 0,5 a 0,0625 µg/µl do extrato. 
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Os mediadores especializados pró-resolutivos (SPM) são uma superfamília de lipídeos derivados 

de ácidos graxos poli-insaturados evolutivamente conservada. Dentre os seus efeitos, há o 

estímulo à regeneração tecidual e inibição de fibrose. Ocorrida a lesão, inicia-se um processo 

inflamatório benéfico - marcado pela atuação inicial de macrófagos pró-inflamatórios (M1), 

seguida por macrófagos pró-resolutivos (M2) - e cuja inibição pode atrasar ou tornar defeituosa a 

regeneração,. Os SPM têm especial importância neste momento, e buscamos avaliar a influência 

de alguns deles na regeneração caudal do peixe Danio rerio, o zebrafish, bem como estabelecê-lo 

como modelo toxicológico para estudo do veneno da aranha marrom, a Loxosceles intermedia. A 

avaliação de dois desses mediadores sobre a regeneração dos zebrafish realizada foi feita com a 

injeção de 10 nanogramas de Maresina 2 (MaR2) ou Resolvina D5 (RvD5), seguida de amputação 

parcial da cauda e fotografia sob lupa. No caso da MaR2, foi realizada nova injeção no 7º dia pós-

amputação. A área regenerada foi medida e comparada à área contralateral intacta nos dias 3, 7, 

10 e 14 pós-amputação. Não houve diferença estatística dos grupos em relação ao grupo controle. 

O efeito do veneno de L. intermedia foi avaliado da mesma forma, em doses crescentes de 0,125 

a 2000ng. Não houve diferença clara de mortalidade entre os grupos ou de velocidade de 

regeneração, nem foram encontradas diferenças à histologia dos animais ao final do experimento. 

Também não foi notado efeito conclusivo do veneno na análise comportamental dos peixes. 

Então, investigamos se a ablação de macrófagos teria algum efeito sobre a regeneração caudal, e 

se o uso de algum destes SPM conseguiria reverter ao menos parcialmente o efeito deletério 

esperado. Para tal, injetamos ácido zoledrônico encapsulado em membrana lipídica: em um grupo, 

a injeção foi feita 24h antes da lesão para eliminar os macrófagos M1; o mesmo foi feito em um 

segundo grupo, que também recebeu a injeção de 10ng de RvD5 no momento da amputação; a 

injeção em um terceiro grupo foi feita 24h pós-amputação visando eliminar macrófagos M2. Os 

procedimentos foram os mesmos descritos, mas as fotografias foram feitas no dia da amputação, 

e nos dias 1 e 3 pós-amputação. A única diferença estatística observada foi no grupo injetado com 

RvD5, no 1º dia após a amputação. Os próximos passos incluem a validação do veneno via ensaio 

de hemólise, e o uso de larvas de zebrafish repórteres fluorescentes para rastreamento de 

macrófagos e neutrófilos sob efeito dos SPM nas primeiras horas após a lesão. 
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Os menonitas são um grupo anabatista cristão europeu geneticamente isolado, que passou por 

pelo menos três eventos demográficos de "gargalos de garrafa", reduzindo a sua diversidade 

genética. Em estudos anteriores do nosso grupo, foram encontradas nove variantes raras 

associadas ao câncer de pele não melanoma, em menonitas que sofreram com a doença. O objetivo 

deste estudo é encontrar variantes genéticas associadas ao câncer entre os menonitas e avaliar a 

influência da consanguinidade na ocorrência dessa doença. Com base em um questionário 

adaptado da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, entrevistou-se 502 menonitas e 76 não 

menonitas de três colônias do sul do Brasil, para obtenção de informações genealógicas, hábitos 

de vida e de histórico pessoal e familiar de câncer. Além disso, amostras de sangue foram 

coletadas de 139 indivíduos, contando com 12 menonitas diagnosticados com câncer e 87 

controles não afetados e sem ocorrência de câncer em familiares de primeiro grau. O 

sequenciamento do exoma foi realizado usando a plataforma Illumina HiSeq. A associação ao 

câncer de 27.304 variantes foi avaliada usando regressão logística multivariada (PLINK v1.9) 

corrigida para sexo e idade. As frequências alélicas foram comparadas com as da população 

europeia não finlandesa e as da brasileira com o teste exato de Fisher. A consanguinidade dos 

ancestrais de indivíduos diagnosticados com câncer foi avaliada por meio do banco de dados 

Grandma. A frequência de câncer entre os menonitas foi de 12,9%, maior do que a encontrada 

nos não menonitas vivendo nas mesmas colônias (5,3%). De todas as qualidades coletadas no 

questianário, a origem menonita (OR 4,75, p < 0,0001) e ter histórico familiar de câncer em 

parente de primeiro grau (OR 3,58, p < 0,0001) foram fatores de risco mais significativos para o 

diagnóstico de câncer. Sete variantes raras foram mais frequentes entre os menonitas afetados por 

câncer (OR > 27, p < 0,01), seis em genes previamente correlacionados a essa doença. Quatro 

variantes apresentaram maior frequência (p < 0,007) quando comparadas à população europeia 

não finlandesa e à brasileira. Quanto a consanguinidade, somente 12 dos 71 indivíduos de origem 

menonita diagnosticados com câncer apresentaram consanguinidade na família. Os resultados 

preliminares favorecem a hipótese de que a alta frequência de câncer esteja associada ao efeito 

fundador, assim como a fatores epigenéticos predisponentes, uma vez que a consanguinidade 

aparentemente não apresenta um papel importante na sua predisposição. 
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A biodiversidade de peixes neotropicais é a maior do mundo, sendo estimado mais de 9.200 

espécies marinhas e dulcícolas. Estes ambientes sofrem constantes perturbações relacionadas às 

ações antrópicas, tais como urbanização, atividades agropecuárias, construções de barragens, 

sobreexploração de recursos naturais e introduções biológicas, podendo acarretar em perdas 

significativas de biodiversidade. Atualmente, são indicados pela literatura 409 espécies de peixes 

ameaçadas de extinção sendo 311 espécies ambientes continentais, assim, o estudo e a 

compreensão destes ecossistemas permitem a mitigação de impactos e a conservação destes 

ambientes. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento taxonômico das 

espécies de peixes de riachos em paisagens antropizadas na bacia hidrográfica do rio Piquiri, 

verificando as famílias e espécies mais comuns na composição da ictiofauna local, a fim de 

estabelecer um guia de identificação taxonômico como ferramenta estratégica de conservação da 

biodiversidade. O estudo foi conduzido em dois riachos de pequena ordem afluentes do rio 

Piquiri. As coletas foram realizadas entre abril de 2014 e dezembro de 2019 utilizando 

equipamentos de pesca elétrica. Os exemplares capturados foram anestesiados em solução de 

Eugenol, sacrificados e fixados em solução de formol 10%. Foram analisados caracteres 

morfométricos e merísticos já descritos na literatura. Para cada um dos riachos, foram analisados 

seus atributos de riqueza, diversidade de Shannon e equitabilidade de Pielou.  Registramos a 

ocorrência de 61 espécies de peixes, totalizando 8790 indivíduos capturados. Das espécies 

registradas, 10 não são nativas para a bacia. Nos descritores ecológicos, foram encontrados para 

o riacho Pioneiro riqueza de 54 espécies, uniformidade de 0,59 e Shannon de 2,34, e para o riacho 

Santa Fé, riqueza de 55 espécies, uniformidade de 0,66 e Shannon de 2,64. Destaca-se, 

principalmente, a ocorrência de Oreochromis niloticus, espécie não nativa e altamente produzida 

pelo sistema aquícola da região, sendo a terceira espécie mais abundante nas amostragens. A 

ampla biodiversidade de espécies de peixes da região Neotropical e o avanço da modificação dos 

ambientes aquáticos exigem aprofundamento no conhecimento sobre estes organismos, portanto, 

desenvolver o conhecimento sobre a diversidade de espécies de peixes através de inventários 

faunísticos pode dar subsídios para a implementação de políticas públicas adequadas de 

conservação de ambientes aquáticos. 
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A Cromoblastomicose é uma infecção subcutânea crônica causada por leveduras negras da família 

Herpotrichiellaceae. No Brasil, a espécie Fonsecaea pedrosoi é considerada o principal agente 

etiológico da doença. Esta micose afeta principalmente trabalhadores rurais e/ou indivíduos que 

sofrem traumatismo com materiais contaminados com propágulos fúngicos como substratos 

vegetais. A Cromoblastomicose é considerada uma doença subcutânea de caráter crônico, 

provocando o surgimento de lesões polimórficas no local da inoculação traumática. Estudos 

epidemiológicos indicam a necessidade do estabelecimento de modelos efetivos para o 

entendimento dos aspectos de virulência dos agentes e de resposta terapêutica. Assim, este 

trabalho objetivou avaliar a toxicidade de nanopartículas de prata (AgNP) em larvas de Tenebrio 

molitor (Coleoptera) após inoculação de linhagens clínicas e ambientais do gênero Fonsecaea. As 

larvas de Tenebrio molitor foram separadas em grupos (SHAM - sem lesão, PBS e linhagens 

testadas), sendo 75 larvas por grupo para a análise da taxa de sobrevivência, melanização e carga 

fúngica tecidual após 4h, 24h, 72h, 168h e 240h antes e após a infecção fúngica. A taxa de 

sobrevivência das larvas de T. molitor permaneceu alta durante o período de análise, sendo a mais 

baixa obtida na concentração de 40 µg/mL após 24h (54,41%), seguida de 5,0 µg/mL após 168h 

(75,41%). Durante os 10 dias de análise, apresentaram alta taxa de melanização as larvas dos 

grupos com concentrações de AgNP de 40,0 e 5,0 µg/mL, respectivamente. Após 240h do inóculo 

da linhagem clínica F. pedrosoi, a taxa de sobrevivência decaiu para 93,25% e de 97,20% após 

72h do inóculo. Após o inóculo das diferentes concentrações de AgNP para tratamento no modelo 

animal infectado com F. pedrosoi há dez dias, a menor taxa de sobrevivência de T. molitor foi de 

91,67%, após 24h, tratado com 0,313 µg/mL de AgNP. Para o tratamento da infecção com F. 

pedrosoi, as concentrações de AgNP que apresentaram maior taxa de melanização foram as de 

40,0 e 5,0 ug/mL, respectivamente. A análise de CFU indicou que a concentração 10 µg/mL 

apresentou maior eficácia na inibição do crescimento fúngico em todos os tempos, verificando  

uma maior inibição após 24h de inóculo (93,33%). Assim, foi concluído que as concentrações de 

5 e 40 µg/mL podem ser consideradas imunogênicas, contudo, não há indícios de correlação entre 

diminuição da sobrevivência e aumento da concentração de AgNP, o que indica baixa toxicidade 

das AgNP no modelo analisado. Devido à pandemia de COVID-19 as demais espécies ainda estão 

sendo estudadas. 
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Polissacarídeos de fontes vegetais têm sido bastante estudados devido à riqueza de diversidade 

molecular e também por causa dos importantes efeitos biológicos já observados. Particularmente 

as pectinas, polissacarídeos solúveis encontrados em abundância em frutas, são foco de 

investigação in vitro e in vivo, em modelos de câncer no mundo todo. O objetivo deste trabalho 

foi buscar estudos científicos publicados desde o ano 2000 que tenham investigado este tema, e 

elaborar uma revisão narrativa agrupando estudos com informações relacionadas, apontando 

possíveis resultados contraditórios e ainda abrindo possibilidades para novas perguntas. Para isso 

foram utilizadas as plataformas Web of Science e PubMed, com as seguintes palavras-chave: 

Plant polysaccharide, fruit polysaccharide, fruit extraction, dietary fiber, tumor, tumor cell, tumor 

growth, cancer, antitumor, proliferation, imune, imune response, immunomodulation e cytokine. 

Foram selecionados 40 artigos, sendo que 06 apresentaram estudos in vitro, 05 estudos in vivo, 

20 estudos in vivo e in vitro, e 09 estudos clínicos. Nos estudos que investigaram efeitos dos 

polissacarídeos diretamente sobre mecanismos de sobrevivência e proliferação de células 

tumorais, a redução da massa tumoral (estudos in vivo) ou de viabilidade celular (in vitro) se deu 

principalmente por aumento de apoptose, seguido pela capacidade de migração, redução de 

angiogênese e capacidade de formação de colônias. Nos estudos que investigaram a influência de 

polissacarídeos vegetais sobre a atividade do sistema imune, foi possível observar a 

imunomodulação por citocinas, especialmente as pró-inflamatórias (TNF-a e IFN-γ), e o aumento 

da atividade de macrófagos e linfócitos. Nos estudos envolvendo consumo de fibras dietéticas em 

humanos sugere-se que os benefícios possam ser oriundos de efeitos epigenéticos. Notou-se 

reduzido número de resultados obtidos com células normais, e ausência de estudos clínicos 

multicêntricos. Apesar de a maioria dos polissacarídeos não possuírem a capacidade citotóxica 

necessária para o uso monoterápico em tratamentos de câncer, seus efeitos positivos incluem a 

modulação do sistema imune e baixos efeitos colaterais. Considerando a elevada diversidade de 

fontes naturais de polissacarídeos vegetais, novos estudos devem surgir trazendo mais 

perspectivas de tratamento para o câncer. 
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Com o objetivo de avaliar as alterações hematológicas foram realizados 14 hemogramas de cães 

diagnosticados com erliquiose que foram atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 

Federal do Paraná – Setor Palotina. O hemograma foi realizado manualmente e pelo contador 

automático Mindray BC2800 vet. Na técnica manual, observou-se anemia (64%), sendo 44,4% 

anemia normocítica normocrômica, 44,4% anemia macrocítica normocrômica e 11,2% anemia 

normocítica hipocrômica. Porém, pelo método automático foi observado 71% dos pacientes com 

anemia, sendo 100% anemia normocítica normocrômica. A variação do tamanho das hemácias 

(RDW) apresentou-se dentro da referência em 86% dos cães, nos demais, acima da referência. O 

aumento do RDW significa anisocitose, porém em apenas um desses pacientes a alteração foi 

observada. Na erlichiose, a anormalidade hematológica mais comum é a trombocitopenia, nesse 

estudo 50% dos cães apresentaram a alteração pela técnica manual e automática e um (7%) 

apresentou a alteração apenas na contagem automática, mas na leitura da lâmina foi observado 

agregado plaquetário, o que pode subestimar o valor das plaquetas totais. A amplitude de 

distribuição das plaquetas (PDW) esteve dentro do padrão em 85% das amostras e nas demais 

apresentou-se acima da referência, o que indica aumento na população de grandes plaquetas e/ou 

de pequenas plaquetas, porém não foi observado nas lâminas correspondentes. O volume 

plaquetário médio (MPV) estava dentro da referência em 93% dos cães. O plaquetócrito (PCT%) 

mede a porcentagem de plaquetas presentes no sangue e em 64% das amostras encontrava-se 

abaixo da referência. Na contagem automática de leucócitos totais foi observado 28% dos cães 

com leucopenia e 21% com leucocitose, dentre eles, um paciente (7%) apresentou leucocitose por 

neutrofilia com desvio a esquerda pela contagem manual. Não é possível diferenciar os 

segmentados, bastonetes, eosinófilos e basófilos na técnica automática, pois são contados juntos 

por possuírem grânulos. À microscopia foram observadas policromasia (28%), anisocitose (21%), 

linfócitos reativos (14%), neutrófilos tóxicos (21%), macroplaquetas (7%) hipocromasia (14%) e 

policromatófilos (35%). Em fase aguda da ehrlichiose, pode-se observar à microscopia a presença 

de mórulas, que são inclusões basofílicas nos citoplasmas de linfócitos, monócitos, neutrófilos e 

plaquetas. Mas, nesse estudo, não foram observadas em nenhuma amostra. Conclui-se que é 

indispensável a microscopia para diferenciação celular e observação de alterações morfológicas 

em pacientes diagnosticados com erliquiose. 
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O guará, Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758), é uma ave da família Threskiornithidae, tendo sua 

ocorrência registrada desde o sul do Brasil até a Venezuela, possuindo hábitos de alimentação e 

reprodução em ambientes aquáticos costeiros, preferivelmente nos manguezais. Sua presença na 

baía de Guaratuba, litoral sul do Paraná, é notada oficialmente em 2008 após um longo período 

de hiato (cerca de 80 anos). Parte integrante do Projeto Guará, os principais objetivos do presente 

estudo foram: - identificar os tipos de embarcações de turismo e pesca encontradas na região de 

estudo; - diagnosticar e analisar os impactos dessas atividades, que incidem sobre a população 

dos guarás; e - identificar possíveis mudanças nos hábitos de E. ruber relacionados a presença 

humana. Devido a pandemia do novo coronavírus COVID 19, houve algumas mudanças no 

cronograma inicial, sendo realizado apenas o levantamento de dados bibliográficos relacionados 

aos temas acima elencados. Com isso, foram apresentados dois textos científicos nos quais se 

fundamentam os métodos propostos nesse plano de trabalho, sendo: 1) artigo sobre os diferentes 

tipos de embarcações e de atividades de pesca que ocorrem na área de estudo do Projeto: o autor 

reporta que nas seis comunidades pesqueiras presentes na baía de Guaratuba (Riozinho e 

Descoberto, Rio Mirim e Piçarras, Caieiras e Brejatuba) são utilizadas três tipos de tecnologias 

distintas: as redes sintéticas, barcos a motor e congelamento/produção de gelo in loco, as quais, 

desde os anos 80, impactam diretamente o ecossistema aquático e a atividade pesqueira. Este 

equilíbrio necessário entre a pesca de fins comerciais/de subsistência e os ciclos de reprodução 

das espécies que compõe a teia trófica do guará é fundamental para a manutenção da espécie, pois 

a ave se alimenta de peixes e moluscos também cobiçados pelos humanos; 2) dissertação sobre o 

impacto do turismo embarcado na população de botos cinza no complexo estuarino lagunar de 

Cananéia, São Paulo: A autora relata que o tipo do motor, a velocidade e a distância de 

aproximação ao grupo de botos, são características das embarcações que podem gerar interações 

negativas. Esses resultados auxiliam na ordenação do turismo de observação da natureza. Com os 

resultados preliminares alcançados, foi possível identificar algumas causas que podem levar ao 

desequilíbrio nas populações de E. ruber na baía de Guaratuba, relacionados a sua teia trófica e a 

mudanças comportamentais. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

476 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ESTUDO RETROSPECTIVO DA OCORRÊNCIA DE HEMOPARASITOS EM CÃES E 

GATOS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFPR, EM CURITIBA. 

Nº: 20219771 

Autor(es): Angela Carolina Ivanski Collere 

Orientador(es): Larissa Reifur 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Animais De Companhia, Parasitologia, Sinais Clínicos 

 

As hemoparasitoses compreendem enfermidades ocasionadas por agentes que se disseminam na 

corrente sanguínea, podendo parasitar células sanguíneas, comprometer suas funções e levar a 

sinais clínicos. Os hemoparasitos possuem ampla distribuição geográfica, tem como vetores 

carrapatos e mosquitos e podem acometer cães e gatos, além disso eles também possuem 

importância clínica e epidemiológica dado o quadro patológico que geram e devido ao seu 

potencial zoonótico. O estudo das hemoparasitoses em um nível local é de grande importância 

para auxiliar os médicos veterinários regionais com informações epidemiológicas e clínicas. Este 

estudo retrospectivo teve como objetivo avaliar os parasitos sanguíneos de cães e gatos atendidos 

pelo Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (HV-UFPR) na cidade de Curitiba, 

estado do Paraná. Foram analisados os laudos de 5.199 hemogramas realizados entre janeiro de 

2019 e março de 2020 no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária do HV-UFPR, verificando 

o diagnóstico, a espécie animal, raça, sexo, idade, histórico e sinais clínicos. Foram encontrados 

20 resultados positivos (0,038%) para parasitos sanguíneos em 19 cães e 01 gato. Destes, 7 

(35,0%) foram positivos para Babesia spp., 5 (25%) para microfilárias, 5 (25%) para Mycoplasma 

sp., 2 (10%) para Ehrlichia spp. e 1 (5%) para a presença de bactérias (cocos) intracelulares. Com 

relação às raças, houve prevalência de animais sem raça definida em todos os parasitos analisados, 

com exceção das microfilárias. No que diz respeito ao sexo, todos os parasitos apresentaram uma 

maior prevalência em machos. Não houve correlação entre os resultados positivos para parasitos 

sanguíneos e as variáveis espécie animal e idade. O histórico e os sinais clínicos avaliados 

apresentaram associação com as infecções. Quanto aos parâmetros hematológicos, foram 

observados anemia, hemoglobinemia e trombocitopenia, sinais comuns aos parasitos sanguíneos 

diagnosticados. Os resultados demonstraram que há baixa frequência de diagnósticos positivos 

para as hemoparasitoses em cães e gatos nessa região, por meio do hemograma, sendo importante 

novos estudos locais envolvendo os resultados de testes específicos, como PCR e sorologias. A 

partir deste estudo é possível concluir que estes hemoparasitos devem ser considerados como 

patógenos de importância para a clínica, podendo ser frequentemente subdiagnosticados, 

principalmente por terem sinais clínicos comuns a outras doenças, ressaltando a importância do 

diagnóstico para um tratamento clínico adequado. 
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A depressão é um sintoma não motor frequente em pacientes com doença de Parkinson (DP), cuja 

causa ainda não foi elucidada. A hipótese da neurodegeneração crônica natural da DP defende 

que a redução de monoaminas, como a dopamina (DA), a serotonina (5-HT) e a noradrenalina 

(NA), é a causa da depressão. No entanto, novas evidências sugerem que a inflamação crônica 

possa ser um dos processos patológicos causadores da depressão. O tratamento prolongado com 

L-dopa melhora significativamente a função motora e a qualidade de vida dos pacientes nos 

primeiros anos de tratamento. No entanto, os efeitos colaterais desse medicamento associados à 

neurodegeneração gradual dos neurônios dopaminérgicos nigroestriatais podem comprometer a 

aderência do paciente. Em particular, as discinesias induzidas pela levodopa (LIDs) e o aumento 

dos sintomas depressivos, sendo que os mecanismos causadores dessas complicações ainda não 

são bem elucidados. Alguns estudos sugerem a hipótese do falso neurotransmissor, na qual a 

liberação de dopamina pelos neurônios serotoninérgicos é responsável por picos sinápticos desta 

dopamina, culminando no aparecimento das LIDs e de variações nos níveis do neurotransmissor 

e que também poderiam agravar os sintomas depressivos.  Além disso, a redução das 

neurotrofinas como a BDNF (Fator Neurotrófico Derivado do Encéfalo) pode contribuir com o 

quadro depressivo observados nos pacientes. Nesta linha, as drogas antidepressivas que atuam 

como inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) como a Venlafaxina e a Fluoxetina, 

são os medicamentos  mais utilizados para controle dos sintomas depressivos. Resultados: O 

presente estudo investigou os efeitos dos antidepressivos  Venlafaxina e Fluoxetina com as vias 

de sinalização responsáveis pela neurogênese como a via BDNF/mTOR, via CREB e outras que 

exercem influência na formação de proteínas de membrana, sinaptogênese e processos que 

participam da neuroplasticidade da depressão. Além disso esse estudo investigou a relação da 

proteína S100A10 (P11), com a etiologia da depressão na doença de Parkinson. Conclusão: este 

trabalho deverá resultar em uma artigo a ser publicado em períodico da área. 
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O fungo fitopatogênico Phyllosticta citricarpa é responsável pela doença Mancha Preta dos Citros 

(MPC), afetando frutos e folhas de várias espécies cítricas (ex: laranjas, tangerinas) por meio de 

vários sintomas, como manchas pretas em frutos e folhas. A MPC está presente em vários países 

e continentes, mas ainda não foi observada na Europa. Sendo assim, P. citricarpa é considerada 

uma praga quarentenária A1 na União Europeia, impondo restrições à exportação de frutos 

cítricos provenientes de regiões com presença da MPC, como o Brasil. A necessidade de uma 

melhor compreensão sobre a MPC, sobre a relação de P. citricarpa e seus hospedeiros cítricos, e 

também a necessidade de métodos alternativos de controle do patógeno fez com que o grupo de 

pesquisa BIOGEMM selecionasse este fungo para estudos de genética funcional. Portanto, o 

objetivo desse estudo foi avaliar a função de genes do fungo Phyllosticta citricarpa via 

silenciamento gênico por RNA de interferência (RNAi). Para tanto, vetores de RNAi precisam 

ser construídos e desenhados para os genes de P. citricarpa que estejam envolvidos em 

características de patogenicidade e virulência. A primeira etapa foi um treinamento em 

metodologias de biologia molecular, em especial, no desenho de primers para o sistema RNAi e 

transformação de fungos. O desenho dos primers é baseado em análises do genoma e o gene bgl1 

foi selecionado em estudos realizados pela equipe do BioGeMM. Para a montagem dos vetores 

de RNAi, inicialmente o DNA do fungo P. citricarpa foi extraído e a qualidade e quantidade 

avaliados em eletroforese em gel de agarose. Nas próximas fases, os vetores serão montados e 

inseridos em Agrobacterium tumefaciens. Essa bactéria foi selecionada para este processo por ser 

capaz de naturalmente transferir seu T-DNA através das membranas de células vegetais e 

incorporá-lo no DNA genômico de plantas. É possível utilizar esta capacidade da bactéria para 

inserção dos vetores de RNAi no DNA genômico de P. citricarpa, num processo denominado 

agrotransformação. Ao realizar a agrotransformação de P. citricarpa, será possível obter 

transformantes com diferentes níveis de silenciamento dos genes de interesse. Estes 

transformantes serão avaliados quanto ao seu crescimento, esporulação e desenvolvimento de 

sintomas em frutos cítricos, fornecendo importantes informações genéticas sobre os mecanismos 

de patogenicidade de P. citricarpa. Por fim, os resultados obtidos neste projeto irão contribuir para 

pesquisas futuras, controle e manejo de um fitopatógeno importante que afeta economicamente a 

citricultura brasileira. 
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Introdução e objetivos: A Resposta Patológica Completa (RPC) à Quimioterapia Neoadjuvante 

(QT-neo) é um marcador de melhor prognóstico e maior sobrevida livre de doença em pacientes 

com Carcinoma Ductal Invasor (CDI) mamário. Alguns fatores, como o subtipo molecular e o 

índice Ki67, apresentam forte influência sobre a taxa de resposta à QT-neo. A busca de fatores 

modificáveis que possam estar associados à RPC, como o Índice de Massa Corporal (IMC) e a 

prática de atividade física regular é, portanto, relevante neste contexto. Neste estudo, buscou-se 

estabelecer a correlação entre a RPC e as seguintes variáveis: IMC, idade, e atividade física. 

Metodologia: Foram coletados dados de prontuário de duas unidades de mama de Curitiba: 

Hospital de Clínicas UFPR e Centro de Doenças da Mama – Oncoclínica, de pacientes atendidas 

entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2020 que realizaram QT-neo seguida por cirurgia 

com intuito curativo para o tratamento de CDI mamário. O IMC das participantes foi calculado 

através dos dados de peso (kg) e altura² (m²), e a prática de atividade física foi considerada como 

regular quando era realizada por pelo menos 60 minutos, no mínimo duas vezes por semana. A 

presença ou ausência de RPC foi avaliada nos laudos anatomopatológicos das peças cirúrgicas. 

Resultados e discussão: Foram coletados dados de 228 pacientes com CDI mamário tratadas em 

ambos os serviços, sendo 12 bilaterais, somando, no total 240 tumores. Em relação a variável 

RPC, dos 240 tumores analisados, 66 (27,5%) obtiveram resposta completa. A média de idade 

encontrada nas pacientes com RPC foi de 50,2 ± 12,5 anos e de 51,1 ± 12,1 anos nas pacientes 

que não obtiveram RPC, sem diferença estatística significante entre os grupos (p=0,542). Quanto 

à prática de atividade física regular, das 176 pacientes que continham esse dado no prontuário 93 

(52,8%) não praticava, enquanto 83 (47,2%) praticava regularmente. Não houve diferença 

estatisticamente relevante entre essa variável e RPC (p=0,539). Em relação ao IMC, para 

pacientes com RPC a média encontrada foi de 27,5 ± 4,7 kg/m², e de 27,4 ± 5,2 kg/m² nas 

pacientes que não obtiveram RPC, não havendo diferença estatisticamente relevante entre os 

grupos (p=0,984). Conclusão: Na avaliação realizada, a prática de atividade física regular e o IMC 

não demonstraram influência sobre as taxas de RPC. 
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A presente pesquisa teve por objetivo, caracterizar o estilo de vida entre usuários de Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), através de estudo descritivo, transversal, de abordagem 

qualiquantitativa. Para avaliar o estilo de vida foi utilizado o “Perfil do Estilo de Vida Individual” 

(PEVI) e para levantar dados sociodemográficos e de caracterização, usou-se questionário 

formulado para este estudo. A coleta de dados foi realizada por meio de formulário online de 

autopreenchimento, disponibilizado por 40 dias, através de redes sociais. Os resultados do PEVI 

foram tabulados de acordo com a especificação para análise deste instrumento. Os dados do 

questionário de caracterização, provenientes de perguntas objetivas foram analisados por meio de 

estatística descritiva e os dados provenientes de perguntas abertas pelo método de Análise de 

Conteúdo. No total, 408 pessoas responderam ao questionário, sendo a idade média de 26,9 anos 

e a maioria residia em Curitiba (61,8%) e região metropolitana (13,5%); 69% era do sexo 

feminino, 89,95% tinha ensino superior incompleto ou completo, 82,11% era solteiro e 52,33% 

apenas estudava. Em relação à busca por atendimento relacionado à saúde, 141 pessoas afirmaram 

utilizar UBS ou outra opção de saúde pública, enquanto 225 buscavam atendimento por meio de 

plano de saúde. Sobre o estilo de vida: 250 dos sujeitos consideravam seus hábitos alimentares 

regulares, e 245 responderam que praticavam alimentação saudável sempre ou quase sempre; a 

maioria nunca ou raramente consumia álcool (238), não usava cigarros (370), e nem drogas ilícitas 

(376); 157 raramente ou nunca praticavam exercícios físicos; e 223 sempre realizavam atividades 

sedentárias. Além disso, 54% dos sujeitos afirmou que sempre ou quase sempre enfrentava 

situações estressantes no dia-a-dia. No PEVI, o componente mais afetado foi atividade física, 

(50,25% pontuação negativa) e o menos afetado foi comportamento preventivo (54,70% 

pontuação positiva); obtiveram classificação intermediária os componentes: nutrição (46,28%), 

relacionamento social (49,75%) e controle do estresse (48,51%). Considerando-se que houve 

predomínio de classificações de estilo de vida, intermediários e negativos, e que a literatura 

destaca a influência do estilo de vida na alta prevalência de transtornos mentais comuns (TMC) e 

o impacto negativo destes no dia a dia dos indivíduos, considera-se importante destacar esta 

temática no planejamento de estratégias e políticas públicas para prevenção e promoção da saúde, 

a fim de promover equidade, integralidade e melhoria dos cuidados em saúde. 
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Introdução: O câncer de mama é a doença maligna mais comum entre as mulheres. Charles Perou 

e cols, descreveram, no ano 2000, quatro subtipos moleculares de câncer de mama, baseados nos 

diferentes perfis de expressão gênica: Luminal A, Luminal B, HER-2 e basal-like. Atualmente os 

subtipos tem sido avaliados por critérios de imunohistoquímica na prática clínica. A 

quimioterapia neoadjuvante (QT-neo) permite identificar as pacientes que apresentam Resposta 

Patológica Completa (RPC) e que, consequentemente, estariam associadas a um melhor 

prognóstico. Objetivo: Estudar a correlação entre os subtipos moleculares classificados por 

imunohistoquímica e a RPC em pacientes com diagnóstico de carcinoma ductal invasor (CDI). 

Material e Métodos: Estudo observacional, analítico, retrospectivo, transversal, realizado em 

pacientes com diagnóstico de CDI, tratadas com QT-neo e submetidas a cirurgia no período de 

01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro 2020, nas Unidades de Mama do Hospital de Clínicas da 

UFPR e do Centro de Doenças da Mama – Oncoclínica – Hospital Nossa Senhora das Graças, em 

Curitiba, Paraná. Os subtipos moleculares foram classificados pelos laudos de imunohistoquimica 

em: Luminal A, Luminal B não-HER, Luminal B-HER, HER2 e Triplo Negativos (TN). A RPC 

foi considerada como ausência de neoplasia invasora ou residual na peça cirúrgica. Os dados 

foram compilados em planilha eletrônica (Microsoft Excel®). Resultados e discussão:  Houve 

correlação estatisticamente significativa entre os subtipos moleculares e a RPC, sendo que o 

percentual de tumores que alcançou a RPC foi de 13,4% para os tumores luminais não-HER 

(luminal A e B com HER-2 negativo); 37,5% para os tumores TN (p=0,001); 44,4% para os 

tumores luminais B –HER-2 positivo (p<0,001); e 45,4% para os tumores HER-2 positivo 

(p=0,001). Conclusão: Neste estudo encontramos uma associação significativa entre a RPC e os 

subtipos HER-2, TN, e luminal B–HER-2 positivo. 
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O presente estudo objetivou caracterizar a qualidade de vida entre usuários deUnidades Básicas 

de Saúde. Para a coleta de dados foi aplicado online um questionário de autopreenchimento, 

disponibilizado por 40 dias em redes sociais. Para caracterizar a qualidade de vida (QV), utilizou-

se o Short Form Health Survey (SF-12)e para o levantamento de dados de caracterização usou-se 

um questionário formulado para este estudo. A análise dos dados foi realizada por meio de 

estatística descritiva para dados objetivos e análise de conteúdo para perguntas abertas. Obteve-

se 409 questionários, sendo que a maioria dos participantes residia em Curitiba (66%) e região 

metropolitana (13%); eram solteiros (82%); do sexo feminino (69%); com média de idade de 

26,89 anos; 64% possuía ensino superior incompleto; 61% não trabalhavam e 33% afirmaram ter 

uma renda familiar de mais de cinco salários mínimos. Para a caracterização da QV, obteve-se os 

seguintes resultados em relação aos aspectos relacionados à saúde física: não ocorrem limitações 

ou não dificulta em nada a realização de atividades cotidianas (85%), tarefas (80%); ou trabalho 

(83%) e para 40% a dor não interfere em nada nas atividades diárias; sendo que a avaliação da 

saúde geral, é boa (40%) ou muito boa (26%). Já para os aspectos mentaisrelacionados à QV, 

destaca-se que 290 participantes afirmaram realizar menos tarefas devido a problemas emocionais 

(72%) e 232 deixou de fazer trabalho ou atividades cuidadosamente; 38% afirmam sentir-se calmo 

e tranquilo alguma parte do tempo e 30% afirmam sentir-se desanimados a maior parte do tempo. 

Quanto à vitalidade, sentem-se com energia uma pequena parte do tempo (33%) ou alguma parte 

do tempo (32%). Afirmaram também que os problemas emocionais interferiram nas atividades 

sociais todo o tempo (12%); maior parte do tempo (24%) e alguma parte do tempo (22%). Foi 

notória a diferença entre os componentes da saúde física e mental sobre a QV, sendo que os piores 

índices foram observados nos itens que dizem respeito a QV relacionada à saúde mental. Outro 

fator de destaque foi que, apenas 6% dos participantes afirmaram que a atual pandemia de 

COVID-19 não influenciou em nada na sua QV. Fica clara a influência dos aspectos emocionais 

e do contexto na percepção dos indivíduos sobre sua qualidade de vida, evidenciando a 

importância de se colocar estes aspectos entre as prioridades das políticas públicas e de se 

observar os aspectos da saúde mental relacionados à QV para a compreensão do processo saúde-

doença-cuidado e para a qualificação dos serviços de saúde. 
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O presente estudo investigou a prevalência de transtornos mentais comuns em usuários de 

serviços de saúde, especialmente de Unidades Básicas de Saúde. Trata-se de um estudo descritivo 

de corte transversal, de abordagem qualiquantitativa, que foi realizado com a aplicação de 

questionários de auto resposta disponibilizados remotamente em diferentes redes sociais. Para 

estimar a prevalência dos transtornos mentais comuns (TMC) foi utilizado o Self Reporting 

Questionnaire (SRQ-20), que teve seus dados analisados por meio de instruções do próprio 

instrumento. Também foram levantados dados sócio-demográficos e caracterização através de um 

questionário formulado para este estudo, que foram analisados através de estatística descritiva 

para perguntas objetivas e análise de conteúdo para perguntas abertas. O questionário online ficou 

disponível por 40 dias, e durante este período foram obtidos 408 questionários respondidos que 

se enquadraram nos critérios de inclusão da pesquisa, sendo destes, 282 (69,11%) indivíduos do 

sexo feminino e 335 (82,10%), dos respondentes se declararam solteiros, sendo que a maioria dos 

participantes é residente de Curitiba (61,76%) ou região metropolitana (13,48%). As faixas etárias 

mais prevalentes foram: entre 21 a 30 anos de idade e entre 18 e 20 anos de idade, com 224 e 96 

indivíduos respectivamente. Dentre os participantes, destaca-se que 226 indivíduos afirmaram 

não trabalhar atualmente e a maioria, afirmaram ter ensino superior incompleto (262 indivíduos) 

ou ensino superior completo (105 indivíduos). Em relação à busca por atendimento relacionado à 

saúde, 141 pessoas afirmaram utilizar UBS ou outra opção de saúde pública, enquanto 225 usam 

clínica privada que atenda pelo plano de saúde. Sobre a auto avaliação da saúde mental 

atualmente, os participantes afirmaram ser regular ou boa, com 150 e 110 (36,76% e 26,96%) 

respectivamente. E uma significativa parcela, 95 indivíduos (23,28%) considerou sua saúde 

mental atualmente ruim. Os dados do SRQ-20 demonstraram 253 (62,9%) dos participantes com 

indicativos de TMC. Tendo em vista que os TMC, de acordo com a literatura, podem se constituir 

em fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mais graves, o alto índice encontrado 

evidencia a necessidade de inclusão da temática no planejamento de estratégias de prevenção e 

promoção da saúde entre esta população e no planejamento das políticas públicas nesta área, além 

de evidenciar a necessidade de melhorar os atendimentos relacionados à saúde mental, optando 

por abordagem mais integral dos cuidados em saúde. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

484 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE ABSENTES EM CONSULTAS 

MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA REDE PÚBLICA DE UM MUNICÍPIO DO OESTE 

DO PARANÁ. 

Nº: 20219795 

Autor(es): Lilian Cristina Moura Costa 

Orientador(es): Sonia Mara De Andrade 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Absenteísmo, Consultas Especializadas, Saúde Pública 

 

Objetivos: Descrever características clínicas e epidemiológicas dos usuários do serviço 

especializado de saúde, segundo a proporção do absenteísmo nas consultas médicas 

especializadas e correlacionar com o número de faltas, compreender quais características 

individuais podem favorecer uma possível falta em consulta médica. Metodologia: É um estudo 

exploratório, descritivo e retrospectivo. Foram selecionados os 357 prontuários dos usuários mais 

faltantes atendidos no ano de 2019 em consultas médicas na central de especialidades médicas do 

município de Toledo-PR. Foi analisado se há associação entre o número de faltas e as variáveis 

como idade, gênero, situação conjugal, dependência de acompanhante e de transporte sanitário, 

comorbidades, número e proporção entre faltas e consultas. Os dados foram avaliados e após o 

término da coleta de dados, esses dados foram organizados em planilhas utilizando o programa 

Excel. Resultados: No período entre os dias 2 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019, o 

total de usuários que agendaram consultas médicas em atenção secundária nos serviços de Toledo 

foi de 16059. Foram coletados 357 prontuários. As variáveis analisadas dos prontuários sobre o 

perfil clínico epidemiológico das pessoas que faltaram a consultas médicas especializadas no 

município mostraram que dos 357 prontuários, 15,96 % da amostra é composta por idosos de 

idade média de 67 anos. Sobre o gênero dos participantes, 47,2% era do sexo masculino e 52,38% 

do sexo feminino. Sobre a situação conjugal, 33,61% são solteiros, 91 (25,49%) são 

casados,10,36% apresentam união estável, 15 (4,20%) são viúvos, 3,64% são separados,1,40 % 

são desquitados e 21,29% não informaram. Sobre o risco de absenteísmo, 300 pacientes 

apresentaram tais características como possuir algum tipo de vulnerabilidade social. Cerca de 

32,49% da amostra apresentou comorbidades, sendo 32,49% portador de hipertensão arterial 

sistêmica, 4,49% possui diagnóstico de diabetes, 15 possuíram histórico de câncer, 35 pessoas da 

amostra realizam seguimento em saúde mental e 17,54% possuem diagnósticos de dependência 

de álcool e drogas. Conclusão: O perfil clínico dos absentes em consultas médicas no ano de 2019 

em Toledo apresentou 42% dos pacientes mais faltantes como portadores de vulnerabilidades 

sociais e 17% apresentaram diagnósticos de dependência de álcool e drogas, pode-se compreender 

que tais características individuais podem favorecer uma possível falta em consulta médica. 
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O debate sobre a criação dos cursos de graduação em Saúde Coletiva surgiu no final da década 

de 1990 e início dos anos 2000, no contexto de mudanças do sistema público de saúde no Brasil. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe junto com sua implementação, a necessidade de 

profissionais capacitados para a transformação das práticas de saúde e mudança do modelo de 

atenção hegemônico. Dentre outras iniciativas no campo da formação em saúde para o SUS, os 

cursos de graduação em Saúde Coletiva se configuram como uma inovação na formação de 

profissionais, com perfil de competências e habilidades distintas das demais profissões da saúde. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo: Caracterizar as condições e vínculos de 

trabalho de egressos do curso de graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). Trata-se de estudo exploratório-descritivo, de natureza Quali-quanti, por meio da 

aplicação de questionário semiestruturado. Os participantes do estudo foram os egressos do curso 

de graduação em Saúde Coletiva da UFPR, formados até o segundo semestre de 2019. Do total 

de participantes 31,6% informaram que estão trabalhando na área da Saúde Coletiva. Dentre os 

que estão atuando na área, 66,6 tem como local de trabalho as Secretarias Municipais de Saúde, 

16,6% Associações e Organizações Sociais e 16,6% Instituições de Ensino Superior. Em relação 

ao cargo/função 16,6% Analista em Saúde, 16,6% Assessor (a) Técnico (a), 33,3% Docente e 

33,3% Outras funções. No que se refere ao tipo de vínculo empregatício 33,3% são servidores 

públicos estatutários, 16,6% Celetista, 16,6% Contrato por tempo determinado ou prestação de 

serviços, 16,6% Bolsista, e 16,6% outros tipos de vínculos. No que se refere à Carga Horária de 

Trabalho 16,6% tem 30 horas semanais, 50% tem 40 horas semanais, 16,6% tem 60 horas 

semanais e 16,6% responderam outra. Os salários variam de 1 (um) salário mínimo a 5 (cinco) 

salários mínimos. Quando questionados se tiveram indicação para contratação, 83,3% respondeu 

que não e 16,6% respondeu que sim. 100% dos participantes informaram que o 

local/área/instituição onde trabalha é o espaço onde realmente gostaria de atuar. Os bacharéis em 

Saúde Coletiva apresentam condições e vínculos de trabalho que não diferem de outras profissões 

da saúde, caracterizadas/os por uma multiplicidade de vínculos e condições de trabalho 

inadequados. Por se tratar de um curso novo, implementado a pouco mais de uma década, cabe 

investir em pesquisas que possam ampliar o olhar sobre o mundo do trabalho destes profissionais. 
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O repertório acústico dos cetáceos é variado, sendo a comunicação uma das principais funções da 

produção sonora realizada por estes animais. A comunicação em si, é compreendida como o 

conjunto entre a emissão por um indivíduo, a propagação na água e a recepção do som que 

conseqüentemente irá gerar um comportamento.  A literatura global aborda a dificuldade na 

mensuração da comunicação destes animais, portanto, além do conhecimento sobre o tema, é 

importante adequar e padronizar equipamentos e metodologias de coleta e análises. Neste 

contexto, o principal objetivo deste trabalho é compilar o conhecimento global atual referente aos 

aspectos acústicos e tecnológico da avaliação de comunicação, emissão e propagação sonora de 

golfinhos da família delphinidae, avaliar os fatores que influenciam a comunicação destes animais 

e principais metodologias para mensuração e avaliações de longo prazo destes parâmetros. A 

metodologia do presente trabalho consistiu em uma revisão sistemática, seguindo a recomendação 

PRISMA, nas plataformas Web of Science e Science Direct, através das combinações de palavras-

chave, resultando em 1478 publicações, sem haver critérios de elegibilidade. Após a filtragem das 

referências, restaram 160 artigos com enfoque nas espécies da família delphinidae. Os artigos 

selecionados foram publicados entre 1972 e janeiro de 2021 e contemplaram 66 revistas. Estes 

trabalhos estão sendo avaliados de maneira integral, junto a 3 artigos complementares que foram 

acrescentados a partir da indicação de um de cinco especialistas brasileiros consultados da área 

de acústica de delphinidae. Os resultados a serem extraídos dos artigos ainda estão em fase de 

compilação, no entanto serão seqüencialmente analisados por meio de um MCA (Multiple 

Correspondence Analysis), obtendo assim agrupamentos categóricos referentes às abordagens 

sobre os fatores acústicos. É esperado que o fator mais abordado na literatura global seja a emissão 

sonora, havendo uma deficiência nos estudos que abordam a comunicação dos golfinhos. Além 

da caracterização acústica, os efeitos e impactos do aumento do ruído antropogênico no ambiente 

marinho são temas foco dos artigos analisados até o momento (45 de 160, respectivamente). O 

mapeamento de dados acústicos contribuirá para nortear futuros estudos que abordem a 

compreensão da comunicação dos golfinhos e o entendimento quanto aos impactos 

antropogênicos a estes animais. Estas informações são cruciais para mitigar impactos ao bem-

estar dos cetáceos e estudos nesta linha são prioritários para a conservação de cetáceos marinhos 

no Brasil. 
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O agendamento de consultas é uma das ações da regulação do acesso à assistência de saúde, 

visando à equalização entre a racionalidade dos recursos disponíveis e a oferta suficiente. Nesse 

contexto, o não comparecimento a um agendamento pode ser considerado absenteísmo. Sendo 

assim, entende-se que este é um nó crítico na rede de saúde pública, pois impede a otimização do 

fluxo de serviços e o atendimento célere das pessoas que aguardam na fila. Este estudo objetivou 

identificar as características clínico-epidemiológicas dos usuários absentes em consultas médicas 

especializadas e sugerir fatores associados à ocorrência de faltas. Para isso, neste estudo 

exploratório, descritivo, transversal, retrospectivo, de abordagem quantitativa, foram extraídos 

relatórios referentes às consultas da atenção especializada do município de Toledo-PR no ano de 

2019, a partir do sistema digital utilizado pela secretaria de saúde para o gerenciamento das 

agendas das consultas e prontuários. Seguiu-se, então, a amostragem não-probabilística pelo 

método de julgamento (ou intencional), classificando decrescentemente o número de faltas às 

consultas e selecionando os prontuários até a obtenção do número de amostra estatisticamente 

representativa, obtendo 357 arquivos. Posteriormente, tabularam-se os dados de identificação 

anonimizados juntamente aos resultados da ocorrência de descritores, que foram agrupados para 

o reconhecimento das variáveis estudadas. E, finalmente, a relevância contextual de cada 

ocorrência para um descritor foi verificada até a confirmação da variável a que se referia. Assim, 

constatou-se que o total de usuários que agendaram, no período e serviços considerados neste 

estudo, foi de 16059, perfazendo 40393 agendamentos. Contudo, considerando apenas os 

comparecimentos e as faltas, o quantitativo de atendimentos foi de 39969 e um total de 5153 

usuários faltaram a 6450 (16,14%) consultas. Na amostra, a média de idade foi de 40 anos; 

pertenciam ao gênero feminino 187 (52,38%); a profissão e a situação conjugal não foram 

informadas em 293 (82,07%) e 76 (21,29%), respectivamente; identificou-se, ao menos, uma das 

variáveis propostas em 300 (84,03%). Salientando-se as variáveis vulnerabilidade social: 150 

(42,02%); estar em seguimento psicossocial: 277 (77,59%); ou para dependência de álcool e 

drogas: 133 (37,25%). Logo, os resultados indicam uma possível relação entre os fatores 

biopsicossociais estudados e as causas do absenteísmo, demonstrando potencial para estudos mais 

aprofundados e intervenções. 
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Os Menonitas são um povo de língua alemã, com 500 anos de isolamento, que sofreram pelo 

menos três eventos de gargalo em sua história demográfica, diminuindo a diversidade genética e 

aumentando a agregação familial de doenças complexas. Neste trabalho, objetivou-se descrever 

a epidemiologia e a susceptibilidade genética para doenças cardiovasculares (DCV) nos 

Menonitas. Para tanto, aplicou-se um questionário epidemiológico adaptado da Pesquisa Nacional 

de Saúde de 2013, entre 2016-2020, em 504 menonitas de Colônia Nova (CN-RS) (n=190), 

Colônia Witmarsum (WIT-PR) (n=133) e Curitiba (CTB-PR) (n=181), medindo também 

parâmetros biométricos e níveis de colesterol/triglicerídeos e sequenciando 144 exomas de CN-

RS com cobertura >30x (Illumina Hiseq). Comparamos a distribuição de variantes genéticas de 

10 exomas de Menonitas com DCV e 22 controles não afetados e sem parentes de primeiro grau 

afetados, avaliando variantes no equilibrio de Hardy-Weinberg (p>10-6) e taxa de chamada 

>99%, com regressão logística multivariada (PLINK v1.09, STATA v.9.2). As prevalências de 

hipertensão (20,5 vs. 31,8%) e dislipidemia (41,1% vs. 65,1%) são mais baixas que em alemães, 

respectivamente (p<10-6), já dislipidemia [AB1] é superior a brasileiros (41,1% vs. 23%, p<10-

6) e hipertensão mais baixa na população Menonita (20,5% vs. 25,7%, p<10-6).Infarto agudo do 

miocárdio teve uma prevalência de apenas 0,6% nos Menonitas, mais baixa que em alemães e 

brasileiros (4,7% e 7,1%, p<3x10-4). Houve uma prevalência maior de doenças isquêmicas do 

coração (DIC) nos indivíduos cujo avô paterno chegou ao Brasil por meio de uma rota migratória 

mais extenuante (OR=1,5; p=0,003; 95%CI=1,15-1,98) e com parentes de primeiro grau com DIC 

(OR=2,96; p=0,031; 95%CI=1,11-7,95). Quarenta e cinco variantes de 35 genes foram associadas 

com efeito dominante para DCV (p<0,01), independente de sexo, idade, índice de massa corporal 

e atividade física semanal. Dentre essas, 38 estão associadas ao nível de mRNA em 

coração/artérias (GTEX), 14 trocam aminoácidos, uma altera o quadro de leitura e 18 

destroem/criam ilhas CpG, com possível efeito epigenético. As frequências de 14 e 16 alelos 

diferiram das reportadas para europeus não-finlandeses e brasileiros, respectivamente (p<0,01), 

indicando um possível efeito fundador. Nove variantes foram associadas a proteção para DCV 

(p<0,01). Logo, a prevalência mais baixa de DIC nos Menonitas pode estar associada a maior 

frequência de alelos protetivos, provavelmente devido ao efeito fundador, algo a ser confirmado 

com o aumento do tamanho amostral e estudos funcionais. 
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O piriproxifem pertence a uma classe de pesticidas usados no manejo de insetos na agricultura, 

cultivos não alimentares e combate ao mosquito Aedes aegypti. Apesar de não se ter observado 

efeitos tóxicos e cancerígenos para a espécie humana, efeitos teratogênicos e alterações sobre a 

reprodução e dimorfismo sexual já foram observados em peixes e pequenos crustáceos expostos 

a este larvicida. O objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos da exposição gestacional ao 

piriproxifem sobre o comportamento de preferência sexual (PS) de ratos machos na idade adulta. 

A amostra estudada foi composta de dois grupos: Controle, composto por 10 filhotes de ratas que 

consumiram água potável durante a gestação e grupo piriproxifem, composto por 10 filhotes de 

ratas que receberam a dose de 300mg/kg/dia de piriproxifem na água de consumo. A partir dos 

90 dias de idade foi realizado o teste de PS. Nesse teste os animais foram colocados em uma caixa 

de acrílico de 90 cm de comprimento x 60 cm de largura x 40 cm de altura, dividida em 3 

compartimentos de 30x60x40 cm. Cada compartimento continha orifícios que permitiam o 

contato visual e olfatório dos animais, porém o contato físico era ausente. Os animais testados 

ocupavam a parte central da caixa, enquanto os animais estímulo (macho sexualmente ativo e 

fêmea sexualmente ativa) ocupavam separadamente as partes laterais. Para registro dos tempos 

de investigação dos animais testados foi utilizado uma câmera de vídeo com visão noturna. Todos 

os registros ocorreram em um tempo total de 15 minutos para cada animal e sempre no início do 

ciclo escuro, sob iluminação de uma lâmpada vermelha. Os resultados foram avaliados por meio 

da observação dos vídeos por um observador “cego” para os grupos testados. Os dados referentes 

aos tempos totais de investigação foram tratados estatisticamente, levando-se em consideração o 

teste de normalidade. A análise estatística contou com o auxílio do software Prisma 5.0, seguida 

da análise de variância (ANOVA). Os resultados mostraram não haver diferenças estatísticas 

quanto a interação ou tratamento, mas houve diferença quanto ao Gênero, revelando que tanto 

animais do grupo controle quanto do grupo Piriproxifem passam mais tempo investigando fêmeas 

do que machos. Até o presente momento, os resultados revelaram que a exposição ao piriproxifem 

durante o período gestacional não alterou o comportamento de preferência sexual de ratos machos 

na idade adulta.Todavia, os resultados são ainda preliminares, uma vez que o “N” amostral ainda 

está incompleto, totalizando7 animais em cada grupo 
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O levantamento de espécies animais que compõem um fragmento florestal é importante para 

estabelecer parâmetros avaliativos em torno da conservação que este se encontra. O circuito 

Agrotrilhas, no município de Palotina, é composto por fragmentos florestais ribeirinhos e 

apresenta excelente potencial para educação ambiental. É composto por quatro trilhas de 

extensões variadas, chamadas Pedra molhada, Azedinho, Quati e uma trilha não apresenta 

identificação. Este trabalho foi desenvolvido com objetivo de realizar o levantamento de espécies 

de vertebrados nos fragmentos florestais das Agrotrilhas. Para a coleta de dados foram utilizadas 

as técnicas indiretas de armadilhas de areia. As coletas foram realizadas nos períodos matutino e 

vespertino, entre os meses de fevereiro e abril, totalizando onze dias de coletas. Durante as coletas, 

as trilhas eram percorridas a pé com o intuito de encontrar pegadas no barro e nas armadilhas de 

areia, além de outros vestígios, como arranhões em árvores e restos alimentares. Em relação as 

armadilhas de areia, foram dispostas duas armadilhas em cada trilha, em locais onde era possível 

haver fluxo de animais. Todos os vestígios encontrados foram registrados e todas as pegadas 

encontradas, nas armadilhas de areia e no barro, foram retiradas em moldes de gesso, totalizando 

onze moldes. Foram listadas sete espécies de mamíferos, sendo elas, capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris), tatu galinha (Dasypus novemcinctus), rato d’água (Nectomys squamipes), lontra 

(Lontra longicaudis), quati (Nasua nasua), ratão-do-banhado (Myocastor coypus) e cutia 

(Dasyprocta leporina). A trilha que apresentou maior quantidade de vestígios de mamíferos foi a 

trilha Pedra Molhada. A riqueza de espécies está próxima ao registrado para outras áreas da região 

de Palotina, como no Parque Estadual São Camilo. 
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A América Latina, embora abundante na produção de frutas, continua sendo uma das regiões do 

mundo onde seu consumo é amplamente substituído por bebidas açucaradas e refrigerantes. 

Devido à industrialização, houve um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e uma 

diminuição do consumo de alimentos in natura, principalmente de frutas . Elas podem ser 

consumidas in natura, fraccionados (minimamente processados), em calda, em compotas, em 

geleias, cristalizadas, secas, em suco de frutas e sucos pasteurizados, com ou não adição de 

açúcares e outras substâncias. De fato, faltam dados sobre o consumo de frutas entre os países e, 

quando disponíveis, nem sempre são comparáveis e acurados, o que prejudica a avaliação e o 

desenvolvimento de ações e políticas públicas no Estado. Dessa forma, a presente pesquisa teve 

o objetivo de identificar, descrever e classificar as frutas disponíveis para o consumo alimentar 

em três países latino americanos: Brasil, Haiti e Panamá. Para isso, a metodologia utilizada para 

a identificação das frutas foi a compilação de dados de estudos brasileiros Pesquisa de Orçamento 

Familiar de 2008/09 e 2017/18, entre outros livros e artigos. Além disso foram acrescentados os 

nomes científicos e os nomes nos idiomas inglês, espanhol e francês. Na primeira etapa, 

identificou-se o consumo de frutas nos três países estudados, totalizando 248 itens. Na segunda 

etapa, foram descritos de acordo com o sistema de classificação de alimentos FoodEx2, composto 

por uma codificação alfanumérica, e construídos a partir de facetas e descritores. Foram 

classificados 239 itens, pois 9 estavam repetidos. Posteriormente, 13 foram excluídas por não 

serem considerados alimentos, 26 foram excluídos por serem classificados em outro grupo 

alimentar e 10 eram sinônimos, totalizando 190 frutas classificadas no sistema. O número de 

frutas novas sugeridas a serem adicionadas no sistema FoodEx2 é 71. Nas quais foram 

identificadas 88 e 80 frutas no Haiti e no Panamá, respectivamente. Entretanto dessas frutas, 66 

são consumidas no Haiti e 76 no Panamá. Não houveram certeza do consumo de 30 frutas no 

Haiti e 31 no Panamá. Conclui-se por esse trabalho que 79,5% das frutas identificadas foram 

possíveis classificar no sistema Foodex e, apesar do Haiti possuir uma maior identificação de 

frutas, o seu consumo é menor do que no Panamá. 
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Os mamíferos não-voadores, pertencentes às ordens Rodentia e Didelphimorphia, representam 

cerca de 40% da fauna de mamíferos. Representados por roedores e marsupiais, estes animais 

atuam como dispersores de sementes, predadores de invertebrados e pequenos vertebrados e 

servindo de alimento a outros organismos presentes no ecossistema. Dentre os roedores 

(Rodentia) da América do Sul, evidenciamos os roedores da família Cricetidae (55% das 

espécies), com as Tribos Akodontini e Oryzomyini, que compreendem respectivamente a 44,2% 

e 24,9%  das espécies de Sigmodontinae. O Parque Estadual de Vila Velha fica localizado na 

Floresta Ombriófita Mista (FOM), uma subdivisão do bioma da Mata Atlântica, que já chegou a 

representar 40% da cobertura vegetal do estado do Paraná, mas hoje apresenta apenas 5% de sua 

cobertura original. Esse tipo de floresta ocorre principalmente nos estados de Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e é considerada um hotspot de diversidade. Nos anos de 2018 

e 2019, foram realizadas coletas de material biológico, sob  a coordenação dos Laboratórios de 

Biodiversidade e Conservação (UFPR – Litoral) e de Citogenética Evolutiva e Conservação 

Animal da Universidade Federal do Paraná, no Parque Estadual de Vila Velha. Destas coletas 

foram identificadas, a nível morfológico, 10 espécies de roedores. O presente trabalho tem como 

objetivo a caracterização citogenética dos exemplares coletados. Devido às restrições de acesso 

ao laboratório, impostas pela Pandemia de COVID-19, somente análises preliminares foram 

possíveis, chegando a nível de gênero de 6 exemplares, sendo estes pertencentes aos gêneros 

Akodon e Euriorizomys. É importante ressaltar que a correta identificação das espécies de 

roedores possibilita evidenciar corretamente a distribuição geográfica das mesmas, dados estes 

de fundamental relevância para a manutenção ou criação de áreas de conservação. 
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O processo de germinação in vitro pode ser influenciado por diferentes fatores como o tratamento 

das sementes com ácido giberélico (AG3) utilizado comumente como promotor da germinação e 

quebra de dormência. A proliferação de brotações em sistema dupla-fase (meio líquido sobre o 

semissólido) que geram microestacas enraizadas ex vitro e aclimatizadas, permite a produção de 

grande número de plantas em menor tempo e com redução dos custos. Dessa forma, o presente 

trabalho objetivou avaliar a germinação in vitro com AG3, a viabilidade de cultivo em sistema 

em dupla-fase com benzilaminopurina (BAP) para a obtenção de microestacas e a aclimatização 

de erva-baleeira (Varronia curassavica Jacq.). As sementes foram imersas previamente em ácido 

sulfúrico (98%) por 1 hora, sendo em seguida lavadas e submetidas a três tratamentos: imersão 

em AG3 (2 mg.L-1) durante 1 hora, embebição em água por 1 hora e o controle, sem embebição. 

A semeadura foi realizada em frascos de vidro contendo meio de cultura MS semissólido (7 g.L-

1 de ágar) com 5 repetições e 10 sementes por repetição, analisando-se o percentual de 

germinação após 60 dias de cultivo. Das plântulas obtidas seccionou-se microestacas (3 a 4 cm, 

mantendo 1 a 2 folhas apicais) cuja base foi imersa por 1 min em solução de ácido indolbutírico 

– AIB (500 e 1000 mg.L-1), sendo o controle a ausência de tratamento com AIB. As microestacas 

foram aclimatizadas ex vitro em copos contendo substrato comercial, com avaliação da 

sobrevivência e do enraizamento após 30 dias. Ao meio de cultura semissólido de onde foram 

retiradas as microestacas adicionou-se 10 ml de meio de cultura MS líquido, com ou sem BAP 

(1,5 e 3 mg.L-1), avaliando-se a formação de novas brotações. Os dados foram submetidos a 

análise de variância utilizando o Programa Sisvar. O maior percentual de germinação foi obtido 

com a utilização de AG3 (64%) que diferiu significativamente do controle (42%) e da embebição 

em água (38%). O número de brotações formadas em sistema de dupla-fase com BAP (1,5 e 3 

mg.L-1) não diferiu significativamente do controle após 30 dias da adição de meio líquido sobre 

o meio semissólido. O tratamento das microestacas com AIB não diferiu significativamente do 

controle, apresentando elevados percentuais de sobrevivência e enraizamento. Concluiu-se que o 

tratamento das sementes de Varronia curassavica com GA3 favoreceu a germinação e que o 

sistema de cultivo em dupla-fase se mostrou eficiente na produção de microestacas que enraízam 

mesmos sem o tratamento com AIB, podendo ser aclimatizadas e gerar novas mudas de erva-

baleeira. 
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Os roedores (Rodentia) pertencem a uma das mais diversas ordens dos mamíferos, estes 

representam cerca de 40% de todos os mamíferos. Em relação aos roedores Cricetidae da América 

do Sul cerca de 62% destes animais são da subfamília Sigmodontinae. Essa subfamília possui 

aproximadamente cerca de 89 gêneros e 395 espécies e é um dos grupos mais diversos e 

complexos do Neotropical, com representatividade de cerca de 29% dos mamíferos. Entretanto, 

devido à grande similaridade morfológica entre esses animais, a taxonomia desse grupo é 

questionável. Sendo assim, a citogenética se provou uma ferramenta eficaz na distinção das 

espécies, pois muitas delas são espécies-específicas. Além disso, esse grupo é considerado como 

um bom modelo para compreender a evolução dos cromossomos, uma vez que apresentam vários 

rearranjos. Com base nisso, a citotaxonomia é um instrumento importante para entender as 

relações evolutivas entre espécies, pois toda a informação acerca do cromossomo, como número 

diploide, número fundamental, morfologia, os autossomos e sexuais, têm o potencial de demarcar 

as fronteiras entre as espécies e, portanto, estabelecer relações filogenéticas entre os níveis 

taxonômicos. Para a análise citogenética foi observado a metáfase dos cromossomos através da 

coloração convencional, no qual foram coradas com Giemsa, diluído numa solução tampão de 

fosfato pH 6, num período entre 5 a 10 minutos em temperatura ambiente. Como resultado, foram 

analisados 10 indivíduos e observou-se que 8 eram pertencentes da espécie Akodon montensis, e 

as outras 2 da espécie Castoria angustidens. Portanto, a compreensão da dinâmica populacional e 

ocorrência de determinados táxons é essencial para estudos de conservação, sobretudo em áreas 

fragmentadas. Os pequenos mamíferos têm sido utilizados como indicadores dos efeitos da 

expansão urbana e agrícola sobre a biodiversidade, e também como indicadores da qualidade do 

habitat. A partir disso, o objetivo desse trabalho é o estudo de populações, com a finalidade de 

entender a distribuição geográfica, contribuir com a filogenia e cooperar na conservação. 
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Grande parte da população enfrenta problemas de privação do sono e os distúrbios de sono estão 

presentes em cerca de 30 a 40% da população em geral. Essa restrição de sono pode estar 

associada tanto a condições médicas, doenças do sono quanto a exigências do trabalho, 

responsabilidades domésticas e sociais, ou mesmo ao estilo de vida. Ela pode levar ao aumento 

de peso, à obesidade, a doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão 

e também aumenta o risco de morte dessa população. Os distúrbios de sono constituem, portanto, 

um problema de saúde pública e dados mostram uma incidência ainda maior em trabalhadores de 

turnos, aqueles cujos períodos de ofício são fora do horário de trabalho diurno habitual. Quando 

comparados com o turno da manhã, eles apresentaram risco de erros e lesões aumentado em 28%. 

Já os trabalhadores do dia também têm comprometimento da segurança e da produtividade devido 

a sonolência diurna no caso de não dedicação à saúde do sono. No Complexo do Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR) há aproximadamente 3733 

profissionais e destes 820 atuam no turno da noite. O objetivo do estudo foi analisar a frequência 

dos distúrbios do sono na população estudada e posteriormente as diferenças da frequência dos 

distúrbios do sono de acordo com o horário do trabalho. Para isso, foi utilizado um questionário 

específico desenvolvido pelos pesquisadores com perguntas englobando demografia, consumo de 

álcool e cafeína, saúde do sono, história de turnos de trabalho e médica. O questionário foi 

aplicado a 191 funcionários distribuídos em diferentes turnos do CHC-UFPR e diversas áreas do 

hospital. Os dados foram armazenados em banco de dados do programa Microsoft Excel 2015. 

Para a análise estatística utilizou-se o software SPSS 19.0 for Windows. Recorreu-se aos testes 

de Shapiro Wilk e Komogorov Smirnov; utilizou-se os valores de média e desvio padrão ou 

mediana e intervalo interquartil; teste exato de Fisher; teste t-Student; teste de Man-Whitney. Foi 

considerado o nível de significância de 5% (p<0,05). A maioria das pessoas que responderam ao 

questionário tinham como ocupação técnico de enfermagem (49%), seguido de enfermeiros 

(26%). 71% dos participantes eram trabalhadores do turno das 19h às 7h. A pesquisa ainda não 

foi concluída porém de resultados preliminares tem-se que a prevalência de reclamações quanto 

ao sono nos trabalhadores do Hospital de Clínicas foi de 98,95%. Espera-se obter diferença entre 

a qualidade e quantidade de sono entre trabalhadores de turnos diurnos e noturnos. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

496 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

EPIDEMIOLOGIA BASEADA NO ESGOTO: EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE RNA DO 

SARS-COV-2 EM ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

Nº: 20219836 

Autor(es): William Lucas Martins 

Orientador(es): Vania Aparecida Vicente 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Covid-19, Esgoto, Quantificação Viral 

 

Decorrente da pandemia do Covid-19, Curitiba apresentou seu primeiro caso no mês de março de 

2020, e baseada nas estratégias da epidemiologia baseada no esgoto é possível realizar uma 

quantificação da carga viral do SARS-CoV-2 nestas águas residuárias do munícipio. Tal 

protocolo vem sendo empregado para a quantificação semanal da carga viral em estações de 

tratamento de esgoto (ETEs) de Curitiba e os resultados vem sendo disponibilizados por meio de 

boletins de acompanhamento da Rede Monitoramento Covid Esgotos. O objetivo deste trabalho, 

no âmbito desta referida Rede, foi validar a metodologia de concentração, extração e 

quantificação do vírus SARS-CoV-2 por RT-PCR em amostras de esgoto obtidas entre o mês de 

março a junho de 2021, coletadas em ETEs no munícipio de Curitiba/PR. As amostras utilizadas 

foram coletas por um período de 4h, sempre pela manhã. Após a coleta era realizada a 

concentração das amostras por meio da acidificação utilizando um volume de 1mL de MgCl2 e 

ácido acético 2M até redução do pH 3-3,5, seguido da filtragem em membrana eletronegativa de 

0,45 m. A extração do RNA viral foi realizada utilizando o kit comercial de extração QIAamp 

viral RNA – Qiagen e o produto da extração avaliado em NanoDropTM Lite Spectrophotometer. 

A quantificação da carga viral era feita por RT-PCR em tempo real usando primers específicos 

N1 e os controles positivo 2019-nCoV_N e negativo NTC, sem DNA. Todo o procedimento foi 

realizado em triplicata seguindo os parâmetros recomendados para curva de calibração 

considerando copias de RNA/µL utilizando 5 diferentes concentrações. Desta forma, foi filtrado 

um volume médio de 46,69 mL com pH inicial 8,21 e final 3,49.  A partir da extração observou-

se que a média da concentração de RNA  total era de 71,93 ng/µL. A partir da  RTPCR foi obtido 

uma média de ciclos de ampliação limiar (CT) de 30,7 para o gene N,  obtendo  um valor médio 

de 34,82 cópias  por  µL de RNA adicionado na reação.  Considerando a diluição do RNA total 

(1:100) e o volume filtrado obteve -se 93,69 cópias do RNA/mL. Este valor multiplicado pela 

vazão resultou 2,19x1012 copias de RNA/L. Além disso foi observado uma correlação positiva 

de R2=0,75 entre concentração total de RNA na reação de RTPCR. A partir desta quantificação 

é possível estabelecer uma correlação entre carga viral no esgoto e o número de casos ativos da 

doença. 
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O objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil enzimático muscular de equinos da raça 

Crioula, submetidos à prova de Doma de 28 Dias, que consiste em trabalhar um potro xucro por 

28 dias e apresentá-lo, em competição, ao final desse período. Foram utilizados quatro animais 

da raça Crioula, dois machos e uma fêmea, com idades entre 2 e 3 anos. O estudo consistiu na 

dosagem das enzimas CK, AST e LDH de cada animal em seis momentos: M0 (antes da doma; 

M1 e M2 (24h e 72h após início da doma, respectivamente); M3, M4 e M5 (1, 2 e 3 semanas após 

início da doma, respectivamente. As amostras foram processadas no laboratório de Patologia 

Clínica do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, e os resultados submetidos 

ao teste de ANOVA com medidas repetitivas. As médias obtidas até o momento foram dos 

animais 1 e 2, sendo que o animal 3 ainda não completou o período de análise e o animal 4 

apresentou pododermatite posteriormente à coleta em M0, sendo afastado do treinamento. Os 

valores médios em repouso foram 297,5 ± 44,97  UI para AST, 162,5 ± 43,56 UI para CK e 603,4 

± 103,23 UI para LDH. Nos momentos seguintes, obteve-se as seguintes médias de AST, 

respectivamente: 360,65 ±34,29, 379,45 ±71,34, 323,15 ±6,57, 350,65 ±52,11 e 361,9 ±55,57 UI. 

Para CK, obteve-se 512,25 ±128,76, 379,15 ±140,64, 282,1 ±36,2, 256,95 ±56,49 e 394,05 

±185,33 UI. Por fim, os valores de LDH entre M1 e M5 foram 974,8 ±199,4, 1328,6 ±238,58, 

1224,95 ±35,14, 1377,8 ±198,69 e 1360,75 ±62,15 UI, respectivamente. Não foi possível realizar 

o teste estatístico devido à baixa amostragem, sendo necessário, para tanto, aguardar os resultados 

do animal 3. Apesar da ausência do teste estatístico, percebe-se um aumento de todas as enzimas 

musculares logo após o início da doma, o qual permaneceu até o fim do processo. Apesar disso, 

existiram momentos em que os níveis estiveram de acordo com os valores de referência para a 

categoria (animal em treinamento) para CK e AST. A determinação da significância dos aumentos 

encontrados depende da análise estatística. 
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A tripasonomíase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Trypanossoma cruzi. Também 

conhecida como Doença de Chagas (DC), esta patologia pode ser transmitida por transfusão de 

sangue contaminado sendo uma importante causa de descartes de bolsas de sangue (BS) em 

hemocentros. O aumento na forma de contágio por ingestão de açaí e caldo de cana na última 

década levantou a hipótese de que o descarte de BS por sorologia positiva para DC (DC+) poderia, 

também, ter aumentado neste período. Neste sentido, este trabalho determinou e caracterizou a 

prevalência de descartes de BS por DC+ em hemocentros da rede HEMEPAR (Cascavel, 

Maringá, Guarapuava e Curitiba) entre 2010 e 2020. Além disso, foi traçado um perfil de 

georreferenciamento destes descartes. Os dados foram obtidos a partir de sistema informatizado 

próprio do HEMEPAR e se referem às seguintes variáveis: número total de doações; número de 

BS descartadas por DC+; variáveis sociodemográficas (idade, sexo, grau de escolaridade, cor da 

pele e estado civil); perfil dos doadores quanto ao tipo de doação (de primeira vez, de reposição, 

esporádico) e quanto a finalidade da doação (campanha, autólogo e reposição). Neste período 

foram registradas 125.707 doações sendo que 4,64% foram descartadas por sorologia positiva. 

Do total de BS descartadas por sorologia positiva, 104 (1,8%) foram por DC+ durante todo o 

período. Analisado ano a ano, as taxas de descartes por DC+ foram: 1,69% (2010); 0,36% (2011); 

1,27% (2012); 1,57% (2013); 0,81% (2014); 1,43% (2015); 2,43% (2016); 4,23% (2017); 2,10% 

(2018); 1,25% (2019); 0,56% (2020). O perfil geral (2010-2020) dos doadores com BS 

descartadas por DC+ mostrou maioria do sexo masculino (64,4%), com segundo grau completo 

ou incompleto (35,6%), idade entre 18 e 37 anos (62,5%), etnia branca (69,2%) e estado civil 

solteiro (41,0%) e casados/união estável (40,0%). Quanto ao perfil da doação, observou-se que a 

maioria era doador de primeira vez (97,1%) cuja finalidade doação foi vinculada/reposição 

(69,2%). Das 104 BS descartadas por DC+, 15 delas também foram positivas para hepatite B, 

uma para hepatite C e 2 para sífilis. Em relação ao tipo sanguíneo, a maior prevalência de 

descartes de BS por DC+ foi para o tipo sanguíneo A+ (38,5%) e O+ (43,3%). Por fim, observou-

se que, em números absolutos, a maior taxa de descartes ocorreu em doadores dos municípios de 

Cascavel (2.790), Quedas do Iguaçu (213) e Guaraniaçu (147). Em conclusão, os resultados 

mostram que a taxa de descartes de BS para DC+ teve aumento entre os anos de 2016 a 2018. 
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A DPOC consiste em uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, caracterizada por 

obstrução crônica do fluxo aéreo parcialmente reversível. A taxa elevada de sedentarismo nos 

pacientes com DPOC atribui-se a dispneia, que é o maior fator limitante da doença e que 

influencia diretamente nas AVD’s e que exercem grande impacto nas atividades físicas. O 

objetivo do estudo foi avaliar a dispneia, sedentarismo e a gravidade da doença em pacientes com 

DPOC durante a pandemia de COVID-19. Este estudo testa a hipótese de que durante a pandemia 

de COVID-19 houve um aumento da dispneia às AVDs e do sedentarismo em pacientes com 

DPOC com maior gravidade. Tratou-se de um estudo observacional descritivo, cujas coletas 

foram realizadas no período de fevereiro a julho 2021, por meio de entrevista telefônica, 

contemplando pacientes em acompanhamento ou que foram encaminhados ao Ambulatório de 

Pneumologia do Hospital de Clínicas/UFPR, em Curitiba (PR). Foram incluídos indivíduos de 

ambos os sexos com diagnóstico de DPOC. Para a coleta de dados foi utilizada ficha de avaliação 

pré-estruturada pelos pesquisadores contendo dados como nome, sexo, idade, além de contemplar 

a escala Medical Research Council modificada (mMRC) para dispneia às AVDs, o Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta para nível de atividade física e  a Global 

Initiative for Obstructive Chronic Lung Disease (GOLD) para o estadiamento da gravidade da 

doença. Os resultados  foram expressos em média±desv.p. e frequência relativa. Participaram do 

estudo 46 indivíduos, 66,2±9,8 anos, 27(58,70%) do sexo feminino, VEF1 (41,26% ± 16% do 

valor predito), todos os pacientes eram tabagistas ou ex-tabagistas (43,64±36,11 anos-maço), 

26(84,78%) possuíam comorbidades, sendo hipertensão 24(52,17%) e diabetes 12(30,76%) as 

mais prevalentes. Quanto à dispneia, a maior parte da amostra  foi classificada como 3 12(26,08%) 

e 4 12(26,08%). De acordo com o IPAQ, a maioria dos entrevistados eram sedentários 

17(36,95%) ou irregularmente ativos 16(34,78%). Já na GOLD, a amostra foi composta 

majoritariamente de pacientes GOLD 3-grave 16(34,78%). Os resultados do presente estudo 

apontaram que no período da pandemia, como esperado, houve elevada predominância de 

pacientes dispneicos às AVDs, alta prevalência de sedentarismo em pacientes com DPOC 

predominantemente grave. Sugere-se que mais estudos investiguem a relação entre sedentarismo, 

dispneia e gravidade da DPOC durante a pandemia de COVID-19. 
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Durante a gestação, as células natural killers (NK) além de atuarem no período da implantação 

embrionária, elas são capazes de responder prontamente para eliminar vírus e células neoplásicas. 

Atuam por meio de uma integração de sinais gerados por receptores de inibição e ativação, tais 

como, os KIRs (receptores de células NK imunoglobulina–like); os receptores lectina–like 

(NKG2A‐F) entre outros. Os receptores NKG2C são ativadores das células NK e tem como 

ligante a molécula não clássica HLA-E, cuja expressão se encontra alterada em infecções virais. 

A individualidade e as combinações genotípicas resultantes da diversidade alélica receptor-ligante 

podem resultar numa maior ou menor afinidade de interação entre ambos com diferenças na 

implementação da resposta imune associada com complicações gestacionais causadas por 

infecções virais. Como objeto de estudo realizamos uma revisão sobre a diversidade alélica de 

HLA-E e NKG2C. Essa revisão será complementada com uma pesquisa in silico sobre as 

interações entre o receptor NKG2C e seu ligante HLA-E. Com isso pretendemos contribuir com 

mais argumentos e evidências sobre o papel de ambos na resposta antiviral, objeto de investigação 

do projeto “COVID-19 e gestação”, no qual uma amostra constituída por gestantes infectadas 

pelo vírus SARS-CoV-2 e respectivos recém-natos serão genotipados para HLA, MIC, KIR e 

NKG2 buscando evidências de associação entre esses marcadores e os desfechos clínicos da 

gestação. As expressões proteicas das moléculas HLA-C, -E, -F, -G serão avaliadas na placenta 

por imuno-histoquímica. No plasma materno e no plasma do sangue do cordão umbilical do 

recém-nascido serão quantificadas as formas solúveis de HLA-G (sHLA-G). Com essa revisão 

esperamos aprofundar o entendimento sobre os componentes genéticos NKG2C-HLA na 

resistência/susceptibilidade e contribuir para identificar componentes da resposta imune 

associados com as diferentes manifestações e desfechos clínicos observados em gestantes com 

COVD-19. 
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O consumo de cogumelos comestíveis, com destaque para o Pleurotus spp. (shimeji), vem se 

expandindo no Brasil, principalmente devido as suas excelentes características nutricionais, 

medicinais e gastronômicas. Em decorrência disto, também se observa um aumento na área 

produtiva dessa espécie, mas não da produtividade e da eficiência biológica, comparativamente 

com outros países com maior tradição de cultivo. Isto indica a necessidade de desenvolvimento 

de tecnologia apropriada às nossas condições. Uma característica importante para se atingir 

produtividades mais elevadas é a composição dos substratos para cultivo. Eles são compostos de 

materiais lignocelulósicos, cuja degradação ocorre mediante a produção de enzimas hidrolíticas 

e oxidativa pelo fungo, entre elas as ligninases, tais como a manganês peroxidase. Estudos com 

Pleurotus spp demonstraram que a aplicação de manganês no substrato favorece o crescimento 

do micélio, bem como a produção de basidiomas, mas não se sabe se a aplicação de manganês no 

substrato aumenta a eficiência da enzima manganês peroxidase e em consequência, se também 

aumenta a produtividade e a eficiência biológica. Foram executados dois experimentos de cultivo 

para ajuste das metodologias em que não foi possível obter resultados e um experimento de cultivo 

ainda está em andamento. Neste o cultivo foi efetuado em sacos plásticos de 2 kg, contendo um 

substrato composto de Tifton (Cynodon dactylon (L.) Pers) entre outros materiais. Antes do 

cultivo foi adicionado sulfato de manganês ao substrato nas concentrações de 0; 0,006; 0,034; 

0,174; 0,871 mg de manganês.Kg-1 de substrato. Estes sacos foram mantidos dentro de uma 

câmara fria durante 120 dias, sob temperatura entre 23 e 25ºC e 80% de umidade relativa.  Durante 

o cultivo foram avaliados: a atividade da enzima MnP (0, 5, 10, 15, 20 e 30 dias após a 

inoculação), o período de colonização (dias), a cobertura micelial (%), o crescimento micelial 

(cm²/dia), a eficiência biológica (%) e a produtividade (%). A pesquisa encontra-se em 

andamento, mas resultados preliminares já demonstraram que a aplicação de manganês nas 

concentrações 0,006 e 0,034 mg de manganês diminuíram o período de colonização. 
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O nonilfenol é originado principalmente da degradação de etoxilatos de alquilfenol, compostos 

muito utilizados como tensoativos industriais. A exposição da vida selvagem a estes produtos 

químicos basicamente ocorre por meio da água, devido ao descarte de efluentes da estação de 

tratamento de águas residuais. As interações de tais contaminantes com a biota ocorrem 

inicialmente numa interação molecular, em níveis biológicos menores, como a célula, o que torna 

as respostas celulares não apenas a primeira manifestação de toxicidade, mas também 

biomarcadores adequados para a detecção precoce e sensível da exposição química. A linhagem 

RTG-2 é empregada em diversas análises para avaliar os efeitos de contaminantes ambientais, 

sendo o potencial genotóxico um efeito de interesse nestes estudos. Dentre as técnicas 

desenvolvidas para avaliação de danos ao genoma, o ensaio cometa é um método popular devido 

à sua simplicidade e sensibilidade. Assim sendo, neste trabalho, o potencial genotóxico do 

nonilfenol foi avaliado através de um ensaio cometa realizado com células RTG-2 expostas às 

concentrações de 0.00176, 0.05, 0.5, e 5.0 μg/mL por 24 h. Estas células foram inicialmente 

plaqueadas a uma densidade de 70000 células/poço e incubadas a 22°C por 48 horas. Contagem 

de viabilidade pelo teste de exclusão do corante Trypan Blue foi realizada, havendo uma taxa de 

sobrevivência de 80-90% em todos os tratamentos. Como controle negativo foram utilizadas 

células expostas apenas ao meio padrão. MMS foi usado como controle positivo no ensaio 

alcalino e peróxido de hidrogênio como controle positivo na versão oxidativa. Em cada lâmina de 

amostra proveniente do ensaio cometa, foram observados 100 nucleóides e o dano ao DNA foi 

registrado em escores. De acordo com o comprimento da cauda do cometa em relação à cabeça, 

o nível de genotoxicidade foi dividido em 0 (nenhum dano) a 4 (dano máximo). Como resultado 

observou-se escores por volta de 40 a 55 nas lâminas com nonilfenol, o que representa quase duas 

vezes a medida encontrada no controle negativo. Importante salientar que no ensaio cometa 

alcalino, a concentração ambiental de nonilfenol (0.00176 μg/mL) foi a que resultou maior escore, 

enquanto que no ensaio oxidativo, a maior concentração testada (5.0 μg/mL) foi a que gerou o 

maior dano ao DNA. Com a prévia deste estudo conclui-se que podem ocorrer danos ao DNA nas 

células tratadas com solução de diferentes concentrações de nonilfenol, inclusive naquelas 

encontradas ambientalmente em corpos hídricos, representando assim um indicio de prejuízo aos 

organismos aquáticos. 
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A criação dos cursos de graduação em Saúde Coletiva no Brasil, na última década, põe em 

discussão uma multiplicidade de aspectos relacionados ao campo da Saúde Coletiva, que vão 

desde o seu amadurecimento, expansão e consolidação no Brasil à construção da identidade 

profissional dos atores deste campo. Há uma multiplicidade de modalidades de formação na área 

da Saúde Coletiva, que conferem o “título” de sanitarista. Nesse cenário, o surgimento da 

graduação em Saúde Coletiva se deu a partir da consolidação dos programas de pós-graduação, 

ou seja, um caminho inverso em relação a outras profissões da saúde. Nesse sentido, o presente 

estudo tem como objetivo: Analisar o que revela a literatura científica sobre a construção da 

identidade profissional do bacharel em Saúde Coletiva. Foi realizado um estudo de síntese da 

literatura científica, a partir de artigos, teses e dissertações sobre a temática no SciELO, na Lilacs, 

e no portal de periódicos da CAPES. Em cada uma dessas bases foi utilizado o descritor “Saúde 

Coletiva”, combinado com as palavras: recursos humanos, graduação, sanitarista, mercado de 

trabalho e inserção profissional. Após a seleção, procedeu-se à análise das informações de cada 

estudo, realizando-se leitura interpretativa, sistematização e catalogação, a partir de uma planilha 

em Excel® contendo: identificação do estudo, palavras-chave, tipo de estudo (ensaios teóricos / 

artigos de discussão / opinativos; estudos empíricos; revisões da literatura e relatos de 

experiência), objetivos, metodologia, resultados, análise e conclusões. A pesquisa nas referidas 

bases de dados resultou em um total de 64 documentos, dos quais foram selecionados 45 para 

análise preliminar. Após a exclusão dos trabalhos que não atendiam aos critérios de inclusão e 

das duplicidades, foram analisados 37, dos quais, apenas 07 tratam, especificamente, da 

construção da identidade do bacharel em Saúde Coletiva. Apesar do baixo número de publicações 

sobre a temática, o surgimento da graduação em Saúde Coletiva levanta questionamentos sobre 

uma multiplicidade de fatores que conferem identidade e legitimidade à atuação do Sanitarista, 

tais como: a formação, os movimentos de emprego, o mundo do trabalho e as possibilidades de 

profissionalização. A construção da identidade profissional se dá a partir de um processo de 

socialização que envolvem as dimensões da formação, da trajetória profissional e do mundo 

vivido do trabalho. 
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A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença progressiva, que afeta o sistema 

respiratório e limita o fluxo aéreo, aumentando o descondicionamento e a inatividade física. Uma 

das características extrapulmonares da doença é a disfunção musculoesquelética, a qual está 

ligada à diminuição da capacidade de exercício que, associada à dispneia, promove a inatividade 

física, aumentando o risco de quedas. Os objetivos deste estudo foram avaliar o medo de cair e o 

nível de atividade física em pacientes com DPOC durante a pandemia de COVID-19. Este estudo 

testa a hipótese de que durante a pandemia de COVID-19 houve um aumento do medo de cair e 

uma piora do nível de atividade física em pacientes com DPOC. O estudo foi do tipo 

observacional descritivo, realizado no período de fevereiro a julho de 2021, onde participaram 

indivíduos de ambos os sexos, com diagnóstico de DPOC, que realizam acompanhamento no 

Ambulatório de Pneumologia do Hospital de Clínicas/UFPR. As coletas foram realizadas por 

meio de contato telefônico, onde foram coletados dados demográficos e clínicos, assim como 

avaliados o medo de cair (Falls Efficacy Scale – FES-BR) e o nível de atividade física 

(Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) - versão curta) e registrados em uma ficha 

de avaliação elaborada pelos pesquisadores. Os resultados foram expressos como média±desv.p. 

e frequência relativa. Do total de 95 pacientes contactados, participaram do estudo 46 indivíduos 

(66,23±9,81 anos), sendo 27 (58,70%) do sexo feminino, VEF1 41,26%±16% do valor predito, 

com gravidade grave e muito grave segundo GOLD. Todos os participantes eram tabagistas ou 

ex-tabagistas (43,64±36,11 anos-maço). Nove (19,56%) pacientes apresentaram quedas no último 

ano, sendo que 55,55% ocorreram dentro de casa e 33,33% dessas necessitaram de atendimento 

hospitalar. A pontuação da escala FES-BR foi de 28,13±9,70 representando elevado medo de cair 

(acima de 23 segundo ponto de corte determinado pela escala FES-BR). De acordo com a 

classificação do IPAQ, 36,95% eram sedentários; 34,79% dos indivíduos eram irregularmente 

ativos; 17,40% ativos e 10,86% dos indivíduos eram muito ativos. Os resultados do presente 

estudo apontaram que no período da pandemia, os pacientes demonstraram aumento do medo de 

cair e a grande maioria eram sedentários ou irregularmente ativos. Estudos que investiguem a 

relação causa-efeito entre estes desfechos e a pandemia de COVID-19 são necessários. 
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A COVID-19, após se tornar uma pandemia, tornou-se em um flagelo que mudou drasticamente 

a cultura de todos os seres humanos; todos os indivíduos, independentemente de sua localidade, 

grau de instrução, poder aquisitivo ou status social, sofreram ou tiveram que se adaptar à realidade 

de um vírus que não escolhe suas vítimas, apenas age ceifando a vida de muitos. A saúde, como 

área de conhecimento e prática, teve que se adaptar o mais rápido possível para poder amparar e 

salvar, na medida do possível, a população humana. Muitos recursos e esforços foram 

redirecionados para a produção de uma vacina contra o vírus, mas isso não seria o suficiente se 

outras estratégias não fossem adotadas; diversos protocolos e abordagens foram criados para a 

mitigação dos efeitos devastadores do vírus, paradigmas caíram por terra e diversas soluções 

surgiram neste período. Com a sobrecarga que todos os sistemas de saúde sofreram devido ao 

contexto pandêmico, a segurança do paciente se tornou um dos fatores primordiais para que a 

vida do indivíduo seja preservada. Divulgar informações científicas à comunidade, relacionadas 

à segurança do paciente, no cenário da COVID-19. Utilizando as bases de dados Biblioteca 

Virtual de saúde (BVS) e PubMed, foram apurados artigos científicos que apresentassem 

inovação e/ou estratégias para garantia da segurança do paciente, utilizando os Descritores em 

Ciências da Saúde (DECs): saúde do paciente, COVID-19 e enfermagem. A partir da identificação 

nas bases de dados sobre a temática, a divulgação científica de inovações e estratégias nos 

serviços de saúde em prol da segurança do paciente durante a pandemia da COVID-19 ocorreu 

com a elaboração de uma cartilha para os profissionais de saúde e comunidade científica, com 

auxílio do website Canva. O layout desenvolvido visou a compreensão e assimilação rápida do 

conteúdo, possibilitando aos profissionais e serviços de saúde o conhecimento de alternativas, 

baseadas em evidências, que demonstraram benefícios, podendo ser adotadas para a prática de 

saúde em outras realidades.  A divulgação do conhecimento científico é uma das mais eficazes 

estratégias para melhoria da assistência em saúde, ao serem compartilhadas essas experiências 

será possível progredir mais rapidamente para que esse vírus seja controlado. 
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É notório que grupos sociais à margem da sociedade não tem o mesmo acesso aos serviços de 

saúde que o resto da população. Ser indivíduo parte de uma população à margem da sociedade, 

como a população transexual, influencia diretamente no processo saúde-doença-cuidado, 

determinando condições de vulnerabilidade, que interferem diretamente na qualidade de vida 

dessas pessoas, influenciando no conceito de saúde ampliada. Esse grupo social é estigmatizado 

pela sociedade, por esta não entender a questão da incongruência entre identidade de gênero 

expressada e o sexo biológico, gerando barreiras no atendimento em saúde. O objetivo desse 

estudo é exprimir, com base nas percepções das pessoas transexuais, os sentimentos perante às 

dificuldades e barreiras no acesso à saúde em uma grande cidade brasileira. A metodologia de 

estudo é baseada na pesquisa qualitativa fenomenológica, onde através de uma entrevista semi-

dirigida procura-se extrair experiências, sentimentos e percepções sobre processo saúde-doença-

cuidado. Através da recorrência das falas das pessoas transexuais foi possível enxergar as 

barreiras e limitações no acesso a saúde tanto no sistema público como no sistema privado. Os 

relatos apresentados trazem uma procura tanto pelos procedimentos do processo transexualizador 

ou mesmo para consultas de saúde geral como desafios, seja pelas dificuldades no acesso ao 

sistema, barreiras não tão invisíveis do sistema de saúde, como a falta de entendimento, a falta de 

conhecimento e a falta de respeito dos profissionais que deveriam garantir o bem mais precioso 

das pessoas: a sua vida. Através da recorrência das falas das pessoas transexuais foi possível 

enxergar as barreiras e limitações no acesso a saúde tanto no sistema público como no sistema 

privado. Os relatos apresentados trazem uma procura tanto pelos procedimentos do processo 

transexualizador ou mesmo para consultas de saúde geral como desafios, seja pelas dificuldades 

no acesso ao sistema, barreiras não tão invisíveis do sistema de saúde, como a falta de 

entendimento, a falta de conhecimento e a falta de respeito dos profissionais. A compreensão das 

dificuldades apontadas nessa pesquisa levantam hipóteses sobre as dificuldades no acesso à saúde, 

sejam elas dentro das políticas de acesso universal do Sistema Único de Saúde ou do sistema 

privado, e trazem pontos que possam ser modificados para ofertar um acesso a saúde de maior 

qualidade para a população transexual. 
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Devido à permanência de pacientes internados em hospitais para tratamento de algumas 

patologias, por vezes se faz a necessário que uma especialidade médica solicite a realização de 

um pedido de interconsulta (PC) para a psiquiatria, a fim de auxiliar no manejo clínico do 

paciente. As interconsulta psiquiátricas ocorrem desde 1980 no Brasil, em que começou a prática, 

principalmente nos hospitais gerais que podem contar com auxílio de profissionais da psiquiatria. 

Por isso, busca-se avaliar no presente trabalho quais são as principais especialidades médicas que 

fazem os pedidos de interconsulta psiquiátricas (ICPs) e os principais motivos de os solicitarem. 

Toma-se como recorte o caso dos ICPs do Complexo Hospital das Clínicas/UFPR (CHC/UFPR) 

no intervalo de março de 2012 a julho de 2015 e março de 2018 a fevereiro de 2019. Por meio de 

um estudo retrospectivo, busca-se avaliar os ICP avaliando as características do serviço solicitante 

e do perfil do paciente. Destaca-se que o CHC/UFPR se caracteriza como um hospital geral 

universitário e não possui leitos psiquiátricos. Os casos de ICP são atendidos pelo serviço de 

psiquiatria do CHC/UFPR, constituído de 5 residentes no último ano do programa de residência 

em psiquiatria supervisionados por médicos psiquiatras, com funcionamento de segunda à sexta-

feira, das 8:00 às 16:00 horas. A coleta dos dados se deu pela transcrição das folhas de registro 

do serviço de psiquiatria, nas quais constam o serviço de origem dos pedidos, alguns dados para 

identificação do paciente, o quadro clínico que motivou a interconsulta psiquiátrica (ICP). A 

análise dos dados foi feita a partir de estatísticas descritivas. Identificou-se que todos os ICPs 

realizados, no período de março de 2012 a fevereiro 2014 e entre março de 2018 e fevereiro de 

2019, ao serviço de psiquiatria do CHC/UFPR. No primeiro período, constatou-se que dos 770 

pedidos, 183 não foram possíveis de identificar a origem, seja pela rasura no pedido, letra ilegível, 

ou por colocar como serviço um andar em vez do nome do serviço de origem do ICPs. Ademais, 

o serviço que mais fez solicitações neste período, dentre os identificados foi a clínica médica com 

240 solicitações, seguida do serviço de ginecologia e obstetrícia com 101 ICPs. No segundo 

período, foram avaliados 197 pedidos, em que o maior número de ICPs se deu pelos serviços de 

clínica médica com 81 ICPs, seguido dos serviços de ginecologia e obstetrícia com 79 ICPs. 
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As Florestas úmidas Brasileiras são locais de imensa biodiversidade. A Mata Atlântica sofre 

constantemente com a redução do seu território ameaçando sua biodiversidade, vemos então a 

importância de realizar mais estudos, assim obtendo mais embasamento e conhecimento para a 

luta por sua conservação. Esse estudo visa compreender a densidade e a dispersão de espécies 

mico-heterótrofas na reserva particular de floresta ombrófila densa Salto Melança e no Capão do 

Cifloma, local de Floresta ombrófila mista. As mico-heterótrofas nada mais são que plantas que 

perderam sua função fotossintetizante e se adaptaram ao ambiente fazendo relação com as 

micorrizas do solo, conseguindo os carboidratos e nutrientes necessários para sua sobrevivência. 

Foram alocadas 116 parcelas permanentes de 20 m2 no Capão da Escola de Florestas da UFPR 

onde 49 parcelas estão situadas em estradas abandonadas e 67 parcelas em áreas sem alteração 

antrópica. Na floresta de Piraquara foram alocadas 50 parcelas de 40 m2 do tipo permanentes. No 

total foram registradas 6 espécies, pertencentes a 4 famílias botânicas, sendo no capão UFPR: 

Orquidaceae e Burmaniaceae com as espécies Wullschlaegelia aphylla, Gymnosiphon tenellus e 

Apteria aphylla respectivamente. Já na área Piraquara as famílias foram: Gentianaceae com a 

espécie Voyria aphylla, Burmaniaceae com as espécies Apteria aphylla, Gymnosiphon tenellus e 

Gymnosiphon sp. e por último a família Triuridaceae com a espécie Triuris hyalina. Tanto a 

família Triuridaceae como a espécieTriuris hyalina constituem o primeiro registro para o estado 

do Paraná. Em relação ao número de indivíduos, temos no capão UFPR 1382 ind./ha sendo o 

92,13% pertencente a Wulschlaegelia aphylla e 7,86% a Gymnosiphon tenellus. Na área Piraquara 

foram registrados 960 ind./ha sendo o 51,04 % correspondente a Apteria aphylla, 34,37% a Voyria 

aphylla, 10,41% a Triuris hyalina, 3,12% a Gymnosiphon sp. e 1,04% pertencente a Gymnosiphon 

tenellus. Quando comparado o efeito de estradas abandonadas no Capão UFPR foi registrada 

diferença significativa no número de indivíduos em Wullschaegelia aphylla (teste Mann-Whitney, 

p-value=1,698X10-5), sendo maior nas estradas abandonadas. Na área Piraquara, comparamos o 

número de indivíduos por parcela, no verão e na primavera, sendo maior no verão (teste Mann-

Whitney, p-value= 0.02216). Sugerindo uma possível relação com temperaturas mais elevadas 

para floração dos indivíduos. Conclui-se que há maior riqueza de espécies na floresta de 

Piraquara, provavelmente atrelado a maior humidade do local e por ser área de transição entre 

FOM e FOD. 
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O projeto teve o objetivo de averiguar as dificuldades em relação ao ensino-aprendizagem sobre 

o tema Evolução Biológica a nível escolar, e através da produção de material audiovisual, 

conseguir suprir as lacunas evidenciadas. Muitos professores utilizam os métodos alternativos de 

ensino-aprendizagem, que além de contextualizar o conhecimento e envolver mais o aluno no 

processo de apropriação do conhecimento, formam um aluno que primeiramente pode construir 

o conhecimento de forma mais independente, e segundo seja capaz de relacionar e opinar sobre o 

tema abordado, correlacionando ao seu cotidiano. Porém, estas metodologias não são capazes de 

cobrir lacunas de assuntos não dominados completamente ou que apresentam erros de 

compreensão seja por parte dos professores ou dos alunos. Procurando identificar as lacunas sobre 

o tema Evolução Biológica, foram elaborados e aplicados dois formulários investigativos: o 

primeiro (voltado para educandos) para entendimento sobre o que foi aprendido e sobre domínio 

dos assuntos do tema alvo e o segundo formulário para a verificação de dificuldades ou falta de 

conhecimento dos professores, para transmitir/ensinar os conteúdos relacionados a Evolução 

Biológica. Após a análise das respostas dos formulários, foram elencadas as dificuldades 

evidenciadas, e delineados os conteúdos a serem abordados na mídia audiovisual. Dificuldades 

estas como o crescente negacionismo científico, a relação de oposição com dogmas criacionistas, 

confusão de evolução como sinônimo de adaptação e melhoramento e que utiliza de mecanismos 

que sabemos serem errôneos como “uso e desuso”, visão antropocêntrica de mundo, quebra de 

conhecimentos do senso comum e também por a Evolução ser ensinada como apenas mais um 

conteúdo, não o eixo integrador da biologia. Desta forma serão produzidos vídeos didáticos, ao 

todo quatro vídeos de 10 minutos aproximadamente, que funcionam como uma aula prévia. Os 

vídeos conterão  imagens e exemplos que ilustram o conteúdo que está sendo apresentado, que 

engloba: 1. o contexto histórico do surgimento da teoria da Evolução e suas ideias principais; 2. 

exemplos em que identificamos a Evolução Biológica ocorrendo; 3. evidências que a sustentam 

a Evolução e 4. discussões atuais e principalmente desmistificação de conceitos errôneos no 

campo da Evolução Biológica. Assim, pretendemos ajudar na apropriação de professores e alunos 

sobre os conteúdos que envolvem a  Evolução Biológica, que é a teoria unificadora da Biologia, 

mas que muitas vezes é mal interpretada. 
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Prevalência de Transtorno Mental Comum (TMC) em estudantes de medicina de uma 

universidade do oeste do Paraná.   Gustavo Henrique Auler; Sonia Mara de Andrade 

(Universidade Federal do Paraná – Campus Toledo – soniaandrade@ufpr.br)     Os Transtornos 

Mentais Comuns, são um grupo de sinais e sintomas que denotam sofrimento psíquico sem 

contudo culminar num diagnóstico de transtorno mental Maior. Nesse sentido, em se tratar da 

área da saúde, profissionais e estudantes estão sujeitos a maior prevalência de transtornos mentais, 

devido a características extrínsecas pessoais, bem como inerentes a estrutura da profissão 

Objetivos: Identificar a prevalência de Transtorno Mental Comum (TMC) e o uso de psicotrópicos 

por estudantes de medicina de uma universidade do oeste do Paraná. Métodos: Estudo 

epidemiológico transversal quantitativo, realizado em uma universidade pública do interior do 

Estado do Paraná no período de agosto à julho de 2021. Foram investigados 155 acadêmicos, os 

dados foram coletados anonimamente por meio do questionário SRQ-20 e um questionário 

socioeconômico. Realizou-se análise por teste qui-quadrado, e realizado as associações com 

variáveis. Resultados: Entre os 155 acadêmicos pesquisados, 35,9% dos estudantes apresentaram 

sofrimento mental. Dentre as variáveis que tiveram significância estatística foram: Alimentação 

inadequada, ter tido diagnóstico e tratamento prévios psiquiátricos, má avaliação própria da saúde 

e já ter pensado em abandonar o curso. Os maiores percentuais de uso de psicotrópicos foi de 

foram, respectivamente, os Energéticos(bebidas derivadas de taurina) (46,5%), Antidepressivos 

(11,3%), Ansiolíticos (9%) e Psicoestimulantes (3,9%). Conclusão: Estudantes de medicina 

mostraram um nível elevado de sofrimento mental medido pelo instrumento Selfie-Reporting 

Questionare, através do estudo foi possível inferir possíveis variáveis que se associam com esse 

sofrimento, porém não se pode inferir causa ou consequência. Ademais as variáveis não 

significantes estatistacamente nesse estudo carecem de maiores investigações com número maior 

de pesquisados. 
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Os flebotomíneos são insetos da família Psychodidade responsáveis pela transmissão dos agentes 

causais das leishmanioses. Investigações a respeito da biologia e da glândula salivar de Lutzomyia 

longipalpis, têm se mostrado de grande importância para a epidemiologia da Leishmaniose 

visceral. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar fatores relacionados à biologia de L. 

longipalpis como a diapausa dos ovos e perfil da glândula salivar. Para a observação da diapausa, 

os ovos foram individualizados em recipiente (adequado para criação). Em cada recipiente foi 

adicionado 20 ovos, e mantidos nas condições: a) três recipientes a 12°C por 6 dias (N=60) e, b) 

três recipientes a 12°C por 30 dias (N=60) e, c) três recipientes a 25°C/80%UR (N=60). Após seis 

dias, os recipientes a 12°C eram transferidos para 25°C/80%UR (controle), em triplicata. Foram 

feitas observações diárias até a emergência dos adultos. As médias foram comparadas pelo teste 

de Kruskal Wallis, (R Studio versão 4.0.1). Para análise do perfil protéico, as glândulas das 

fêmeas foram dissecadas e, congeladas (-80°C) em solução (PMSF 0,1M). A concentração de 

proteínas totais foi estimada por espectrofotometria a 280nm e, analisadas em SDS/PAGE. Na 

histologia das glândulas, as fêmeas foram alimentadas com sangue, açúcar e água, retirado o 

abdômen, fixadas em paraformaldeído a 4% (12 horas), lavadas em concentrações crescentes de 

álcool, clarificadas em xilol, e, emblocadas em resina Paraplast®. As amostras foram cortadas em 

micrótomo (4µm), coradas em Hematoxilina e Eosina, Alcian Blue pH 1.0, Alcian Blue pH 2.5 e 

PAS. Como resultado, não foi observada diferença significativa entre os ovos incubados a 12° e, 

expostos a 25°C por seis dias em relação ao controle. Os ovos mantidos por 30 dias a 12°C não 

se desenvolveram. Entretanto, com seis dias retomaram o seu desenvolvimento, indicando que a 

diapausa pode ocorrer em um período curto. Foi observado que cada glândula do inseto gera cerca 

de 1,5µg de proteínas. A coloração com HE revelou a presença de dois lobos formados por epitélio 

simples, composto de células cubóides, envolvendo o lúmen da glândula.  As colorações com 

Alcian Blue pHs (1.0 e 2.5) foram negativas, sugerindo que as mucinas ácidas (sulfomucinas e 

sialomucinas) não estão presentes no conteúdo da glândula salivar. Já a coloração PAS foi positiva 

e revelou a presença de mucosubstâncias neutras. Embora com análises ainda parciais, o que 

impede conclusões mais precisas, tratam-se de investigações inéditas a respeito da diapausa e da 

histologia da glândula salivar de L. longipalpis. 
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O gênero Solanum compreende mais de 1700 espécies, sendo o  principal representante da família 

Solanaceae. Ele compreende espécies muito comuns no dia a dia dos brasileiros, como a batata 

(Solanum tuberosum), o tomate (Solanum lycopersicum), a beringela (Solanum melongena) e o 

jiló (Solanum gilo). Vários estudos fitoquímicos, realizados com as espécies desse gênero, 

apresentaram os glicoalcaloides esteroidais como seus compostos característicos. Esses 

compostos são metabólitos secundários responsáveis principalmente pela defesa da planta contra 

insetos, parasitas e herbívoros, uma vez que eles são tóxicos para esses animais. Dentre os 

representantes mais conhecidos desses compostos estão a solasonina, a solanina, a solamargina, 

a tomatidina e a chaconina, que já tiveram várias propriedades comprovadas,  como: atividades 

antifúngicas, antivirais e citotóxicas. O presente trabalho teve como objetivo a realização de uma 

revisão sistemática, visando a identificação das principais atividades biológicas associadas 

recentemente aos glicoalcaloides esteroidais do gênero Solanum, assim como as metodologias 

utilizadas para a identificação dessas atividades. Para a revisão foram utilizadas as bases Scopus, 

Portal BVS, PubMed e Science Direct, e os descritores empregados para a pesquisa foram 

escolhidos de acordo com o tema e a maior abrangência de estudos. Após a triagem e leitura dos 

artigos obtidos nas bases, observou-se que os estudos publicados nesses últimos anos corroboram 

com os anteriores, de forma que as atividades mais citadas para os glicoalcaloides esteroidais do 

gênero Solanum, foram as atividades citotóxicas, antiproliferativas e anti-câncer, assim como, em 

segundo plano, as propriedades antifúngicas e antibacterianas. Essas atividades foram 

determinadas a partir de diversas metodologias, sendo que muitas delas são complexas e precisam 

de tecnologias específicas para serem reproduzidas. Dessa forma, constata-se que vários 

glicoalcaloides esteroidais presentes no gênero Solanum já apresentaram atividades biológicas 

relacionadas à citotoxicidade, e têm grande potencial para serem investigados acerca da sua 

possível implementação em tratamentos de saúde relacionados à diversos tipos de câncer. 
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A aterosclerose é uma doença vascular que pode causar infarto agudo do miocárdio (IAM) e 

acidente vascular encefálico (AVE). Dentre os fatores de risco para aterosclerose destacam-se as 

dislipidemias, principalmente o aumento do colesterol-total (CT), aumento do colesterol-LDL e 

a redução do colesterol-HDL. O risco cardiovascular (RCV) pode ser mensurado com base em 

relações do perfil lipídico como o índice de Castelli I (CT/HDL) e índice de Castelli II 

(LDL/HDL). Neste sentido, este estudo determinou o RCV de pacientes diabéticos tipo 2 

atendidos pela rede pública de Toledo-PR. As variáveis sociodemográficas, associadas ao estilo 

de vida, patológicas e laboratoriais foram obtidas do sistema eletrônico de registro de dados da 

Secretaria Municipal de Saúde de Toledo-PR. As médias das relações de CT/HDL e LDL/HDL 

foram comparadas entre os grupos com controle glicêmico normal e alterado por meio do teste t 

de Student (*p<0,05). Foram obtidos dados de 141 diabéticos sendo todos do tipo 2. A maioria 

era do sexo feminino (56,7%), com mais de 60 anos (69,5%) e casados ou em união estável 

(48,2%). Consumo de álcool e tabagismo foram encontrados em 9,9% e 5,6%, respectivamente. 

Histórico pessoal de IAM (2,1%), depressão (25,5%) e hipertensão arterial (86,5%) também 

foram observados. Outro parâmetro avaliado foi o índice de massa corporal que esteve alterado 

em 41 ou 29% (sobrepeso) e 63 ou 44,7% (obesidade) dos pacientes. No que se refere aos 

parâmetros laboratoriais, a avaliação do controle glicêmico mostrou que 71,6% dos diabéticos 

tinham glicemia de jejum alterada e 85,7%, hemoglobina glicada acima dos valores de referência. 

As prevalências de hipercolesterolemia (CT) e redução de colesterol-HDL foram, 

respectivamente, 48,9% e 14,2%. As relações CT/HDL e LDL/HDL não apresentaram médias 

significativamente diferentes entre os grupos de GJ alterada e normal (p=0,3052 e p=0,6064, 

respectivamente). Por outro lado, quando se avaliou o controle glicêmico por meio da HbG, os 

diabéticos com níveis normais deste marcador tiveram RCV significativamente menor (CT/HDL, 

p=0,004*; p=0,0189*, LDL/HDL). Estes resultados mostram que o controle glicêmico é 

importante para redução do RCV em pacientes diabéticos. 
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A hepatite B (HB) é uma doença infectocontagiosa que pode ser transmitida pela transfusão de 

sangue sendo, por isso, fundamental a triagem sorológica de candidatos a doação nos 

hemocentros. Este estudo teve como objetivo georreferenciar e caracterizar o perfil 

epidemiológico dos doadores cujas bolsas de sangue (BS) foram descartadas por sorologia 

positiva para HB (HB+) em hemocentros da rede HEMEPAR (2010-2020). Para isto, foram 

coletadas variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, estado civil, cor da pele, grau de 

escolaridade e cidade do doador) e relacionadas à doação (tipo sanguíneo, tipo de doador e 

finalidade da doação). Durante todo o período, registrou-se 125.707 doações sendo que 5.833 

(4,6%) das BS coletadas foram descartadas por inaptidão sorológica. Deste total, 62,5% 

decorreram de HB+. Analisado ano a ano, as taxas de descartes por HB+ foram: 69% (2010); 

68% (2011); 68% (2012); 62% (2013); 61% (2014); 61% (2015); 63% (2016); 57% (2017); 61% 

(2018); 58% (2019); 55% (2020). A maioria dos descartes por HB+ se deu em doadores do sexo 

masculino (53%), com idade entre 38 e 47 anos (32%), com ensino fundamental completo ou 

incompleto (40%), autodeclarados brancos (72,5%) e casados ou em união estável (46%). Quanto 

ao local de residência, a maioria dos doadores eram das cidades de Cascavel (1.784 casos), 

Quedas do Iguaçu (189), Guaraniaçu (125) e Três Barras do Paraná (102). Maiores taxas de 

descartes de BS por HB+ foram encontradas em doadores de primeira vez (98%), com doação 

vinculada ou para reposição (76%) e dos tipos sanguíneos O+ (41%) e A+ (32%). Ressalta-se que 

taxa de doação no sexo feminino tem mostrado aumento desde 2015. Além disso, destaca-se que 

dentre os descartes de BS por HB+, em 94% dos casos a hepatite B foi o único marcador 

sorológico. Nas demais bolsas, a HB+ esteve associada com a sífilis. Os resultados mostram que, 

assim como outros hemocentros, a HB é a principal causa de descartes por sorologia positiva. 

Contudo, observou-se tendência de queda ao longo dos últimos anos. Entre as limitações 

encontradas destaca-se um número significativo de informações não registradas, a partir de 2017, 

e que prejudicaram a estatística descritiva do perfil epidemiológico. Este fato pode estar associado 

a troca no sistema de registro dos dados a partir deste ano. Outro ponto foi a alteração na logística 

de trabalho/trabalhadores dos hemocentros em função da pandemia. Isso permitiu, até o momento, 

que apenas os dados da unidade de Cascavel fossem disponibilizados aos pesquisadores. 
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Point-of-care Ultrasound (POCUS) é uma modalidade da técnica de ultrassonografia, realizada à 

beira do leito hospitalar e interpretada pelo clínico. A broncoaspiração do conteúdo gástrico é 

uma das complicações cirúrgicas mais temidas e está diretamente relacionada ao tempo de jejum 

praticado. Para mensurar este risco, anestesiologistas lançaram mão da técnica de POCUS, 

método não invasivo e seguro na prática clínica, porém, ainda são escassos dados da literatura no 

campo da pediatria. Sendo o obejetivo deste estudo, por meio de uma análise prospectiva, a 

análise qualitativa do antro gástrico de pacientes pediátricos, por médicos não-radiologistas e 

acadêmicos, para correlacionar se há variabilidade de acordo com o nível de expertise do 

operador. Este foi um estudo prospectivo, observacional e monocêntrico realizado com pacientes 

do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná internados para procedimentos eletivos. Foi realizado por médicos residentes e alunos, 

ultrassom gástrico dos participantes sem conhecimento prévio do tempo de jejum. Foram 

avaliados até o momento 51 pacientes, em relação à comparação entre os achados dos alunos e os 

achados dos residentes, o valor de p encontrado foi de 0.062, não podendo assim rejeitar a hipótese 

de não associação. O resultado deste trabalho demonstra que a técnica de POCUS para análise do 

jejum pré-operatório é de fácil aplicabilidade e boa reprodutibilidade entre operadores de 

diferentes níveis de treinamento. Isto se evidencia pela concordância entre os achados de natureza 

do antro gástrico encontrados pelos alunos e pelos médicos residentes. Em síntese o estudo 

permitiu concluir que com a similaridade dos resultados entre os operadores de diferentes níveis 

de experiência fala a favor da fácil aplicabilidade e boa reprodutibilidade da técnica. 
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O guará, Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758), é uma ave da família Threskiornithidae, considerada 

uma das mais belas do planeta, devido à sua plumagem de coloração avermelhada. A espécie está 

distribuída nas regiões de manguezais da Colômbia, Trinidad e Tobago, Guianas, Suriname, 

Venezuela e Brasil. No Brasil, atualmente existem duas populações separadas, uma na região 

norte e nordeste e outra no sul e sudeste do país. No litoral do Paraná, na região da baía de 

Guaratuba, o guará ficou ausente dos registros por aproximadamente 80 anos, voltando a ser 

avistado em 2008, o que reforça a importância do projeto. Ainda que E. ruber seja considerado 

como um indicador ecológico do ambiente onde se encontra, são poucos os trabalhos realizados 

com a espécie no país. Nesse sentido, o estudo do comportamento animal é uma importante 

ferramenta para avaliar e responder questões sobre a biologia de uma determinada espécie. Além 

disso, permite estimar com mais clareza, tanto as alterações ambientais locais, como os aspectos 

relacionados ao bem-estar animal. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é elaborar 

etogramas para o E. ruber, visando responder algumas perguntas, como: - quais as principais 

atividades e seus horários executados pelos guarás; e - quais suas interações com o meio e com 

outras espécies. Devido a pandemia do novo coronavírus Covid 19, foram necessárias algumas 

adaptações no cronograma do presente plano de trabalho, de modo a incluir apenas dados 

secundários relacionados a E. ruber, por meio de levantamento bibliográfico. A partir disso, foi 

possível ampliar o conhecimento sobre etologia em aves e sobre o repertório comportamental dos 

guarás em ambiente de vida livre, descrevendo comportamentos nas categorias alimentação 

(forrageamento, captura da presa, ingestão, defecação), descanso (espreguiçar, dormir, banho de 

sol) e manutenção (limpeza de bico, patas e penas; banho). Oportunamente, quando os trabalhos 

da equipe em campo forem possíveis, estes estudos irão contribuir para o preenchimento de 

lacunas de conhecimento acerca da alimentação, reprodução, cuidado parental e comportamento 

de ninhegos de E. ruber. 
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O gênero Barbosella possui 20 espécies, sendo nove ocorrentes no Brasil e oito endêmicas da 

Mata Atlântica. É um dos sete gêneros que constituem a afinidade Restrepia, que com mais nove 

afinidades, formam a subtribo Pleurothallidinae. Composta por 37 gêneros e cerca de 5.000 

espécies, é a subtribo mais rica em espécies que constituem a família Orchidaceae. A subtribo em 

grande parte é polinizada por dípteras. As espécies de Barbosella são caracterizadas por 

apresentarem inflorescência com uma única flor, sustentada por um pedúnculo delgado, longo e 

reto. Entre o pedúnculo e a flor, há presença de uma bráctea basal e uma articulação, entre o labelo 

e a base da coluna, chamada “ball-and-socket”. Buscamos investigar em B. gardneri e B. miersii 

estruturas florais de atração e recompensa, se estão presentes, se possuem semelhanças estruturais 

e de localização. Flores frescas foram testadas para verificar a presença das principais classes de 

compostos químicos. Os labelos, ápices e bordas das sépalas e pétalas reagiram positivamente 

para vermelho neutro (detecção de lipídios e células metabolicamente ativas); vermelho de rutênio 

(detecção de mucilagem); cloreto férrico (detecção de compostos fenólicos); reagente de Shiff 

(detecção de polissacarídeos) e sudan III (detecção de lipídios). O azul de coomassie (detecção 

de proteínas) reagiu positivamente apenas no ápice das sépalas e pétalas da espécie B. gardneri. 

Diferente dos reagentes citados, o reagente de Nadi (detecção de terpenóides), se mostrou positivo 

na base da sépala dorsal e em apenas B. miersi, no ápice do labelo. Já o lugol (detecção de amido), 

corou somente o labelo. Os resultados obtidos até o momento, indicam que no ápice e bordas das 

sépalas e pétalas de B. gardneri, podem ser regiões de liberação de odores (osmóforos) e que na 

cavidade basal do labelo, se tratar de uma região nectarífera. Já em B. miersii, as mesmas regiões 

são áreas de liberação de odores. Ápices de sépalas e pétalas, e labelos foram processados para 

análises em microscopia de luz e microscopia eletrônica de transmissão, o seccionamento será 

realizado futuramente. Apesar das duas espécies pertencerem ao gênero Barbosella, as espécies 

possuem estruturas de atração e recompensa diferentes entre si. 
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A infecção pelo HPV é o principal fator de risco para o desenvolvimento de lesões cervicais 

precursoras do câncer (Neoplasias Intraepiteliais Cervicais, ou NIC), e um dos cofatores 

importantes para a progressão da doença é a resposta imunológica do paciente.  Os Linfócitos T 

CD8+  possuem atividade citotóxica e reconhecem antígenos apresentados por células 

apresentadoras em moléculas HLA. Moléculas HLA também interagem com receptores KIR das 

células Natural Killer (NK), outra classe de células efetoras com atividade citotóxica, 

influenciando sua ativação.  Moléculas codificadas por genes HLA-B e HLA-C podem ser 

classificadas de acordo com a sua interação com receptores KIR em Bw4/ Bw6 e C1/C2, 

respectivamente. Moléculas Bw4 interagem com receptores KIR, enquanto Bw6 não. Moléculas 

C1 interagem apenas com KIR inibidores, já as C2 interagem tanto com KIR ativadores quanto 

com inibidores. Sabendo que a ativação de linfócitos T CD8+ e de NK têm papel na eliminação 

viral e pode influenciar a progressão das lesões, o objetivo do estudo foi analisar a associação 

entre polimorfismos nos genes HLA-B, HLA-C e KIR com a presença de NIC II/III. Para tanto, 

dados da genotipagem (realizada por PCR-SSOP) de HLA-B e HLA-C de 203 casos e 207 

controles foram reanalisados no programa HLA Fusion v. 4.3, a fim de verificar aminoácidos 

presentes nas posições 80-83 de HLA-B e 80 de HLA-C (que definem a classificação Bw4/ Bw6 

e C1/C2). O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi verificado pelo programa Genalex v.6.5b2, e foi 

feita uma análise de associação univariada através do software Rstudio.  Os alelos HLA-B*07:02 

(OR: 2.05, p= 0.04) e HLA-C*03:04 (OR: 2.24, p= 0.01) foram associados a NIC II/III, assim 

como a combinações de ligantes C1 e Bw6 (OR: 2.56, p=0.0001). Já o alelos HLA-B*35:05 (OR: 

0.44, p= 0.02) foi negativamente associado a NICII/III. Nossos dados sugerem que o 

polimorfismo dos genes HLA influencia o desenvolvimento de NICII/III. Pretendemos agora 

avaliar o polimorfismo dos genes KIR para avaliar a associação entre os pares KIR-HLA com 

lesões cervicais para contribuir na elucidação do papel das células NK na resposta contra o HPV. 
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Introdução: O darunavir (DRV) é um inibidor de protease do HIV-1 de segunda geração, ativo 

contra vírus dos tipos selvagem e multirresistente e com alta barreira genética ao desenvolvimento 

de resistência. Inicialmente validado pelos estudos do POWER para uso em posologia 600mg de 

DRV com 100 mg de ritonavir (DRV/r) 2 vezes ao dia, foi validado posteriormente na posologia 

800/100mg DRV/r uma vez ao dia, buscando melhorar a adesão. Devido à indisponibilidade da 

formulação 800mg no Brasil, a dose 1200/100mg por dia, alcançada através da tomada de dois 

comprimidos de DRV 600 mg e 1 comprimido de RTV 100mg em dose única, tornou-se uma 

alternativa à posologia tradicional. O objetivo deste estudo é comparar a eficácia do DRV/r nas 

doses 1200/100mg (uma vez ao dia) e 1200/200mg (duas vezes ao dia) em alcançar a supressão 

viral. Materiais e metodos: Este estudo observacional, retrospectivo e comparativo selecionou 

pacientes infectados pelo HIV-1 e que estavam em uso de terapia ARV contendo DRV, em 

acompanhamento nos ambulatórios de Infectologia do Complexo Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná. Dados foram coletados de janeiro/2011 a janeiro/2019, 

utilizando banco de dados do Hospital de Clínicas e do Ministério da Saúde. O desfecho primário 

foi definido como avaliação da resposta virológica com DRV, comparando os grupos 

1200/100mg (uma vez ao dia) e 1200/200mg (duas vezes ao dia). Desfechos secundários 

incluíram avaliação de segurança, através das medidas dos exames laboratoriais e a descrição da 

ocorrência de mutações maiores de resistência aos inibidores de protease nos grupos comparados. 

Resultados: DRV/r uma vez ao dia foi usado em 81 pacientes (48,7%), com uma mediana de 

tempo de uso de DRV de 86 semanas para ambos os grupos. No intervalo 12-24 semanas após 

início do DRV/r, 94,7% dos pacientes no grupo DRV uma vez ao dia e 81,3% no grupo duas 

vezes ao dia alcançaram supressão da carga viral (p = 0,1829). Entre 48-96 semanas, 87,9% dos 

pacientes no grupo uma vez ao dia e 87,3% no grupo duas vezes ao dia alcançaram supressão 

viral (p = 0,9185). Pacientes que iniciaram o DRV indetectáveis, o tempo para a perda do controle 

virológico foi semelhante nos dois braços. Para aqueles que iniciaram o DRV com viremia não 

controlada, o tempo para obter sucesso virológico também foi semelhante. Conclusão: DRV/r 

1200/100mg tem eficácia similar à dose padrão, sem toxicidade adicional, em atingir carga viral 

indetectável, indicando ser esta abordagem uma alternativa complementar para o manejo de 

pacientes com HIV. 
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Os extratos fúngicos tornaram-se foco de estudos já que possuem uma elevadavariedade de 

metabólitos secundários e bioprodutos específicos. Nossa equipe depesquisa está estudando o 

cogumelo basidiomicete Macrocybe titans, e suaspropriedades antimicrobianas. Existem poucos 

relatos desse fungo, entretanto já se sabesobre o seu alto potencial antimicrobiano. Desta forma, 

o presente trabalho teve comoobjetivo identificar as espécies de Macrocybe spp. isolados de 

diferentes regiões doParaná. Fragmentos internos dos basidiomas foram coletados com o auxílio 

de umapinça fina estéril e depositados na superfície do meio de cultura (Sabouraud DextroseÁgar, 

SDA). As culturas foram mantidas em estufa a 28°C por aproximadamente 20dias, ou até que se 

observasse o total desenvolvimento do micélio. Os isolados foramcaracterizados como sendo 

possivelmente pertencentes ao gênero Macrocybe tendocomo base o seu grande basidioma, 

morfologia dos esporos, coloração característica dogênero e presença de escamas na estipe, além 

do crescimento em grandes colônias nolocal de inoculação. Foram testados quatro protocolos 

diferentes de extração de DNA:kit comercial DNeasy Blood and Tissue (Qiagen®), extração com 

CTAB/PEG, e doisprotocolos de extração com Proteinase K e fenol/clorofórmio/álcool 

isoamílico. Após aextração, a integridade do DNA foi verificada através de eletroforese em géis 

de agaroseem tampão TBE 1X e a quantidade de DNA foi analisada através de Nanodrop 

2000.Foi verificada a pureza através da razão 260/280 e 260/230. A amplificação doespaçador 

transcrito interno ITS foi realizada pela técnica de PCR (Reação em Cadeiada Polimerase) 

contendo DNA genômico, iniciadores, mix de dNTP; MgCl2; Taq DNAPolimerase no tampão 

apropriado da enzima. As condições de amplificação foram 5min iniciais a 94°C, e 25 ciclos de 

30 segundos a 94°C, 45 segundos a 55°C e 1 minutoa 72°C, como extensão final de 7 minutos a 

72°C, em termociclador. A quantidade deDNA obtido foi satisfatória. Porém a razão 260/230 foi 

baixa, indicando a presença decontaminantes, possivelmente carboidratos liberados no processo 

de extração. Apenasduas amostras foram satisfatoriamente amplificadas pela técnica de PCR. 

Essas duasamostras foram enviadas para a empresa terceirizada para serviços de 

sequenciamento.O resultado foi analisado usando a ferramenta BLASTn e a espécie M. titans 

foiconfirmada. Uma das sequências foi depositada no Genebank. 
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A hanseníase, doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae que pode afetar a 

pele e nervos periféricos. Caracteriza-se principalmente pela presença de lesões avermelhadas ou 

hipopigmentadas, com perda da sensibilidade local. O tratamento indicado pelo Ministério da 

Saúde do Brasil segue a recomendação da OMS, a associação de rifampicina, dapsona e 

clofazimina. Apesar da eficiência da poliquimioterapia o número de novos casos tem se mostrado 

constante com o passar dos anos, além de casos de resistência a estes medicamentos. A resistência 

pode levar o paciente a ter recidiva e transmitir a doença. A monitorização terapêutica pode 

aprimorar esses tratamentos através do ajuste de doses, evitando possíveis falhas no tratamento. 

Isto justifica o desenvolvimento de um método bioanalítico por CLAE-EM/EM.  O presente 

projeto teve como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica sobre técnicas mais utilizadas para 

extração de fármacos em matriz biológica e avaliar alguns destes métodos na extração dos 

fármacos utilizados no tratamento da hanseníase, visando o preparo da amostra para o 

desenvolvimento de método de análise por CLAE. A pesquisa bibliográfica realizada em 

diferentes bases de dados  indicou que os principais métodos de extração de fármacos de matriz 

biológica são a precipitação de proteínas (PP), extração líquido-líquido, extração com solvente  e 

extração em fase sólida (SPE). A versão em miniatura das técnicas tradicionais também vem 

sendo utilizadas como a microextração em fase sólida (SPME) e a microextração em fase líquida 

(LPME). Para a matriz biológica (plasma) a extração líquido-líquido e de precipitação de 

proteínas são as mais utilizadas e selecionadas para serem avaliadas.  Para os testes de extração 

amostras de plasma branco foram fortificadas com dapsona e clofazimina e mebendazol (padrão 

Interno), a concentração final dos analitos e do PI foi de 1 μg/mL. As amostras foram submetidas 

ao protocolo de extração líquido-líquido e precipitação de proteínas. Foram testados diferentes 

solventes e agentes precipitantes, e as análises feitas por CLAE-MS/MS. Os solventes testados 

apresentaram uma boa recuperação dos fármacos (próximo de 90%). A extração utilizando 

acetonitrila foi a que deu o melhor resultado tanto na recuperação da clofazimina (97%) quanto 

da dapsona (95%). Os resultados obtidos com precipitação de proteínas se mostraram satisfatórios 

e é provável que seja aplicável aos outros fármacos deste estudo, uma vez que utilizar o mesmo 

método para todas as amostras seria vantajoso em relação a otimização de tempo e custos. 
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A hanseníase é uma doença negligenciada causada por micobactérias do complexo 

Mycobacterium leprae. Por ter uma evolução longa e uma alta taxa de morbidade, a doença é 

considerada um problema de saúde pública em vários países, inclusive no Brasil. Ainda hoje, o 

diagnóstico é majoritariamente clínico, sendo complementado por testes laboratoriais não 

específicos ou, ainda, por biópsias das lesões. O tratamento, por sua vez, é feito com base na 

poliquimioterapia (PQT) padronizada pela Organização Mundial de Saúde, que contempla a 

administração dos fármacos dapsona, rifampicina e clofazimina. O monitoramento desta 

farmacoterapia é importante para garantir a adesão ao tratamento e promover o ajuste de dose, 

visando aumentar o sucesso terapêutico e evitar falhas terapêuticas. Para isso, um método 

bioanalítico por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas 

(CLAE-EM) foi desenvolvido, sendo o objetivo deste trabalho a validação do referido método. 

Esta foi realizada de acordo com normas nacional (Resolução da Diretoria Colegiada, RDC nº 

166/2017 da Anvisa) e internacional (Validation of Analytical Procedures Text and Methodology, 

do International Council for Harmonization, ICH, 2005). Os parâmetros validados foram a 

seletividade, a linearidade, o efeito matriz, a faixa de trabalho, a precisão, a exatidão, o limite de 

detecção, o limite de quantificação e a robustez do método. Após a validação, é possível afirmar 

que o método desenvolvido para a quantificação plasmática de dapsona e clofazimina atende 

todos os parâmetros de validação especificados nas normas da Anvisa e do ICH, tendo se 

mostrado seletivo e livre de efeitos residual e matriz. Foram determinados os limites de 

quantificação de 50 ng/mL e 100 ng/mL para a clofazimina e para a dapsona, respectivamente, 

revelando que a sensibilidade do método é adequada para o monitoramento proposto. Além disso, 

as curvas de calibração apresentaram elevada correlação (r ≥ 0,99) nas faixas de 0,05 a 5,00 μg/mL 

para a clofazimina e de 0,10 a 10,00 μg/mL para a dapsona. Os parâmetros precisão e exatidão 

apresentaram variações inferiores a 15% nos diferentes níveis de concentração, e a recuperação 

dos analitos - que foi superior a 80% - ocorreu com alta reprodutibilidade (DPR% < 10%). Desta 

forma, abrem-se novas perspectivas para o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes 

acometidos pela hanseníase, o que potencialmente propicia maior sucesso terapêutico frente à 

possibilidade de identificar problemas de adesão ao tratamento e, se necessário, realizar ajustes 

de doses. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa morre a cada 40 segundos por 

suicídio no mundo, o suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 

O estudo tem como objetivo analisar o processo de trabalho do enfermeiro e descrever a atuação 

do enfermeiro no atendimento aos pacientes com lesões autoprovocadas por comportamento 

suicida em unidades de Urgência e Emergência. Para isso foi realizada uma revisão integrativa de 

abordagem descritivo-exploratória, na qual foi iniciada com uma busca nas bases de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca de Medicina Americana (PubMed), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Scopus e Academic Search Premier, no período de outubro 

de 2020 a março de 2020, apresentando como critérios de inclusão artigos publicados nos anos 

de 2015 á 2020, nas línguas português, inglês e espanhol e com textos completos. A busca resultou 

no total de 2.316 estudos, os artigos encontrados foram organizados em uma planilha, iniciando 

o processo de seleção do corpus da pesquisa. Dos 2.316 artigos, foram selecionados para análise 

final 13 estudos. A partir dos resultados encontrados verificou-se que a assistência de enfermagem 

nas unidades de Urgência e Emergência tem um papel importante, pois buscam realizar o melhor 

cuidado com base na Política de Atenção às Urgências, que objetiva o acolhimento com 

classificação de risco e resolutividade, articulando e integrando os equipamentos de saúde e 

ampliando e qualificando o acesso humanizado e integral aos usuários. Observou-se que é 

essencial a construção de vínculo com o paciente e a família, dando o apoio e educação em saúde 

e promovendo a continuidade do cuidado, junto com a equipe multiprofissional. Portanto 

concluímos que o enfermeiro, ao prestar atendimento para esses pacientes, precisa estar bem 

preparado, ter uma equipe de enfermagem sensibilizada para uma assistência humanizada e 

especializada para estes pacientes, com conhecimento prévio, com preparo físico e mental, e 

planejamento de ações, para desenvolver um bom atendimento.Pelo momento atípico de 

pandemia, não foi possível realizar a pesquisa de campo, , que seguiria uma abordagem 

retrospectiva, documental e quantitativa, consistindo na análise dos prontuários eletrônicos 

notificados pelos serviços de epidemiologia de um hospital no SINAN. O objetivo era identificar 

o perfil socioeconômico e clínico de pacientes admitidos em unidade de urgência e emergência 

por lesão autoprovocada por comportamento suicida, portanto ficará para um próximo estudo. 
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Point-of-care Ultrasound (POCUS) é uma modalidade da técnica de ultrassonografia, realizada à 

beira do leito hospitalar e interpretada pelo clínico e em estudos pré-operatórios de jejum, a 

técnica de POCUS mostrou-se útil na avaliação de condições específicas de pacientes de 

procedimentos eletivos, como a natureza do conteúdo gástrico. Visto que, a broncoaspiração do 

conteúdo gástrico é uma das complicações cirúrgicas mais temidas, podendo resultar em injúrias 

teciduais, que promovem alterações inflamatórias, pneumonias hospitalares e, nos casos mais 

graves, morte, estando a broncoaspiração diretamente relacionada ao tempo de jejum praticado. 

Para mensurar este risco, anestesiologistas lançaram mão da técnica de POCUS, método não 

invasivo e seguro na prática clínica, porém, ainda são escassos dados da literatura no campo da 

pediatria. O estudo, por meio de uma análise prospectiva, tem por objetivo a análise qualitativa 

do antro gástrico de pacientes pediátricos em pré-operatório de cirurgias eletivas, por médicos 

não-radiologistas e acadêmicos no serviço de cirurgia pediátrica do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná, para correlacionar achados de imagem com o tempo de jejum. 

Em avaliação prévia comparando o tempo de jejum em minutos informado pelos familiares com 

os achados ultrassonógraficos, foram encontrado média de 473 minutos de jejum (desvio padrão 

de 43,9 minutos) no achado de estômago vazio, média de 396 minutos (desvio-padrão de 61,0 

minutos) para o achado de líquido claro e média de 408 minutos (desvio-padrão de 89,3 minutos) 

para o achado de líquido espesso ou sólido. O estudo ainda está em andamento com coleta de 

novos dados, visto que houve um atraso no andamento da pesquisa pelo cancelamento das 

cirurgias eletivas devido o momento da pandemia do SARS-COV-2 em 2020 e 2021. 
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POPULARIZANDO OS PARASITOS: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DA 

DIVERSIDADE DE HELMINTOS ASSOCIADOS A COMUNIDADES DE ANUROS NA 

FLORESTA ATLÂNTICA 

Nº: 20219920 

Autor(es): Barbara Santos Alves 

Orientador(es): Karla Magalhaes Campiao 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Anuros, Divulgação Científica, Ecologia 

 

Os anuros compõem um grupo com ampla diversidade e distribuição, e a posição intermediária 

que ocupam nas redes tróficas, como presas e predadores de diversos animais, os tornam um 

ótimo modelo  para o estudo de fauna parasitária. Os parasitos por sua vez, representam também 

uma biomassa significativa nos ecossistemas e tem importante papel ecológico na dinâmica das 

populações e comunidades hospedeiras. Porém, ainda há lacunas sobre sua real diversidade e 

história  natural.  O objetivo do nosso trabalho, era inicialmente aperfeiçoar e organizar a coleção 

biológica do laboratório, oriunda das coletas realizadas em diversas pesquisas. Porém, foi alterado 

em decorrência do avanço da pandemia de SARS-COV-2, e a partir disso, passamos a levantar 

dados para uma revisão bibliográfica sobre associações conhecidas entre parasitos e hospedeiros 

anuros na região dos trópicos. E em paralelo, desenvolvemos um trabalho de divulgação científica 

no perfil do instagram do laboratório.  Para revisão bibliográfica, utilizamos as plataformas 

Scopus, Web of Science, Google Scholar e Google Search para encontrar os artigos científicos, 

os quais usamos para compilar uma base de dados com informações sobre anuros e parasitos. Já 

o trabalho de divulgação científica foi desenvolvido na rede social do Instagram, e utilizamos a 

plataforma de design Canvas, para criação dos templates. Avaliamos os resultados da divulgação 

por métricas de alcance das publicações e ganho de seguidores.  A pesquisa bibliográfica resultou 

em 184 artigos científicos, que trazem informações sobre 235 espécies de hospedeiros anuros, 

distribuídos em 28 famílias, entre elas as mais frequentes foram Leptodactylidae, Bufonidae, 

Hylidae, Ranidae e Crausgastoridae. Entre as menos frequentes, encontramos Hemiphratidae e 

Ceratophydae. Associados a estes anuros, encontramos 395 espécies de parasitos, distribuídos em 

sessenta famílias. Com maior ocorrência de espécies que parasitam o trato intestinal e os 

pulmões.. Tratando-se da divulgação científica, mantivemos uma média de uma postagem por 

mês, abordamos assuntos sobre a infecção dos anuros por parasitos, beta diversidade e diversidade 

funcional, entre outros, totalizando 15 postagens. Foi registrado um aumento razoável no alcance 

das postagens, e ganho de 70,33% no número de seguidores, que apresentaram-se como perfis 

pessoais e de laboratórios. Em conjunto, o projeto permitiu maior conhecimento e divulgação 

sobre a interação entre parasitos de anfíbios, as informações compiladas serão analisadas em 

estudos futuros. 
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Nesta revisão buscamos entender as relações existentes entre desenvolvimento infantil e ciclo 

sono/vigília.  Abordamos a importância do sono no desenvolvimento, suas características e 

métodos de avaliação. A revisão incluiu características do ciclo sono/vigília até os sete anos, com 

enfoque nos dois primeiros anos de vida. Para a busca de artigos relacionados ao tema utilizamos 

os indexadores PubMed e Scielo. Pudemos observar que alterações do sono têm associação com 

o desenvolvimento da criança, tanto na dimensão cognitiva quanto na regulação emocional. A 

falta do descanso é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de alguma doenças de 

aspectos psicológicos importantes, especialmente se essa dificuldade persistir durante muito 

tempo. Vários fatores são capazes de alterar a qualidade e quantidade do sono e existem 

intervenções para atenuar as consequências dessas alterações. Um exemplo dessas interferências 

é a limpeza do sono, atividade facilmente realizável desde que haja uma breve organização prévia 

dos pais ou cuidadores. Podemos perceber com isso que sono é essencial para o bom 

desenvolvimento cognitivo e físico de bebês e crianças, em indivíduos maiores é possível reparar 

que a quantia adequada de sono as torna mais ativas em ambiente escolar, o que possivelmente se 

reflete na capacidade de aprendizado delas. Crianças que não têm suas necessidades de sono 

respeitadas podem apresentar dificuldades na modulação emocional, na memória e no raciocínio. 

E por consequência disso podem sofrer dificuldades na socialização e aprendizado, o que 

possivelmente é deletério para o futuro deste indivíduo. Portanto, é extremamente importante que 

as necessidades de sono da criança sejam conhecidas e respeitadas, para que sejam oferecidas 

boas condições de desenvolvimento para elas. 
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RELAÇÃO ECOLÓGICA (PARASITISMOS) EM MORCEGOS URBANOS,MUNICÍPIO DE 

PALOTINA, PARANÁ.Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera, sendo a segunda 

maisabundante de Mammalia. No Brasil são registradas 9 famílias, 64 gêneros e167 espécies. São 

representantes de um dos grupos mais diversos em relaçãoa hábitos alimentares ecológicos, 

apresentam grande importância ecológica,econômica e social. A abundância de ectoparasitos em 

morcegos pode serinfluenciada através de características associadas ao hospedeiro, tal 

comoabrigo, tamanho do corpo, sexo, idade, ou sistema social. Estudos paracompreensão da 

biologia e ecologia do grupo são essenciais paracompreender o hábito de vida desse grupo. Por 

isso, o objetivo dessa pesquisafoi realizar um estudo sobre a relação parasita-hospedeiro, 

analisando as taxasde infestação nos morcegos, dentro dos fragmentos urbanos. O estudo 

foirealizado no município de Palotina, estado do Paraná. Foram selecionados trêspontos de 

amostragem dentro do perímetro urbano no município, sendofragmentos florestais. A 

metodologia utilizada foi de redes de neblina paracaptura dos animais, padronizadas em 

(12x2,5m), sendo três redes por pontos,dispostas a (2,5 m) de distância do solo. As redes eram 

abertas após o pôr-do-sol, permaneciam abertas por 4 horas, com revisões a cada 20 minutos. 

Oestudo foi realizado de dezembro-2020 até julho-2021. Os espécimescapturados foram triados 

até o nível de espécie. Nos indivíduos queapresentavam infestação, os parasitas eram retirados e 

inseridos emrecipientes com álcool 70%, sendo triados posteriormente no menor níveltaxonômico 

possível. Foram 105 indivíduos coletados, dos quais 32 indivíduoscom infestação. Os registros 

de infestação em morcegos do gênero Artibeusforam em Artibeus lituratus, A. fimbriatus e A. 

obscurus. Foi coletado umregistro para espécie Sturnira lilium, porém não foi possível a 

identificação doparasito. Para a espécie Artibeus obscurus, ocorreu apenas um 

registro,identificado como hospedeiro-parasita (Paratrichobius longicrus). Para Myotisnigricans, 

o parasita foi Basilia guimaraesi. Os resultados indicam preferênciade parasitas por espécie de 

morcegos, sendo que para Artibeus lituratus,parasita ( Paratrichobius longicrus), e para Artibeus 

fimbriatus (Megistopodaaranea).Os resultados têm mostrado uma estreita relação ecológica 

entreparasita-hospedeiro. 
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DENSIDADE DE QUIRÓPTEROS EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

PALOTINA, PR 
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Os morcegos são a segunda ordem mais abundante no mundo dentro dos mamíferos, com cerca 

de aproximadamente 1.200 espécies. São os únicos mamíferos capazes de voar, visto que possuem 

uma série de adaptações que possibilitam o vôo. Estudos com os mesmos são de suma importância 

para entender sua biologia e ecologia, para assim compreender a estrutura da comunidade, sua 

importância ecológica, social e econômica. O presente estudo teve por objetivo fazer um 

levantamento da riqueza e abundância de morcegos em remanescentes florestais urbanos. A 

pesquisa foi realizada no município de Palotina, Paraná. Foram três pontos amostrais, no 

perímetro urbano do município, sendo; Ponto 1- (2.813,1 m²) - Fragmento no centro da cidade 

com alto grau de interferência antrópica, Ponto 2- (175,35 m²) - Fragmento próximo ao lago 

municipal com um grau de interferência intermediária, e ponto 3- (25.654,77 m²) - Fragmento 

mais isolado com baixa interferência, dentro do campus da UFPR setor Palotina. Foi utilizado o 

método de redes de neblinas, sendo usadas 3 redes por ponto, totalizando 9 redes. Foram 

realizadas coletas 3 vezes por mês, de dezembro-2020 até julho de 2021. As redes foram abertas 

após o pôr-do-sol e permanecem abertas por 4 horas com revisões a cada 20 minutos. Os morcegos 

foram identificados até o nível de espécie. Foi anotado em qual dos pontos o indivíduo foi 

capturado e identificado com anilha. Também anotadas algumas informações como: horário de 

captura, temperatura, pluviosidade, etc. Durante o período de estudo foram amostrados 105 

indivíduos, de quatro famílias diferentes (Phyllostomidae, Molossidae, Vespertilionidae e 

Noctilionidae) e 15 espécies diferentes. Nota-se a predominância de indivíduos da família 

Phyllostomidae em ambos os pontos de amostragem. Em relação a abundância de espécies, o 

ponto 3 apresentou 52 indivíduos amostrados, seguido do ponto 1 com 47 espécies e o ponto 2 

com 33. A espécie Artibeus lituratus foi a espécie mais abundante em ambos os pontos. O ponto 

1 apresentou indivíduos de três famílias diferentes (Phyllostomidae, Molossidae e 

Vespertilionidae). No ponto 2 foram amostrados indivíduos de 4 famílias diferentes. No ponto 3 

foram amostrados indivíduos de três famílias. O ponto 2, apesar de ser o menor fragmento, 

apresenta condições favoráveis ao estabelecimento de espécies, devido à baixa influencia 

humana. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO, 

RECEPTORES DE PROGESTERONA E KI-67, E A RESPOSTA PATOLÓGICA 

COMPLETA, APÓS TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NEOADJUVANTE NO 

CARCINOMA DUCTAL INVASOR. 
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Introdução e objetivos: O diagnóstico precoce de câncer de mama é peça chave para um desfecho 

clínico favorável da doença. A quimioterapia neoadjuvante (QT-neo) tem sido muito utilizada no 

tratamento, porque reduz o tamanho tumoral, assim como nos permite identificar os casos em que 

ocorre a Resposta Patológica Completa (RPC). A RPC é um marcador de melhor prognóstico, e 

a busca de marcadores que estejam associados a maiores taxas de RPC, pode trazer benefícios 

importantes para o tratamento . Este estudo tem como objetivo estabelecer a associação entre 

receptores de estrógeno (RE), receptores de progesterona (RP) e KI-67 e a ocorrência de RPC 

após tratamento com QT-neo em pacientes com carcinoma ductal invasor (CDI). Metodologia: 

Estudo observacional, analítico, retrospectivo e transversal. Foram coletados dados de prontuário 

de pacientes com CDI tratadas com QT-neo que passaram por cirurgia no período de 01 de janeiro 

de 2017 a 31 de dezembro de 2020, em duas unidades da mama de Curitiba, no Hospital de 

Clinicas-UFPR, e no Centro de doenças da mama-Oncoclínica. Foram analisados os dados sobre 

a expressão dos receptores de estrogênio (RE), receptores de progesterona (RP), percentual de 

Ki-67 e a ocorrência de resposta patológica completa (RPC), após QT-neo. Os dados obtidos 

foram compilados em planilha eletrônica (Microsoft Excel®️). Resultados e discussão: Foram 

coletados dados de 228 pacientes com CDI, sendo 12 bilaterais (5,3%), totalizando 240 tumores. 

Em relação à expressão do RE: 156 tumores apresentaram RE positivo, e destes, 34 obtiveram 

RPC (21,8%); de 81 com RE negativo, 32 obtiveram RPC (39,5%) (p = 0,004). Quanto a 

Expressão do RP: 129 tumores com RP positivo, destes, 24 tumores obtiveram RPC (18,6%); de 

107 com RP negativo, 42 obtiveram RPC (39,2%) (p = 0,001). Em relação à Expressão de Ki-67: 

dos 36 tumores com Ki�67 <20%, 3 apresentaram RPC (8,3%). E os tumores com Ki-67 ≥20%, 

dos 187 tumores analisados, 57 obtiveram RPC (30,5%) (p = 0,012). Conclusão: Na avaliação 

realizada, a negatividade para a expressão de RE e RP, assim como a expressão de Ki-67≥20% 

demonstraram associação significativa em relação à ocorrência de RPC. 
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EFEITOS DA EXPOSIÇÃO A ÓLEO E DISPERSANTES QUÍMICOS SOBRE 

DEFESAS ANTIOXIDANTES DE POLIQUETAS: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-

ANÁLISE. 
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Os riscos de derramamento de petróleo no oceano tiveram aumento significativo, devido à intensa 

exploração do petróleo ter se agravado no mundo. Com isso, pesquisas com o intuito de identificar 

soluções para derramamentos de óleo, a fim de diminuir danos no ambiente marinho e costeiro, 

cresceram gradativamente. Sabemos que é comum, após um derrame acidental de óleo, utilizar 

de dispersantes químicos, entretanto, é importante entender quais os riscos que estes dispersantes 

causam à fauna marinha, bem como à fauna bentônica, através de estudos em organismos como 

as poliquetas. Estes anelídeos são excelentes bioindicadores de poluição e são frequentemente 

utilizados para averiguar diferentes níveis de poluição nos oceanos, justamente por possuírem 

rápidas respostas quando expostos a diferentes níveis toxicológicos, demonstrando alterações 

físicas e biológicas. Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão sistemática na literatura 

e futuramente, fazer a aplicação de meta-análise, para auxiliar na tomada de decisão quanto ao 

uso de dispersantes químicos em áreas costeiras após derrames acidentais de óleo. As buscas 

bibliográficas foram realizadas em duas plataformas: Web Of Science e Scopus, a busca no Web 

Of Science resultou em 365 artigos e no Scopus resultou em 341, sendo o total de 706 artigos. 

Além disso, a busca desencadeou em 387 artigos com duplicatas. Ao finalizar toda a etapa de 

separação dos artigos, esperamos que possamos encontrar respostas quanto às melhores soluções 

a serem tomadas em um derramamento de óleo, juntamente identificar quais os dispersantes 

químicos com menores taxas de impacto à fauna bêntica, pretendendo auxiliar nas decisões frente 

à acidentes envolvendo petróleo no ambiente marinho. As meta-análises não foram realizadas 

nesta pesquisa, pois não houve a completa extração dos dados contidos nos artigos utilizados, 

contudo, sugerimos que estas análises sejam realizadas em pesquisas futuras. 
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CULTIVO DA ARCHAEA HALOFÍLICA HALORUBRUM SACCHAROVORUM 

ATCC® 29252? EMPREGANDO RESÍDUOS INDUSTRIAIS PARA A AVALIAÇÃO 

DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE CAROTENOIDES 
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Os processos industriais acabam gerando diversos tipos de resíduos que podem ser reaproveitados 

em outros processos. Uma alternativa econômica e sustentável ao descarte desses materiais foi 

avaliada nesse trabalho, com o objetivo de utilizar resíduos industriais como meios de cultivo 

para o crescimento e produção de carotenoides pela Archaea Halorubrum saccharovorum 

(ATCC®️ 29252™). Esse microrganismo halofílico é capaz de sintetizar carotenoides, substâncias 

lipídicas que possuem propriedades antioxidantes e várias aplicações biotecnológicas e com 

benefícios à saúde humana. Além disso, Archaea halofílicas produzem, principalmente, o 

carotenoide bacteriorruberina, que apresenta atividade antioxidante superior à atividade 

antioxidante do ácido ascórbico e do ß-caroteno. A produção de carotenoides por microrganismos 

é uma alternativa à síntese química, que acaba tendo um custo elevado, além de subprodutos 

nocivos. Não foram encontrados dados na literatura sobre o uso de resíduos industriais no cultivo 

de Archaea para a produção de carotenoides, entretanto, foram encontradas pesquisas utilizando 

resíduos que contribuíram para o aumento da produção de carotenoides por outros 

microrganismos. Foram utilizados, por exemplo, cascas de cebola e feijão mungo no cultivo de 

leveduras do gênero Rhodotorula, melaço de cana como fonte nutritiva para o cultivo da levedura 

Serratia marcescens ATCC®️ 27117™, extrato de batata como fonte nutritiva para o cultivo das 

leveduras Sporobolomyces roseus e Rhodotorula mucilaginosa e resíduos de pescado como fonte 

de nutrientes para o cultivo da bactéria Erythrobacter citreus LAMA 915. Nota-se que os resíduos 

são boas alternativas como fontes de nutrientes para o meio de cultivo de microrganismos. 

Considerando os resíduos industriais amplamente disponíveis no Brasil, futuramente os cultivos 

da Archaea Halorubrum saccharovorum serão realizados em meios contendo os resíduos farinha 

de soja, farinha de couro bovino e resíduo de pescado, como fontes de nitrogênio, em substituição 

ao extrato de levedura e ao hidrolisado de caseína, em condições favoráveis ao crescimento celular 

(concentração de 26,4% de cloreto de sódio, temperatura de 50,1ºC e pH 9,2) e à produção de 

carotenoides (concentração de 9,6% de cloreto de sódio, temperatura de 35,8ºC e pH 6,7). 
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AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE FUNCIONAL E MARCHA DE IDOSAS COM 

OSTEOPOROSE QUE REALIZARAM PROGRAMA DE TREINAMENTO COM 

EXERCÍCIOS MULTICOMPONENTES. 

Nº: 20219933 

Autor(es): Milena Ribas Rosa 

Orientador(es): Anna Raquel Silveira Gomes 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Marcha, Osteoporose, Saúde Do Idoso 

 

A osteoporose (OP) pode afetar o desempenho físico e a marcha, por isso treinamento físico 

multicomponente tem sido recomendado. Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar a 

mobilidade funcional, medo de cair e a marcha de idosas com osteoporose que realizaram 

programa de treinamento físico multicomponente domiciliar. Participaram do estudo 14 mulheres 

(74,21 ± 6,56 anos; IMC 28,26 ± 5,52 kg/m²) com OP, randomizadas em 3 grupos: Grupo 

Controle (GC n=5); Grupo Suplementação Vitamina D e Cálcio (GVDCa, n=5) e Grupo Vitamina 

D e Cálcio associados ao treinamento físico multicomponente (GVDCaT, n=4). Avaliou-se antes 

e após 6 meses: histórico de quedas 6 meses; medo de cair (Falls Efficacy Scale-International - 

FES-I); função de quadril e joelho (Questionário Algofuncional de Lequesne; [0 nenhum 

acometimento;1-4 pouco acometimento;5-7 acometimento moderado;8-10 acometimento grave; 

11-13 acometimento muito grave ou >14 acometimento extremamente grave]); função do pé e 

tornozelo (Foot and Ankle Outcome Score – FAOS; ≥ 75 pontos indicam boa função); mobilidade 

funcional (Timed Up And Go – TUG; 70-79 anos=9,2s para mobilidade funcional e >15 segundos 

para risco de quedas); marcha com G-Walk: cadência [120,8±7,5 passos/min]; comprimento da 

passada [1,12±0,15m para não caidoras e 1,09±0,20m para caidoras] e velocidade média [0,8m/s]. 

Os dados são média e desvio padrão e a comparação entre grupos com Kruskall-Wallis e teste t 

independente (p≤0,05). O histórico de quedas revelou que houve diminuição do número de quedas 

no GC de 20% e no GVDCaT de 50%.  Redução do medo de cair no GC (26,00±3,00 pts vs 

25,80±4,96 pts p=0,91) e GVDCaT (26,5±3,41 pts vs 25,75±4,03 pts p=0,60), mas sem diferença 

estatisticamente significativa. Houve melhora da mobilidade funcional no GVDCa (12,44±6,49s 

vs 11,11±1,4,1s; p=0,10) e GVDCaT (9,17±2,69 vs 9,00 ±2,83; p=0,74), mas sem diferença 

estatisticamente significativa. O GC apresentou mobilidade funcional adequada (GC 8,47±1,31s 

vs 8,65±0,62s). A velocidade da marcha, comprimento da passada e cadência apresentaram-se 

adequados em todos os grupos. O GVDCaT apresentou melhora da função do joelho (3,4±2,72 

vs 2,25±4,5 p=0,033). Ainda, a função do pé e tornozelo, no domínio atividades de vida diária, 

foi melhor no GVDCaT quando comparado com o GVDCa (81,00±30,97 vs 96,00±8,82 

p=0,014). A associação da suplementação com Vitamina D e Cálcio e treinamento físico 

multicomponente domiciliar melhorou as funções do joelho, tornozelo e pé importantes para a 

prevenção de quedas e fraturas em idosas com OP. 
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A ordem Chiroptera é a segunda mais abundante, apresenta uma ampla diversidade no mundo e 

pertencente aos únicos mamíferos voadores. São  representantes de um dos grupos mais diversos 

em relação a hábitos alimentares ecológicos, desde frutas, sementes, insetos, folhas, e até mesmo 

sangue e outros animais. Os frugívoros possuem uma grande importância no ecossistema, sendo 

considerados dispersores de sementes, por dispersão zoocórica como os insetívoros, ajudando no 

controle biológico de pragas agrícolas, de zoonoses, etc. O objetivo dessa pesquisa foi realizar a 

coleta das fezes dos quirópteros, fazer a análise e complementar as informações sobre a dieta, 

dentro de fragmentos urbanos. O estudo foi realizado no município de Palotina, Paraná. Foram 

selecionados três pontos de amostragem dentro do perímetro urbano, sendo fragmentos florestais. 

A metodologia utilizada foi por redes de neblina para captura dos animais, padronizadas em 

12x2,5m, sendo três redes por pontos, dispostas a 2,5 m de distância do solo. As redes eram 

abertas após o pôr-do-sol, permaneciam abertas por 4 horas, com revisões a cada 20 minutos. O 

estudo foi realizado de dez/2020 a jul/2021. Os espécimes capturados eram mantidos em sacos de 

algodão para possíveis coletas de material fecal por 30 min. Os animais eram identificados no 

nível de espécie e soltos no mesmo local de coleta. As fezes coletadas eram armazenadas em um 

envelope identificado. Em laboratório foi realizada triagem dos conteúdos fecais, utilizando um 

Microscópio estereoscópico, água destilada e placa de petri. Foram 105 indivíduos coletados, 

sendo obtidos 39 materiais fecais. Os resultados mostram a maioria das espécies frugívora, 

Artibeus lituratus, A. fimbriatus, Carollia perspicilata e Sturnira lilium. A dieta está baseada em 

plantas dos gêneros Ficus e Solanum, e espécies de Cecropia pachystachya e Piper glabratum 

Kunth. A preferência de Sturnira lilium foi baseada em frutos de Solanum sp. e de Carollia 

perspicillata por Piper sp. As espécies de Artibeus apresentaram preferência em grande parte por 

plantas de Ficus e Cecropia.  Essas plantas são importantes para a regeneração florestal, 

principalmente as do gênero Ficus, por estarem presentes no primeiro estágio de sucessão 

ecológica. Apenas duas fezes eram de morcegos insetívoros, Myotis nicrigrans, e os resultados 

mostraram que sua alimentação esteve basicamente baseada em coleópteros e lepidópteros. Os 

resultados têm corroborado a ideia de que estes animais tendem a apresentar dieta oportunística 

em ambientes alterados. 
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IDENTIFICAÇÃO DE FONTE ALIMENTAR DE FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA: 

PHLEBOTOMINAE) EM CAVERNÍCOLAS DE MINAS GERAIS, BRASIL 

Nº: 20219935 

Autor(es): Gustavo Henrique de Marchi 

Orientador(es): Andrey Jose De Andrade 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Anfíbios, Flebotomíneo, Pcr 

 

Gêneros e espécies de flebotomíneos já foram registrados e descritos em cavernas no Brasil, mas 

nenhum estudo forneceu a fonte alimentar utilizada pelos flebotomíneos nesses ambientes. Neste 

trabalho, identificamos a fonte alimentar de sangue utilizada por espécies de flebotomíneos em 

cavernas localizadas no Quadrilátero Ferrífero (QF), estado de Minas Gerais, Brasil. Os 

espécimes foram coletados manualmente próximo ou sobre anuros dentro de cavernas 

ferruginosas no Parque Nacional da Serra do Gandarela e Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 

Foram realizadas oito coletas durante o período de novembro de 2016 até maio de 2019. Machos 

e fêmeas foram colocados em frascos com álcool 70% e armazenados a -10ºC. As fêmeas 

ingurgitadas, após identificação específica, tiveram o DNA extraído e em seguida amplificados 

por PCR com primers específicos. O sequenciamento gerou um consenso relativamente longo de 

800pb, a qual foi analisado no GenBank e no Barcoding of Life, tendo como correspondência 

entre 83% a 100% no grau de similaridade das amostras com os bancos de dados. Foram coletados 

198 exemplares (107 fêmeas e 91 machos), todos pertencentes à espécie Sciopemyia aff. microps 

(88,89%), Sciopemyia sordellii (10,61%) ou Martinsmyia oliveirai (0,50%). No que diz respeito 

ao sexo feminino, 89 eram S. aff. microps e 18 S. sordellii. Dezenove fêmeas ingurgitadas de S. 

aff. microps foram analisados e a maioria (n = 18) apresentava sangue de Bokermannohyla 

martinsi e um continha sangue de Scinax fuscovarius. O sangue presente em fêmeas ingurgitadas 

de S. sordellii (n = 4) era de B. martinsi. Espécimes do gênero Sciopemyia são comumente 

encontrados em coletas realizadas em cavernas naturais, mas este foi o primeiro estudo a provar 

que as fêmeas desse gênero se alimentam de animais de sangue frio na natureza. 
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A prática da aquicultura tem apresentado um crescimento acentuado, ganhando espaço no 

mercado brasileiro. Sua constante expansão com criações de variadas espécies permitiu ao Brasil 

alcançar a 8° posição na cultura de organismos de água doce. A produção intensiva do camarão-

gigante-da-Malásia, Macrobrachium rosenbergii, implica em alta densidade populacional e o 

expõe a uma série de microrganismos patogênicos. O sistema imune de invertebrados pode atuar 

através da secreção de peptídeos antimicrobianos (PAMs). O presente trabalho tem como 

objetivos principais a seleção de iniciadores para a amplificação e análise da expressão gênica de 

PAMs, além da caracterização da bactéria A. hydrophila para o ensaio de desafio séptico. Para a 

análise da expressão gênica dos PAMs foram escolhidos iniciadores para os genes Pellino, 

Crustina, ALF-5 e ALF-6 e como gene moderador, actina.  A. hydrophila foi isolada de resíduos 

de água de abatedouro bovino industrial e caracterizada por testes bioquímicos e molecular. Os 

meios de cultura Tryptic Soy Agar (TSA), TSA + NaCl 1%, Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose 

(TCBS) e Brain Heart Infusion (BHI) foram utilizados para o cultivo. Foi realizada por coloração 

de Gram e os testes bioquímicos (Citrato, Motilidade, Indol, Sulfeto de hidrogênio, Hidrólise da 

gelatina e Prova da catalase, além do sequenciamento da região do rDNA 16S.  Para o desafio 

séptico, os camarões foram aclimatados, por 3 horas, em recipientes contendo 6 litros de água 

proveniente do criadouro, com temperatura média de 22°C±2, em três tratamentos (0,12 e 24h 

com 3 animais inoculados em triplicata). Foram coletadas amostras de hemolinfa e 

hepatopâncreas. Para a extração do RNA total desses tecidos foi utilizado o Kit SV Total RNA 

Isolation System e o RNA foi quantificado em Nanodrop. Em ágar TCBS a bactéria, formato de 

bacilo Gram-negativo, reação de catalase positiva, degradação da lactose-gelatina, motilidade, 

indol negativo, ornitina negativo e ausência da produção de sulfeto de hidrogênio. Foi possível 

obter RNA em maior quantidade e qualidade nas amostras de hepatopâncreas, comparado com a 

da hemolinfa. A comparação dos níveis de expressão, por RT-PCR semi-quantitiva ainda não foi 

concluída até o presente momento. É esperado que os animais inoculados com A. hydrophila 

apresentem níveis maiores de expressão dos genes para os PAMs, indicando uma possível 

resposta imunológica ao desafio séptico implementado. 
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Diversos microrganismos apresentam o potencial biotecnológico de biorremediação de áreas 

contaminadas com poluentes recalcitrantes oriundos da antropização. Dentre essas áreas estão o 

manguezal e áreas agricultáveis contaminadas com Glifosato - um herbicida biopersistente e 

amplamente utilizado - que em suas condições adversas de interferência antrópica, podem ser 

consideradas fontes de microrganismos com potencial significativo para a degradação de 

contaminantes. Sendo assim, os objetivos deste trabalho são conhecer a diversidade fúngica 

dessas áreas e avaliar a produção enzimática (lacases e peroxidases) como ferramentas na 

prospecção por microrganismos biodegradadores do Glifosato. Para a realização dos ensaios de 

isolamento foram utilizadas amostras de solo de manguezal e de áreas agricultáveis com histórico 

de contaminação pelo Glifosato. A amostragem para ambos os substratos foi similar, sendo 

coletados 500g de sedimento da camada superficial, ressuspendida uma amostra composta de 

100g de solo em água peptonada 0,1%, e semeando-as em Meio Martin. Nas amostras de solo 

agricultável uma etapa adicional foi realizada antes do isolamento, no qual o solo foi enriquecido 

com a adição de 50mg/Kg-1 do herbicida por 30 dias, a fim de selecionar fungos tolerantes e 

degradadores do contaminante. Os fungos foram submetidos aos testes enzimáticos em meio 

LBM 1x suplementado com Azure B, para avaliar a presença de peroxidases, e LBM 1x 

suplementado com guaiacol, para determinar a presença de lacase. Como resultados, foram 

obtidos 488 isolados fúngicos que foram agrupados em 135 morfogrupos, sendo 394 isolados e 

85 morfogrupos pertencentes ao substrato do manguezal, e 94 isolados e 50 morfogrupos ao solo 

contaminado com glifosato. Do grupo de fungos oriundos do manguezal, foram testados 1 

representante de cada morfotipo, obtendo-se como resultado 29 isolados capazes de sintetizar 

lacase, 4 de sintetizar peroxidase e 1 capaz de sintetizar ambas as enzimas. Tais testes encontram-

se em fase de execução para os grupos fúngicos provenientes do solo agricultável. Como 

perspectiva futura pretende-se utilizar os isolados com dados positivos quanto ao potencial 

enzimático alvo para realizar a identificação molecular e o depósito na Coleção Microbiológica 

da Rede Paranaense (CMRP). Diante dos resultados prévios obtidos para produção enzimática 

dos fungos provenientes do manguezal, espera-se também, resultados satisfatórios do grupamento 

fúngico advindo das áreas agricultáveis, para que futuramente possam ser explorados quanto à 

capacidade de biodegradação de glifosato. 
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A Enterocolite Necrosante (ECN) é um distúrbio inflamatório intestinal grave que afeta 

principalmente prematuros de muito baixo peso, sendo o principal fator de risco a prematuridade. 

Apesar dos avanços no tratamento, ainda representa a principal causa de morbimortalidade nessa 

população e a elucidação de sua etiologia, bem como seu manejo e prevenção ainda são um 

desafio. A fisiopatologia da doença envolve a imaturidade do sistema imunológico, associado à 

complexa composição mutável da microbiota intestinal, e é desencadeada pela associação de 

hipóxia perinatal, alimentação precoce, especialmente com fórmula, e a colonização bacteriana. 

Tratamentos alternativos para prevenção da ECN vêm sendo aplicados precocemente, com bons 

resultados, como o uso da câmara hiperbárica. O pneumoperitônio induzido também tem sido 

testado no tratamento de diversas doenças inflamatórias intestinais, com proposta semelhante à 

câmara hiperbárica, mas ofertando o oxigênio de maneira mais direcionada. Nesse contexto, o 

objetivo do trabalho foi avaliar se a aplicação direta do oxigênio 100%, por meio do 

pneumoperitônio, seria capaz de obter resultados semelhantes aos obtidos pela terapia de oxigênio 

na câmara hiperbárica, prevenindo a ocorrência da ECN e também prolongando a sobrevida. 

Dividiu-se 40 ratos Wistar recém-nascido em 4 grupos - grupo controle negativo (Cneg), mantido 

com a mãe, e os demais submetidos ao protocolo de indução de ECN, sendo um grupo controle 

positivo (Cpos), um grupo com pneumoperitônio com oxigênio (grupo O) e outro grupo com 

pneumoperitônio com nitrogênio (grupo N). Realizou-se a dosagem de D-lactato, análise da 

proteína Ki-67 – um excelente marcador para determinar presença de atividade celular que 

estabelece a existência ou não de ECN – e a análise histológica com HE que, por meio de um 

escore para cada lesão observada com base em 6 parâmetros histológicos, determinava a 

instalação da doença. Quanto à análise do D-lactato, na dosagem média, por grupo, só houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos Cneg e O (p<0,05). As médias de escores 

de ECN, na análise histológica, demonstrou que houve diferença estatisticamente significativa na 

comparação entre Cneg e os demais grupos. Como conclusão, a aplicação do pneumoperitônio 

com oxigênio não foi capaz de prevenir as lesões intestinais e de induzir menor inflamação, nem 

de aumentar a sobrevida. O uso do pneumoperitônio com nitrogênio também não se mostrou 

efetivo. 
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A Osteoporose (OP) afeta a função musculoesquelética podendo prejudicar a qualidade de vida 

(QV). Portanto, recomenda-se a prática de exercícios multicomponentes e suplementação com 

Vitamina D e Cálcio (VDCa). O objetivo do presente estudo foi avaliar a sarcopenia, fragilidade 

física e a QV de idosas com OP. Participaram do estudo 14 mulheres (74,21 ± 6,56 anos; IMC 

28,26 ± 5,52 kg/m²) com OP, randomizadas em 3 grupos: Grupo Controle (GC n=5), utilizaram 

Suplementação Vitamina D e Cálcio como prescrito pelo seu médico; Grupo Suplementação 

Vitamina D e Cálcio (GVDCa, n=5) utilizaram Suplementação Vitamina D e Cálcio de acordo 

com a prescrição estabelecida para o presente estudo (2,400UI/dia [16,800UI/semana], associada 

a suplementação de cálcio [500mg de cálcio elementar e 400 UI de vitamina D]; e Grupo Vitamina 

D e Cálcio associados ao treinamento físico multicomponente domiciliar (GVDCaT, n=4), 2 

vezes por semana, sendo uma vez com supervisão direta de fisioterapeuta ou profissional de 

educação física e uma vez seguindo treinamento em cartilha e vídeo pelo youtube, customizado 

para o presente estudo. O treinamento físico multicomponente (TFM) foi constituído por 

aquecimento com dança; treino aeróbico com impacto; exercícios com resistência progressiva; 

equilíbrio  e alongamento, com progressão mensal. Avaliou-se antes e após 6 meses: fragilidade 

física pelo questionário Study of Osteoporotic Fractures index (SOF); a sarcopenia (SARC-F; 

circunferência da panturrilha (CP); Força de preensão manual (FPM); Teste de Sentar e Levantar 

5 vezes (TSL5X); Teste de velocidade de marcha de 4 metros (Vm4m) e Timed to up and go 

(TUG), classificando-as em não sarcopênicas; provável sarcopenia, sarcopênicas ou sarcopenia 

severa. A qualidade de vida foi avaliada pelo questionário Osteoporosis Assessment 

Questionnaire (OPAQ). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos. Recomenda-se aumentar o número de participantes em cada grupo, para investigar os 

efeitos da associação da vitamina D, cálcio e treinamento físico multicomponente domiciliar, na 

função musculoesquelética, fragilidade física e qualidade de vida em idosas com osteoporose. 
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Ao manter animais silvestres em cativeiro, como no caso de zoológicos, é essencial o estudo e 

monitoramento da fauna parasitária desses animais, uma vez que o cativeiro altera o equilíbrio 

entre parasito-hospedeiro normalmente presente em vida livre. O propósito desse estudo foi 

investigar a carga parasitária dos carnívoros cativos no Zoológico Municipal de Curitiba. Foram 

analisadas 25 amostras fecais de dezesseis espécies: Leopardus tigrinus (gato-do-mato), 

Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus wiedii (gato-maracajá), Panthera onca (onça-

pintada), Puma concolor (onça-parda), Panthera tigris (tigre), Panthera leo (leão), Lycalopex 

gymnocercus (graxaim-do-campo), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Cerdocyon thous 

(cachorro-do-mato), Eira barbara (irara), Lontra longicaudis (lontra-neotropical), Nasua nasua 

(quati-de-cauda-anelada), Procyon cancrivorus (mão-pelada), Ursus arctos (urso-pardo) e 

Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira). A análise foi conduzida entre novembro e 

dezembro de 2020, por meio de duas técnicas de concentração de ovos, oocistos e cistos, uma que 

usa o princípio da flutuação espontânea em solução saturada de cloreto de sódio e outra que usa 

a sedimentação espontânea em água. Algumas espécies animais tinham mais de um indivíduo, 

resultando nas 25 amostras, das quais oito (32%) apresentaram resultados positivos. Os parasitos 

encontrados foram ovos de Toxascaris leonina, presente nas amostras de Puma concolor e 

Panthera leo e oocistos de coccídios em uma das Panthera onca. Os exames do casal de 

Myrmecophaga tridactyla resultaram positivos para Eimeria sp., e por fim, a amostragem da 

Lontra longicaudis teve resultado positivo para ovo da família Strongilidae. Os resultados dessa 

pesquisa evidenciam a importância do monitoramento de endoparasitos presentes na população 

de animais dos zoológicos. É importante incentivar mais pesquisas, com maior frequência e 

amostragem maior, em todas as espécies de animais que vivem no zoológico para se ter uma 

epidemiologia mais significativa de um local tão importante para conservação das espécies ali 

inseridas, assim como mensurar o potencial zoonótico da fauna parasitológica. 
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A inteligência artificial tem sido amplamente utilizada para solucionar problemas biológicos 

devido à alta eficiência na tomada de decisões aliada a agilidade de processamento. Algoritmos 

de classificação e predição para análises associativas entre informações moleculares/genéticas e 

fenótipo são importantes ferramentas para determinar as interações entre dados biológicos. 

Devido à complexidade dos aspectos que envolvem a determinação e expressão de uma 

característica fenotípica, é necessário a utilização de um conjunto de abordagens computacionais 

para realizar análises e obter resultados satisfatórios e reprodutíveis. Neste sentido, a utilização 

do modelo SWeeP para análises de informações moleculares tem se mostrado promissora. SWeeP 

é uma ferramenta para representar sequencias biológicas em vetores, que permite a redução de 

dimensionalidade, diminuindo custos computacionais. Os vetores gerados pelo SWeeP podem ser 

amplamente utilizados para análises de Machine Learning. O objetivo deste estudo foi explorar o 

modelo SWeeP aliado à redes neurais artificiais para a predição de fenótipos a partir de dados 

moleculares. Para isso, foi utilizado como estudo de caso sequencias biológicas de formigas 

operárias menores e avaliada a largura das cabeças das mesmas. Foi gerada uma matriz de vetores 

SWeeP contendo a informação de 6 proteínas (selecionadas a partir de outro estudo) para 2,918 

espécies de formigas. Por se tratar de um modelo supervisionado, foi necessário comparar as 

espécies de formiga e seus respectivos dados moleculares representados nos vetores SWeeP com 

os valores de largura de cabeça, gerando os dados de treinamento do modelo.  Ao todo, foram 

coletadas 294 entradas de uma tabela estruturada fornecida pelo “Global Ant Database (GLAD)” 

e 1038 entradas não estruturadas mineradas do site “Antwiki” utilizando de um robô concebido 

pela equipe, em MATLAB, totalizando 1332 espécies. Os valores fenotípicos preditos para o 

grupo de teste da rede neural tiveram uma correlação ρ = 0, 8104 (p-value = 2, 6568.10−76) com 

o valor real e o modelo foi validado pelo baixo erro quadrático médio (MSE = 0,0370) 

demonstrando a capacidade de preservação da informação biológica pelo modelo SWeeP e a 

possibilidade do uso do mesmo para predição de características fenotípicas contínuas, com maior 

precisão e menor custo computacional. 
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Elemento imprescindível para a existência da vida na Terra, o nitrogênio (N2) é essencial para o 

desenvolvimento vegetal. Porém, para ser assimilado e usado pelas plantas, deve ser convertido 

em formas diferentes da que está presente na atmosfera. A Fixação biológica de nitrogênio (FBN) 

é responsável por captar esse elemento e deixá-lo disponível por meio de outros compostos 

nitrogenados. Bactérias pertencentes ao gênero Rhizobium são responsáveis por esse processo de 

FBN e possuem características e estruturas específicas nas raízes das leguminosas chamadas de 

nódulos. A leguminosa escolhida neste   trabalho é o feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.), 

presente na dieta de grande parte dos brasileiros e por isso, muito importante para e economia do 

país. Assim, o objetivo deste trabalho é estudar diferentes tipos de bactérias associadas à 

nodulação, usando duas cultivares brasileiras (BRS Esteio e IPR Sábia) como plantas iscas. A 

coleção inicial foi estabelecida por 176 bactérias (2019) com indicativo inicial de baixa 

diversidade, considerando que poucos isolados diferenciaram-se na absorção de corante e 

mudança de pH do meio de cultura. Em razão da sua especificidade e potencial catalítico, as 

enzimas são de grande estima e participam de inúmeras reações celulares, aumentando em 

centenas de vezes algumas reações. A pectinase pode ser produzida por microrganismos e 

influenciada pelas condições de cultivo. São capazes de matar células vegetais e até consumir 

tecidos de plantas. As amilases atuam degradando o substrato amido, que é formado por amilose 

e amilopectina e compõe a massa vegetal e animal. A detecção de atividade esterástica visa obter 

resposta quanto a esterases e lipases, que catalisam a hidrólise de cadeias curtas e longas de 

triacilgliceróis, respectivamente. Para caracterização do perfil enzimático, foi quantificada a 

produção da enzima amilase em meio de cultura sólido MM9. Na detecção de produção de 

pectinase foi realizada em meio de cultura MM9 (o mesmo que foi utilizado no teste de amilase) 

contendo 1% de pectina. Para detecção de atividade esterásica, foi usado meio de cultura sólido 

esterase acrescido de 1% de Tween 80. Quanto a ação da pectinase nem todos os isolados foram 

concluídos quanto à sua avaliação. Até o momento, 66% dos 33 isolados avaliados neste ensaio 

apresentaram resultados negativos. As demais enzimas ainda estão em fase de avaliação. 
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É bem estabelecida  na comunidade científica a complexidade dos transtornos depressivos, tanto 

no que diz respeito aos fatores de risco, quanto em relação aos possíveis tratamentos que podem 

ser realizados para estas doenças. Além disso, outro aspecto amplamente consensual diz respeito 

à importância de se entender a relação entre parâmetros fisiológicos específicos, e a predisposição 

ao desenvolvimento dos referidos transtornos. E foi com essa ideia em mente que realizamos uma 

revisão sistemática de artigos a fim de analisar a relação entre distúrbios tireoidianos em 

camundongos (hipo/hipertireoidismo), e os modelos de depressão induzidos por estresse crônico. 

Além disso, também buscamos elucidar a influência da diferenciação sexual nesta relação. Foi 

realizada uma revisão sistemática de artigos científicos com o intuito de avaliar a relação entre 

modelos de depressão induzidos por estresse crônico em camundongos, a função tireoidiana, e a 

diferenciação sexual destes animais. A estratégia de busca dos artigos utilizou palavras chave 

específicas, assim como levou em conta critérios de inclusão e de exclusão ao elencar as obras. 

Por fim, selecionamos 12 artigos para a revisão sistemática. O programa utilizado para a seleção 

dos artigos científicos foi o Rayyan (https://rayyan.ai/). Em relação ao paralelo entre as disfunções 

tireoidianas e os modelos de depressão, a revisão sistemática nos permitiu concluir que há na 

comunidade uma grande escassez de estudos conduzidos para analisar essa relação, oque 

inviabilizou maiores conclusões a respeito do tema. No que diz respeito à interferência do sexo 

na relação entre a função tireoidiana e o desenvolvimento da depressão, constatamos que não 

houve qualquer diferença significativa nos resultados obtidos entre machos e fêmeas. A relação 

entre os distúrbios depressivos e as funções tireoidianas é um vasto terreno a ser explorado por 

pesquisas futuras que busquem elucidar tanto fatores de predisposição ao desenvolvimento destes 

transtornos, quanto eventuais tratamentos para elas. Até o momento atual, esta relação não foi 

explorada o suficiente para que qualquer um destes objetivos possa ser realizado. 
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Com os prejuízos econômicos negligenciados, o ectima contagioso, causado pelo ORFv, acomete 

grande parte do rebanhos de caprinos e ovinos no Brasil e vem sido descrida em bovinos, cães e 

humanos, estes por infecção ocupacional. Diversos surtos foram relatados, mas o controle, 

tratamento e prevenção ainda são incompletos em parte por falta de estudos e desenvolvimento 

de tecnologias de diagnóstico, e, em parte pela alta morbidade e capacidade de re-infecção do 

agente infeccioso. A verificação da carga viral do ectima contagioso se faz uma ferramenta 

importante no diagnóstico precoce, controle e alternativas para produção de novas vacinas. Esse 

trabalho tem por objetivo tornar a técnica de qPCR uma ferramenta facilitadora através da 

padronização dos primers para avaliação da carga viral em amostras séricas desse agente. Foram 

buscados primers na literatura e também foram desenhados novos iniciadores a partir do 

conhecimento dos parâmetros para bons reagentes em qPCR. Verificou-se que primers citados na 

literatura foram pouco confiáveis quando analisados por ferramentas de bioinformática. Os 

primers apresentaram baixa especificidade para o alvo em questão e não apresentavam 

características bioquímicas favoráveis para reações de qPCR. Assim, iniciadores foram 

desenhados para detectar o ORFv. Foram analisados parâmetros de temperatura de anelamento, 

autodimerização, formação de hairpins e formação de heterodímeros. Os reagentes produzidos 

foram capazes de amplificar o DNA viral em amostras de soro de animais infectados pelo agente. 

Essa ferramenta, embora de simples confecção, não havia sido descrita fidedignamente na 

literatura. O presente estudo permitiu revisar o estado da arte na detecção molecular do ORFv. 

Novos reagentes são propostos a partir deste estudo, e sua aplicação já vem sendo explorada no 

estudo de uma vacina contra o agente causador do ectima contagioso. 
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A meliponicultura é a criação racional das abelhas sem ferrão, que contribuem para a conservação 

das espécies,  possuem uma grande importância para o meio ambiente porque atuam como 

polinizadores mantendo a biodiversidades de plantas no ecosistemas naturais, e aumentando a 

produtividade da culturas. É uma atividade sustentável com inúmeras finalidades, e pode ser uma 

forma de renda alternativa para venda de produtos como mel, comercialização de caixas e ninhos. 

Os povos da américa desde antes de colombo já as conheciam e as domesticavam e davam nome 

a varias espécies:  jatai, Irapuá, Tataíra,  Uruçu, Jandaira, mandaçaia, entre outras. As abelhas 

sem ferrão são conhecidas popularmente como nativas, abelhas indígenas ou abelhas silvestres, 

organizam-se de forma natural em  troncos de arvores, como também existem as que fazem ninhos 

subterrâneos,  e na meliponicultura são criadas em caixas racionais. O objetivo desse trabalho é 

caracterizar e avaliar a meliponicultura na região de Guaraqueçaba, a pesquisa foi feita por meio 

de um questionário semi estruturado aplicado aos meliponicultores,  identificando o objetivo da 

criação de abelhas, caracteristicas das espécies criadas, informações do manejo das abelhas, assim 

como comercialização e a coleta do mel. Os resultados mostram que, dos 13 (treze) 

meliponicultores que responderam ao questionário, 8% dos criadores, possuem sua caixas em 

perímetro urbano, 100% mantem suas caixas sobre palanques, não ocorre o uso de agrotóxicos 

dentro das suas propriedades, assim como 92% possuem em suas propriedades nascentes e rios 

em seu interior, o que facilita a produção e criação, 62% (sessenta e dois por cento)  dos 

meliponicultores produzem e criam abelhas sem intenção de comercialização, sendo praticado na 

maioria dos casos apenas por hobby. Os resultados demonstram a realidade da meliponicultura 

na cidade de Guaraqueçaba, e mostra a importância da conservação das espécies assim como a 

sua multiplicação. O desenvolvimento de pesquisas como essas promovem a meliponicultura na 

região e auxiliam a conservação das espécies de abelhas sem ferrão. 
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A população menonita é um grupo anabatista de fala alemã, que passou por um período de 500 

anos de isolamento, atravessando pelo menos três eventos demográficos de gargalos de garrafa. 

Essas características da população, aliadas a cultura de organização em colônias fechadas, 

contribuíram para a diminuição da variabilidade genética e uma maior homozigosidade, tornando-

a uma população de interesse para identificação de variantes raras associadas a doenças crônicas. 

Em estudos anteriores do nosso grupo, foi identificada uma maior prevalência de diversas doenças 

como câncer em geral, doença celíaca, artralgia e depressão entre os menonitas sul-brasileiros, 

associado a um efeito fundador para variantes genéticas (raras e comuns). Além disso, a presença 

de familiares afetados foi um fator de predisposição independente para todas estas patologias, 

sendo que a população apresenta baixa taxa de tabagismo e consumo moderado de álcool. Para 

investigar uma possível correlação entre o coeficiente de consanguinidade e a o diagnóstico de 

câncer (passado ou presente), buscamos cruzar os dados coletados anteriormente nas colônias 

menonitas de Witmarsum-PR, Colônia Nova-PR e Curitiba-PR com os dados genealógicos 

presentes no banco de dados GRanDMA, para determinar o grau “r” de parentesco e o coeficiente 

de consanguinidade “F”. Dentre os 71 menonitas com câncer investigados no banco de dados 

GRanDMA, apenas 12 (16,9%) apresentaram consanguinidade entre seus ancestrais. No entanto, 

não foi possível definir a relação de parentesco para calcular o grau de consanguinidade, devido 

ao (1) adoecimento por Covid-19 da colaboradora responsável pela obtenção dos dados e (2) após 

a sua convalescença, o banco de dados GRanDMA ter entrado em manutenção. Os resultados já 

obtidos revelam uma surpreendente baixa presença de consanguinidade na população de afetados, 

embora esta ainda seja muito superior à estimada para a população brasileira em geral (1,6%, 

sendo 1,79% no PR e 1,16% no RS). Estes resultados levam-nos a sugerir uma maior participação 

de fatores epigenéticos na susceptibilidade ao câncer nesta população. 
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O paciente criticamente doente é todo paciente com risco de descompensação ou instabilidade 

fisiológica estabelecida, que necessita de constante vigilância e titulação contínua do tratamento 

conforme sua evolução. Devido a sua alta prevalência nos pacientes gravemente doentes, esta 

definição atualizada de choque tem implicações profundas para os médicos que são responsáveis 

pelo diagnóstico e tratamento de pacientes com suspeita ou em choque confirmado. Este novo 

conceito de choque enfatiza a necessidade do reconhecimento precoce e do tratamento agressivo 

das anormalidades fisiopatológicas. O conhecimento da monitorização hemodinâmica básica é 

obrigatório para todo médico que lida com pacientes graves no dia a dia, porém ainda a aplicação 

de metodologias diagnósticas mais pragmáticas não são usadas de maneira eficiente entre médicos 

de especialidades que não lidam frequentemente com pacientes mais graves ou médicos que são 

menos experientes e que estejam ainda em curva de aprendizado. Temos como objetivo principal, 

analisar as variáveis que influenciam os desfechos dos pacientes (motivos do encaminhamento 

para as UTIs e mortalidade), nas enfermarias clínicas e cirúrgicas. Para isso, será analisado de 

maneira retrospectiva, prontuários dos pacientes que estiveram internados nestas unidades entre 

os anos de 2015 a 2019. Estudo observacional retrospectivo do tipo caso e controle, sendo os 

casos os pacientes que foram transferidos da enfermaria para a UTI e os controles os que tiveram 

alta para casa direto da enfermaria. Projeto que será realizado ao longo do ano, fazendo parte da 

Iniciação Científica de alunos da UFPR. Resultados esperados: encontrar variáveis clínicas, 

laboratoriais, de imagem e gráficas que influenciam desfechos e assim, posteriormente propor 

melhorias na análise destas variáveis por parte da equipe assistencial. 
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O conhecimento da monitorização hemodinâmica básica é obrigatório para todo médico que lida 

com pacientes graves no dia a dia, porém ainda a aplicação de metodologias mais pragmáticas 

diagnósticas não são usadas de maneira eficiente entre médicos de especialidades que não lidam 

frequentemente com pacientes mais graves ou médicos que são menos experientes e que estejam 

ainda em curva de aprendizado. Este trabalho tem como objetivo principal, analisar as variáveis 

que influenciam desfechos dos pacientes (motivos do encaminhamento para as UTIs e 

mortalidade), nas enfermarias clínicas e cirúrgicas. Entre os objetivos específicos estão:  após 

identificação da variáveis, construir um fluxograma de triagem organizado, visando estratificar 

os pontos que se associaram com os piores desfechos e assim tentar propor aos profissionais que 

estão na assistência um método de reconhecimento dos pacientes mais graves. Para isso, serão 

analisados, de maneira retrospectiva, prontuários dos pacientes que estiveram internados nestas 

unidades entre os anos de 2015 a 2019. Estudo observacional retrospectivo do tipo caso e controle, 

sendo os casos os pacientes que foram transferidos das enfermarias para a UTIs e os controles os 

que tiveram alta para casa direto da enfermaria. Óbitos nas enfermarias e UTI serão analisados 

como objetivos secundários. A previsão era de que o projeto fosse realizado ao longo do ano de 

2020 e 2021, no entando a pandemia impôs restrições de a esso aos prontuários que não foram 

sanadas até o momento inviabilizando a realização do projeto. Ainda asiim os resultados 

esperados com base na literatura são encontrar variáveis clínicas, laboratoriais, de imagem e 

gráficas que influenciam desfechos e assim, posteriormente propor melhorias na análise destas 

variáveis por parte da equipe assistencial. 
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O descarte incorreto de resíduos orgânicos pelos seres humanos tem causado impactos em larga 

escala em muitos lugares do mundo. Dentre estes, os dejetos de animais encontram-se dentre os 

mais prejudiciais se descartados sem a devida precaução com o meio ambiente. O Brasil, por ser 

um grande produtor de proteína animal, apresenta geração de dejetos em proporções 

extremamente elevadas, e, portanto, novas formas de se lidar com ele devem ser consideradas. A 

biodigestão anaeróbia destes resíduos vem sendo estudada, no entanto, ainda não há um consenso 

sobre qual a quantidade ideal de cada dejeto pode ser utilizada neste processo. A variação de 

temperatura neste processo também é um grande fator que influencia diretamente na biodigestão 

anaeróbia. Desta forma, o presente trabalho visou realizar a biodigestão anaeróbia de diferentes 

substratos variando a condições operacionais de temperatura e agitação. Os substratos utilizados 

foram dejeto suíno e dejeto bovino. Estes foram analisados antes do início do processo para 

determinação do pH, Alcalinidade Parcial (AP), Alcalinidade Intermediaria (AI), Alcalinidade 

Total (AT), Acidez Volátil (AV), Sólidos Totais (ST), Sólidos Totais Fixos (STF) e Sólidos Totais 

Voláteis (STV). Ao final do processo notou-se uma variação nos resultados ao se levar em conta 

agitação e temperatura. Caso o objetivo da co-digestão seja a remoção de sólidos e correção do 

pH para utilização do efluente como fertilizante os melhores resultados foram os que possuíram 

sistemas de agitação, onde a temperatura escolhida não teve grande influência no processo, onde 

atingiu-se um ph entre 7.23 e 7.73 e uma remoção de ST e STV 32.45 e 42.9 respectivamente. Já 

se o uso será para produção de biogás visando sua queima para produção de energia elétrica ou 

geração de calor os resultados mudaram, sendo os melhores experimentos aqueles em que não se 

possuía agitação e que a temperatura estava em 45 ⁰C. Estes atingiram a produção máxima de 

biogás médio de 4.065L com um rendimento de 180.95 L / kg SV adicionado. Os valores de 

metanos se mantiveram com média acima de 90% na composição do biogás, tendo valores 

insignificantes de H2S e H2. 
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Insetos são bioindicadores de qualidade ambiental, alguns grupos como as formigas cortadeiras 

tem preferência por ambientes antropizados, tanto no meio urbano, como no meio rural. Nestes 

ambientes, este grupo de formigas causam impactos visíveis na vegetação selecionada para o corte 

das folhas, podendo inviabilizar a implantação de empreendimentos florestais e a recuperação de 

áreas degradadas. Por esta razão são vistos como insetos daninhos e muito se investe no seu 

controle. Porém, seu papel ecológico na recomposição dos ambientes é desconsiderado e pouco 

se estuda sobre seu comportamento ecológico. Diante deste contexto, este trabalho teve como 

objetivo realizar o controle de formigas cortadeiras por meio da oferta de diferentes dosagens de 

sementes de gergelim com casca (Sesamum indicum) e avaliar a eficiência de porta iscas 

alternativo no meio urbano. Para tanto, foram realizados um levantamento e a demarcação de 

formigueiros nas áreas do Campus III da UFPR (Jardim Botânico). Definidas as áreas que seriam 

amostradas, estas foram percorridas integralmente, os formigueiros encontrados foram 

demarcados e numerados. Aplicou-se os diferentes tratamentos acondicionados no porta isca 

alternativo (testemunha e dosagens de sementes de gergelim com 10, 20, 30 e 40 gramas cada) de 

maneira aleatória nos formigueiros demarcados, estes foram avaliados em intervalos de 3, 4, 5, 7, 

10, 15, 30, 45 e 60 após a aplicação, observando-se em cada avaliação a atividade externa dos 

formigueiros, como movimentação das formigas nas trilhas de carregamento, aspecto externo dos 

ninhos e estado físico dos porta iscas. Na última observação, realizada 60 dias após a aplicação 

dos tratamentos, foi determinado se o formigueiro estava vivo ou morto, através da abertura dos 

ninhos e observação da colônia de fungos. A avaliação dos resultados indica que todas as 

dosagens de sementes de gergelim com casca são atrativas para as formigas cortadeiras; o 

tratamento com dosagem de 20 gramas de sementes de gergelim com casca exerceu controle sobre 

um formigueiro; e o porta iscas alternativo foi viável. 
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A habitação é uma condição fundamental para a reprodução da vida humana. Além de uma 

necessidade, pode ser decomposta em diversos conteúdos contraditórios e complementares: a 

habitação como demanda, como mercadoria, como déficit, como direito e como política pública. 

Nesse caminho de compreensão da realidade urbana, muitas são as possibilidades de investigação. 

Enveredamos especificamente sobre a habitação de interesse social, suas características, sua 

produção, seu papel na estruturação das metrópoles de Belém/PA e Curitiba/PR, tendo em vista 

as especificidades do projeto “Convergências e distanciamentos na estruturação das metrópoles 

brasileiras: Curitiba e Belém”, ao qual esse plano se vincula, por meio da pesquisa comparada. 

Intitulado “Produção de habitação de interesse social nas metrópoles de Curitiba e Belém”, o 

presente trabalho tem como objetivo compreender as características próprias da produção de 

habitação de interesse social, em face do papel da população de baixa renda na composição da 

população total das metrópoles analisadas. As etapas de desenvolvimento consistiram (I) no 

estudo e compilação de material bibliográfico acerca do tema, (II) na compilação de políticas 

públicas municipais identificando semelhanças e distanciamentos nas legislações e agentes 

envolvidos na execução de tais políticas e na (III) identificação das áreas definidas para habitação 

de interesse social no interior da metrópole, buscando compreender o papel dessas na estruturação 

das metrópoles. Em Curitiba, foi observado a ausência de um órgão específico de planejamento 

habitacional, a atuação de conselhos consultivos ligados a política urbana e o destino periférico 

que recebem essas políticas públicas. Enquanto que em Belém, além da existência de uma 

Secretaria Municipal de Habitação, a atuação dos conselhos possuem caráter deliberativo e as 

políticas habitacionais são distribuídas por todo o município devido ao processo de ocupação 

territorial influenciado por aspectos naturais. 
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A avicultura mundial vem alcançando altos índices de produtividade e, no Brasil a produção vêm 

tento resultados excelentes, registrando um acréscimo de 225,41% nos últimos anos. O 

crescimento da produção é devido aos avanços tecnológicos nas áreas de genética, nutrição e 

sanidade e a técnica de nutrição in ovo pode ser um ônus nesse cenário. O desenvolvimento 

precoce do trato gastrointestinal (TGI) das aves pode ser alcançado através da técnica de nutrição 

in ovo, ou seja, fornecendo nutrientes altamente digestíveis e substâncias com efeito benéfico. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar soluções contendo diferentes níveis de putrescina 

inoculada em ovos embrionados de matrizes pesadas sobre o rendimento de incubação e 

desempenho zootécnico de frangos de corte durante a fase inicial de criação. A incubação ocorreu 

com 640 ovos os quais foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com 5 

tratamentos constituídos por 4 soluções nutritivas contendo doses crescentes de putrescina (PUT 

0,015%, PUT 0,030%, PUT 0,060% e PUT 0,090%) e um grupo controle inoculado com solução 

de cloreto de sódio (NaCl; 0,9%). Cada tratamento foi composto por 128 ovos divididos em 8 

repetições de 16 ovos cada. Após a eclosão, 400 aves foram alojadas em gaiolas metálicas de 

acordo com os tratamentos recebidos durante a incubação, com 8 repetições de 10 pintinhos cada. 

As aves receberam ração e água ad libitum. As aves e sobras de ração foram pesados nos dias 7, 

14 e 21 para cálculo do consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar nos períodos. A 

taxa de eclodibilidade e o rendimento do pintinho ao nascimento não foram afetados pela 

inoculação de níveis crescentes de putrescina. O desempenho das aves até os 21 dias de criação 

não foi influenciado pela inoculação de putrescina in ovo. 
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A procura por compreender a constituição básica da matéria, nos fez entender que o átomo é 

formado por duas estruturas principais: a eletrosfera e o núcleo. O núcleo atômico é composto, 

ainda, de prótons e nêutrons, os quais são estados ligados de elementos mais fundamentais, 

intitulados quarks. No contexto da eletrodinâmica quântica, esses constituintes não poderiam 

formar um núcleo estável devido a repulsão eletrostática entre as partículas carregadas com carga 

de mesmo sinal (prótons). Tendo em vista a experiência cotidiana que nos mostra que o átomo é 

estável, esse trabalho objetivou estudar as características da Cromodinâmica Quântica (QCD), 

para que sejam aplicadas a descrição da estabilidade nuclear. Para isso, realizou-se uma revisão 

histórica da compreensão da estrutura nuclear até a presente visão de uma estrutura interna de 

quarks, os quais são vistos como a parte mais elementar da matéria, descrita pelo Modelo Padrão 

de Partículas Elementares, os quais juntamente com os glúons seriam os responsáveis pela 

chamada interação nuclear forte. Essa interação foi proposta ser da ordem de alcance das 

dimensões nucleares e ser mais intensa que a repulsão eletrostática. De modo que, essa interação 

seria a responsável por criar uma atração que superasse a repulsão eletrostática, a qual existiria 

sem a conexão direta com a carga elétrica, já que criaria uma atração entre partículas carregadas 

(prótons) e neutras (nêutrons). Além disso, a interação deveria possuir um elemento gerador, 

denominado de carga cor, o qual estaria presente em todos os quarks como um grau de liberdade 

adicional. Com a aplicação da teoria da QCD, construiu-se os diagramas de Feynman que 

explicam a atração entre prótons e nêutrons, expondo o porquê de o núcleo ser estável. Dessa 

forma, percebeu-se que a interação que une prótons e nêutrons é uma interação nuclear forte 

residual, a qual apesar de não ser uma interação entre quarks e glúons, só existe por conta da 

relação direta da interação interna dessas partículas que compõem os nucleões. 
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A aplicação de dejetos líquido bovino (DLB) em solos de plantio direto em longo prazo pode 

melhorar as características estruturais do solo, aumentando a infiltração de água, a estabilidade 

de agregados e diminuindo assim o escoamento superficial. O objetivo desse trabalho foi avaliar 

o efeito da aplicação de dejeto líquido bovino de longo prazo (14 anos) na agregação do solo sob 

sistema plantio direto em Latossolo de textura franco argilo-arenosa. O experimento foi 

implantado em 2005 no município de Ponta Grossa, na estação experimental da Fundação ABC, 

na região dos Campos Gerais do Paraná. A área experimental tem manejo do solo sob sistema de 

plantio direto já estabilizado e rotação de culturas, sendo milho e soja cultivados no verão e aveia 

e trigo cultivados no plantio de inverno. Os tratamentos constituíram-se de quatro doses de DLB, 

sendo essas de 0, 60, 120 e 180 m³ ha-¹ ano-¹, distribuídas em quatro blocos ao acaso, totalizando 

16 parcelas experimentais com área de 29,75 m², delimitadas por chapas de zinco. As aplicações 

foram divididas em duas etapas, sendo a primeira no plantio de inverno e a segunda no plantio de 

verão. A avaliação da estabilidade de agregados foi realizada nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 e 

20-30 cm, com a obtenção do diâmetro médio ponderado úmido (DMPu), diâmetro médio 

ponderado seco (DMPs) e posterior cálculo do índice de estabilidade de agregados (IEA). Os 

resultados da pesquisa mostraram que a aplicação de DLB de longo prazo aumentou o DMPu e o 

DMPs, embora de forma não significativa em todas as profundidades. O IEA apresentou uma 

tendência de aumento com a aplicação de DLB, principalmente na profundidade de 5-20 cm. 

Estes resultados indicam que tanto o uso de DLB como o plantio direto apresentam elevada 

estabilidade de agregados, melhorando a qualidade física do solo. De modo geral, a aplicação de 

DLB em sistema de plantio direto é uma alternativa eficiente para melhorar a qualidade estrutural 

dos solos. 
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Juntamente com o rápido aumento da quantidade de aparelhos eletrônicos e da alta demanda de 

comunicação sem fio, o processamento e distribuição de dados também evoluíram 

proporcionalmente. Os amplificadores de potência (Power Amplifier - PA) se tornaram essenciais 

nesse contexto, por ampliarem a potência do sinal de entrada, garantindo um maior sinal de saída. 

Porém alguns problemas no seu funcionamento ocorrem, como distorções no sinal de saída, 

devido a sua não linearidade, comprometendo sua eficiência. O objetivo do trabalho é propor um 

novo modelo pensando em um comportamento mais eficiente do PA, sendo comparado ao modelo 

já existente na literatura. O modelo proposto é composto de uma única função polinomial e mais 

de um filtro, diferentemente do da literatura, que é composto por único filtro e mais de uma função 

polinomial. Ambos os modelos foram desenvolvidos utilizando os mesmos valores de M = 1 e P 

= 3, no ambiente Matlab, em vírgula flutuante de precisão dupla com auxílio de otimização não 

linear a partir de lsqnonlin e método dos mínimos quadrados com o comando “\”. A obtenção dos 

resultados foi possível com a comparação dos valores de NMSE (Normalized Mean Square 

Error), de cada modelo, utilizando dois conjuntos de dados diferentes. O primeiro, PA utilizando 

um transistor do tipo GaN, e o segundo, PA baseado em um amplificador do tipo LDMOS. Para 

o primeiro conjunto de dados, os NMSE do modelo proposto e o da literatura foram -36,11 dB e 

-35,76 dB, respectivamente. O segundo conjunto de dados teve como valores de NMSE, 

respectivamente, -34,01 dB e -36,35 dB, para o modelo proposto e o da literatura. Analisando os 

dados, pode-se concluir para o modelo proposto que o melhor desempenho obtido foi com o 

primeiro conjunto de dados e, para o modelo da literatura, o melhor foi com o segundo conjunto. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

556 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

EVIDÊNCIAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO LITORAL DO PARANÁ-PR, 

ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS DE PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA DO AR. 

Nº: 20218143 

Autor(es): Laura Fernandes da Conceicao 

Orientador(es): Virnei Silva Moreira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Eventos Climáticos, Paranaguá, Tendências Climáticas 

 

A variação climática está relacionada, entre outros fatores, às mudanças de parâmetros climáticos 

e às médias históricas de fenômenos climáticos em escala global ou dos climas regionais da Terra. 

Sendo seu estudo importante para a obtenção de informações que ajudem a prevenir e até evitar 

eventos climáticos desastrosos. O local do estudo foi a cidade de Paranaguá, onde os dados 

coletados foram da estação convencional (OMM: 83844), do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). O objetivo do trabalho foi analisar as variáveis de precipitação e temperatura, e 

verificar se há correlações, variações e tendências através das análises das séries históricas, do 

período de 1961 até 2019. Na metodologia utilizamos o software do Excel, com as variáveis de 

temperatura, precipitação, médias mensais, anuais, das temperaturas máximas, mínimas, número 

de dias com precipitação e a precipitação acumulada, onde foram elaborados gráficos para avaliar 

possíveis padrões climáticos, descrição dos eventos mais discrepantes, conhecidos como outlier 

na estatística, e por último a análise correlacional de Pearson, comparando com a literatura. Os 

resultados mostraram principalmente que na estação do inverno, o frio estaria menos intenso e 

com menor duração, com maiores amplitudes nas linhas de tendências, indo ao encontro de outros 

estudos realizados, que demonstram um gradual aumento das temperaturas mínimas em 

Paranaguá. No verão as temperaturas máximas tendem a um aumento na linha de tendência. 

Assim como, na precipitação a linha de tendência teve um aumento nos acumulados mensais. Foi 

possível notar também a influência de eventos como El niño e La niña sobre as precipitações e 

temperaturas. Concluindo-se que com o passar dos anos a temperatura tem uma leve tendência a 

ser mais elevada e ter períodos menores de frio para a cidade em estudo. 
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Recorrência é uma propriedade fundamental de diversos sistemas dinâmicos naturais. Uma 

importante ferramenta na análise de recorrência são os Plots de Recorrência (RP), matrizes 

binárias onde 1 representa a recorrência de dois pontos e 0 a não recorrência. O método de analisar 

Plots de Recorrência é chamado de Análise de Quantificação de Recorrência (RQA) e é capaz de 

quantificar muitas propriedades dos RPs, detectar estados dinâmicos (periodicidade, caoticidade 

ou estacostacidade) e diversas transições de fase. Apesar disso, a teoria ainda possui algumas 

limitações: (1) a complexidade tempora típica dos algoritmos é O(n^2), (2) os algoritmos 

consomem muita memória RAM, pois guardam todo o RP nela, e (3) há dois parâmetros livres 

na teoria, e e l_min. Nesse trabalho, apresentamos uma técnica para reduzir a complexidade 

temporal e o uso de RAM, bem como para determinar os parâmetros livres. Através da técnica de 

microestados de recorrência, que são pequenos blocos representativos do RP, desenvolvemos uma 

método de calcular os quantificadores de recorrência que consiste em calcular os valores de um 

dado quantificador em vários microestados e tirar a média. A vantagem dessa abordagem é que, 

com ela, nós reduzimos a complexidade temporal para O(n), com erros menores que 2%, e 

reduzimos o uso de RAM para perto de zero. De fato, a análise de uma série de tamanho 1.000.000 

leva 20s com nossa abordagem sem nenhuma paralelização, 3x mais rápido que a melhor 

implementação, extremamente paralelizada existente. Não somente isso, mas utilizando a já 

desenvolvida entropia de microestado máxima e aplicando ela ao tamanho de microestado, 

obtivémos resultados que indicam a existência de um valor ótimo para o l_min que melhora a 

detecção de caos e periodicidade em diversos sistemas. Desse modo, concluímos que a introdução 

e utilização de microestados constituem em um paradigma com capacidade de atualizar a teoria 

clássica de recorrência para análise de sistemas grandes e sistemas onde o caos é tradicionalmente 

difícil de detectar com esta ferramenta. Futuramente, uma implementação do nosso algoritmo de 

forma paralelizada pode obter resultados de séries grandes em tempo real. 
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O objetivo com este trabalho foi avaliar a influência do componente florestal sobre o conforto 

térmico e comportamento ingestivo de bovinos em pastejo em sistemas integrados de produção 

agropecuária. O experimento foi realizado no Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária 

(NITA) na fazenda experimental Canguiri da UFPR, nos meses de outubro de 2020 a março de 

2021. Foram realizadas 6 avaliações mensais de comportamento diurno a fim de avaliar o uso do 

tempo dos animais (pastejo, ruminação, ócio) no período de doze horas com observações a cada 

cinco minutos. Foram utilizados dezoito bovinos europeus, sendo nove alocados no sistema 

pecuária-floresta (PF) e outros nove no sistema pecuária (PEC), divididos em três blocos. As 

variáveis climáticas de temperatura, umidade relativa do ar, temperatura de ponto de orvalho e 

radiação global, foram coletados com estações meteorológicas presentes nos diferentes 

sistemas,para o cálculo do índice de temperatura e umidade (THI) descrito por Thom (1958). Com 

isso, foi possível observar que, os meses da primaveraapresentaram temperaturas médias 

relativamente baixas (18oC), já os meses de verão apresentaram maiores temperaturas médias 

(20oC). O THI nos meses de primavera ficou dentro da zona de conforto térmico (59,4 em 

outubro, 60,9 emnovembro e 70 em dezembro). Já nos meses de verão, o THI chegou ao ponto 

crítico em janeiro (71,8) e março (71,5), enquanto que em fevereiro ficou na zona de conforto 

térmico (68,9). Para os dados de comportamento dos animais, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os sistemas avaliados – PEC e PF – ou entre os meses de 

avaliação. Porém houveram diferenças entre as horas do dia, com interação para época de 

avaliação. Nos meses da primavera os animais tiveram uma distribuição maior das atividades de 

pastejo e ruminação ao longo do dia sendo o pico de pastejo às 06h30, 16h30 e 17h30 de 

ruminação as 5h30, das 08h30 às 11h30 e às 14h30. Já para os meses de verão o pastejo foi mais 

concentrado, tendo um pico maior das 08h30 às 09h30 e às 17h30, e de ruminação às 14h30. 

Conclui-se que devido a localização do experimento em região de clima Cfb, com temperaturas 

médias próximas a zona de conforto térmico animal, as formas de dissipação de calor foram 

suficientes pra manter a homeostase térmica do animal, não sendo possível observar a influência 

do componente florestal sobre o conforto térmico e comportamento diurno dos animais em 

pastejo, para os tipos climáticos Cfb. 
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No projeto de circuitos eletrônicos a análise numérica e a simulação são importantes para validar 

e prever o comportamento do circuito. Em altas frequências e em circuitos com elementos não 

lineares, aumenta-se a complexidade tanto das análises com cálculos manuais quanto das 

simulações computacionais, então, faz-se necessário o uso de ferramentas como o equilíbrio 

harmônico (ou HB, do inglês Harmonic Balance) para reduzir essa complexidade. O objetivo 

dessa pesquisa foi investigar como tratar as não linearidades no domínio da frequência, pois 

tradicionalmente no HB elas são tratadas no domínio do tempo. Para o desenvolvimento da 

pesquisa foi escolhido um circuito teste contendo uma fonte de tensão independente, um resistor 

e um indutor, sendo este último o elemento não linear. A análise nodal modificada foi aplicada 

no circuito para se obter equações diferenciais que descrevem seu comportamento no tempo. Para 

essa pesquisa, considerou-se uma não linearidade polinomial de segunda ordem, mas análises 

semelhantes às desenvolvidas podem ser aplicadas a ordens superiores. Aplicou-se o HB 

tradicional no circuito teste, onde as não linearidades são tratadas no domínio do tempo, e foi 

desenvolvido e aplicado o HB que trata as não linearidades no domínio da frequência, através de 

manipulações trigonométricas. O cálculo exato da não linearidade também foi feito, elevando ao 

quadrado individualmente cada amostra no tempo, de modo a ser um parâmetro de comparação. 

O pacote matemático MATLAB auxiliou na resolução numérica dos sistemas algébricos obtidos 

com os diferentes métodos. Analisando a corrente no elemento não linear, obteve-se um erro 

quadrático médio (ou MSE, do inglês Mean Square Error) menor para o método da não 

linearidade no domínio da frequência e, ao aumentar o truncamento polinomial, o MSE diminuiu 

para ambos os métodos. O tratamento da não linearidade no domínio do tempo discretiza o tempo 

e necessita do cálculo da inversa de uma matriz contendo valores de senos e cossenos, 

ocasionando erros de aproximações. Já o tratamento da não linearidade no domínio da frequência 

desconsidera harmônicas superiores que aparecem decorrentes das manipulações feitas para a não 

linearidade polinomial de segunda ordem. Após a análise dos resultados obtidos, concluiu-se que 

os valores da corrente no indutor encontrados com o método da frequência e do tempo diferiram 

do cálculo exato devido às aproximações presentes em ambos os métodos, que diminui ao 

aumentar a ordem de truncamento polinomial e que o menor MSE estava na análise no domínio 

da frequência. 
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Sabe-se que a sílica gel adsorvente possui uma ampla utilidade na adsorção da umidade de 

ambientes, podendo ser regenerada quando atinge seu ponto de saturação. A adição de corantes 

facilita a visualização de sua capacidade de adsorção de umidade, todavia há dificuldade de se 

relacionar com exatidão a cor com a dinâmica de adsorção de umidade. O método descrito por 

este trabalho teve como objetivo gerar um banco de dados através de imagens digitais, para 

posteriormente testá-los e validá-los com valores reais para amostras pequenas contendo sílica 

gel adsorvente submetida a diferentes umidades. Para isso foi utilizado o protótipo (MK1) 

construído com MDF, contendo uma entrada para uma webcam digital comum e com controle de 

luminosidade. A umidade relativa do ar foi controlada via sistema de condensação de ar saturado 

de umidade, com auxílio de uma bomba de vácuo e condensador de ar operado em temperaturas 

controladas para cada faixa de umidade almejada. Foi utilizado um sensor de umidade relativa 

montado com placas de Arduino para acompanhamento dos valores de umidade. Na tampa 

inferior foi acoplado um recipiente quadrado feito com polímero em impressora 3D para conter 

os grãos de sílica gel em posição fixa padrão para todas as capturas de imagens. Um dos ensaios 

realizados com o MK1 foi o de prever quanto tempo a sílica gel leva para saturar em determinada 

umidade relativa do ar. É fato que uma pequena porção de sílica gel adsorvente retém em torno 

de 13% de sua massa inicial na forma de água agregada, fato que se observa por diferentes nuances 

de cor e a respectiva massa da porção de sílica gel adsorvente. Com isso pode-se tentar prever 

com maior precisão o momento exato em que a sílica gel adsorvente deve ser regenerada ou 

mesmo substituída, ou também até que ponto pode ser mantida em uma condição específica de 

retenção de umidade. A partir das imagens digitais obtidas nos ensaios, algumas correlações 

foram obtidas para cor e umidade, todavia faz-se necessário a aquisição de mais dados para 

completar os conjuntos de calibração e validação. 
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O desenvolvimento tecnológico cada vez mais rápido demanda equipamentos de radiofrequência 

eficientes que consumam menos potência. Como a fase da amplificação é a que mais consome 

energia em um transmissor, é necessário que ela seja o mais eficiente possível. Diversas técnicas 

podem ser utilizadas para diminuir esse consumo, sendo a utilizada neste trabalho o circuito de 

polarização adaptativo. Esse método consiste em utilizar uma célula que varia a tensão de 

polarização de um amplificador de potência (PA) conforme sua potência de entrada, já que essa 

tensão é importante na otimização da performance de um PA. Uma baixa tensão aplicada na porta 

do amplificador é mais eficiente, mas limita a potência de saída e uma alta tensão aumenta a 

potência de saída, mas diminui a eficiência. A célula projetada em estudos anteriores produz uma 

tensão de saída dependente de três tensões aplicadas, sendo que para baixas potências de entrada 

o circuito gerava tensões menores e para potências mais altas conseguiu-se tensões mais altas. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi a aplicação dessa célula de polarização adaptativa a um 

amplificador de potência já existente. Após esse estudo bibliográfico, utilizou-se o software 

Cadence Virtuoso para as simulações do circuito e o estudo dos parâmetros que obtivessem o 

melhor ganho e o menor consumo. O amplificador de potência original era composto por estágios 

que controlavam a tensão de saída do circuito através de diferentes combinações dessas células 

ativadas ou desativadas por tensões fixas. Nos testes deste trabalho, uma dessas células foi 

substituída por uma tensão adaptativa. Dependendo da potência de entrada aplicada, ocorre uma 

mudança do modo de operação através da polarização adaptativa ao invés de haver a necessidade 

de mudar o modo de operação (tensão fixa) por meios externos. As simulações demonstraram que 

para baixas potências o circuito de polarização obtinha uma tensão de saída de 1,8 V e para altas 

potências apresentava uma tensão de saída de 2,64 V. Com a utilização do circuito de polarização, 

espera-se obter os mesmos resultados do modo ligado e desligado da tensão fixa dependendo da 

potência de entrada, sendo esses os próximos passos de análise do circuito. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

562 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM AMBIENTE LABORATORIAL A 

PARTIR DE DISPOSITIVOS CONECTADOS NA CIDADE DE CURITIBA - PARANÁ 

Nº: 20218171 

Autor(es): Erick da Silva Santos 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Análise De Dados, Desenvolvimento De Sistema Web, Qualidade Do Ar 

Interno 

 

Desde 1970, a Qualidade do Ar Interno tem sido tema de inúmeras pesquisas científicas, 

principalmente diante do crescimento de construções de edifícios. Diante deste cenário, ganhou 

força a discussão sobre a importância do conforto nesses ambientes. Com o desenvolvimento 

tecnológico, surgem novas alternativas mais eficientes, como a  criação de janelas térmicas, 

porém cada vez mais fechadas, podendo aumentar a concentração de poluentes no local. Como 

consequência, pessoas pertencentes a grupos de risco podem sofrer com o comprometimento do 

seu desenvolvimento físico e mental. A baixa troca de ar entre os ambientes internos e externos, 

acarreta em um aumento considerável de poluentes químicos e microbiológicos, isso quando 

associado com a falta de atenção à manutenção eficaz do ambiente interno. Sendo assim, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu em 1980 a Síndrome dos Edifícios Doentes 

(SED), justificando o destaque para pesquisas sobre o  tema, principalmente na área de saúde 

pública. O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável (NPDEAS), 

laboratório vinculado à Universidade Federal do Paraná (UFPR), desenvolveu o protótipo 

Climoscópio, uma tecnologia de transmissão por radiofrequência LoRa inserida em um sistema 

de sensores, possibilitando o envio de dados obtidos (CO2, umidade relativa e temperatura) para 

um dispositivo receptor, capaz de ter ligação em rede e à nuvem da internet. Neste protótipo foi 

implementado um sistema web desenvolvido em três linguagens de programação - Vue Js, 

Laravel e MySQL - a fim de realizar análises de dados coletados dentro de um ambiente interno. 

O sistema tem como finalidade verificar se os dados coletados estão de acordo com as normas 

propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), caso as normas não estejam 

de acordo, o sistema emite um alerta (de forma visual) para que possam ser realizadas alterações. 
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O efeito da dimensionalidade dos materiais nas suas propriedades abriu uma vasta gama de novas 

possibilidades para compostos já conhecidos. Nos chamados  materiais 2D beyond graphene, o 

dicalcogeneto de metal de transição (TMD) que se destaca é o Sulfeto de Molibdênio (MoS2), 

que pode apresentar características de semicondutor ou metal dependendo de como sua estrutura 

está arranjada. Dispersões aquosas de nanomateriais são de grande interesse tecnológico 

principalmente para formação de filmes finos, pois a água possui baixa volatilidade e toxicidade, 

facilitando aplicações, manuseio e não deterioração de equipamentos. Um dos grandes problemas 

envolvendo a água é a dificuldade de manter a estabilidade de dispersões por longos períodos de 

tempo. Com isso, o foco deste trabalho foi verificar a estabilidade de dispersões aquosas de 

Sulfeto de Molibdênio em fase 2H a partir de sua dispersão estável em solvente orgânico e a 

formação de filmes finos com diferentes concentrações de 2H-MoS2. As rotas utilizadas foram 

desenvolvidas pelo nosso grupo de pesquisa, Grupo de Química de Materiais, que consistem em: 

esfoliação por ultrassom em acetonitrila e posterior troca de solvente para água, mantendo-se a 

estabilidade eletrostática; e deposição de filme fino por meio de interface líquido/líquido 

utilizando água/hexano. As dispersões foram caracterizadas por UV-Vis, utilizando o ar como 

referência. Quatro dispersões foram preparadas contendo MoS2 tratado em duas temperaturas 

distintas: 370ºC e 800ºC, e volumes de água de 30 mL e 60 mL. As dispersões mostraram a 

presença do efeito Tyndall e nenhuma apresentou precipitado no meio-tempo de observação. Três 

foram acompanhadas por 1 mês, com exceção da dispersão de 30 mL contendo MoS2 tratado à 

800ºC, cuja estabilidade foi acompanhada por aproximadamente 3 meses. As bandas 

características do MoS2 foram identificadas em 395, 450, 610 e 660 nm, entretanto a presença da 

banda em 269 nm pode indicar a formação da espécie MoO4-, promovendo a desestabilização 

das dispersões - verificada pelo decaimento da absorbância. Somente uma das dispersões continha 

concentração o suficiente para que ocorresse a formação de filmes homogêneos. A rota proposta 

neste trabalho é bastante promissora e pode ser melhorada compreendendo os mecanismos que 

favorecem e diminuem a estabilidade das dispersões e otimizando a concentração para formação 

de filmes finos. 
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No intuito da pesquisa científica definimos cálculos matemáticos da função exponencial através 

de séries de potênciais, ou ao menos facilitá-los. Ao analisar estas séries e seu comportamento 

relacionado às funções, notamos os termos convergente e divergente, sendo assim, fizemos uso 

do teste da razão e do teste da raiz para resolvermos limites e consequentemente analizamos a 

convergência ou divergência das séries. Uma explicação genérica é, ao termos uma função , irá 

significar que uma série de potências define uma função e o domínio da mesma será os valores 

de x para os quais a série de potências converge. Neste momento tivemos o primeiro teorema 

(Teorema 1) a ser estudado: se uma série de potências  for convergente para x = x1 (x1 ≠ 0), então 

ela será absolutamente convergente para todos os valores de x para os quais |x| < |x1|. Provamos 

o teorema utilizando os conceitos de séries geométricas e alguns cálculos, tivemos resultado que 

a série é absolutamente convergente para todos os valores de x para os quais |x| < |x1|. Partindo 

desta ideia, provamos a divergência da mesma série para x = x2, sendo todo  |x| > |x2|. Com a 

introdução bem estabelecida, adentramos à derivação e integração de séries de potências. A 

primeira descreveu por meio do Teorema 3 que, se  for uma série de potências com um raio de 

convergência R > 0, então a série   também terá R como raio de convergência. Isto ocorre devido 

a derivação de cada termo da série inicial que, por fim, se obtém o mesmo raio R de convergência. 

O mesmo ocorre para quando o R > 0 e R < 0 para a série de potências  , o raio de convergência 

será o mesmo para a série derivada. Para a integração, funcionará da mesma maneira, onde um 

série   e esta definir uma função f(x), f será integrável em todo subintervalo fechado de (-R, R). É 

neste momento em que foi preciso retroceder, pois requer a compreensão da Série de Taylor e 

Maclaurin e antes dessa, compreender o Teorema de Rolle e o Teorema do Valor Médio. 

Chegamos perto de concluir que sim, uma função exponencial pode ser definida através de séries 

de potências. 
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Com o avanço das tecnologias de irrigação em conjunto com a fertirrigação estão tomando 

grandes proporções, pois com o crescimento das cidades a agricultura vem sendo fruto de 

constantes estudos para a melhora da produção em menores áreas, a vinhaça como produto da 

destilação de álcool é produzida em grandes quantidades, em geral é distribuída pelos campos por 

meio de aspersão com canhões onde não é aplicado de forma controlada, podendo causar uma 

contaminação. Contudo este trabalho tem como objetivo analisar a uniformidade por meio de 

gráficos de controle e o efeito que o Polímero redutor de atrito (Poliacrilamida) na irrigação 

localizada por gotejamento, a análise consistiu na metodologia de Keller e Karmeli (1975) onde 

é feita a coleta de vazão de 16 gotejadores para realizar cálculos de Coeficiente de Uniformidade 

de Distribuição (CUD), Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), Coeficiente de 

Variação Total (CVt) e Uniformidade Estatística (CUE). Para visualização e análise foram 

gerados os Gráficos de Controle onde é composto dos Limite Inferior de Controle (LIC) e Limite 

Superior de Controle (LSC), podendo ser visualizando detalhadamente o comportamento de cada 

líquido. Como a vinhaça é um líquido com grande carga de matéria orgânica o sistema ficou 

sujeito a entupimentos, fato este confirmado neste estudo. Com os resultados pode-se concluir 

que com a adição do Polímero redutor de atrito ocorre uma notável diferença na uniformidade de 

distribuição quando comparada aos líquidos brutos, evidenciando assim o efeito positivo da 

Poliacrilamida nos sistemas de irrigação. 
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A quimiometria é uma área da química que aplica métodos estáticos e matemáticos no tratamento 

de dados de origem química. A quimiometria surgiu como uma união da estatística, da 

programação e da química. Das ferramentas quimiométricas existentes na área de calibração 

multivariada e reconhecimento de padrões, podem-se citar a PCA (Principal Component 

Analysis), PLS (Partial Least Squares) e PLS-DA (Partial Least Squares – Discriminant 

Analysis), devido a sua ampla área de aplicação e utilização em diversos trabalhos presentes na 

literatura. Este trabalho tem como objetivo, produzir um aplicativo com ferramentas de PCA, PLS 

e PLS-DA, e que não exijam do usuário conhecimentos prévios de programação. O aplicativo foi 

desenvolvido em um notebook com o sistema operacional Windows 10, com processador Intel 

Core i5 e memória RAM de 8GB. O software usado para desenvolver a interface e a programação 

envolvida é extensão do MATLAB, o App Designer. O App Designer permite a criação de 

aplicativos profissionais sem que o usuário seja um desenvolvedor profissional de softwares. 

Possui um sistema de “drag and drop” (ou como é conhecido, arrasta e solta) onde o usuário 

desenvolve sua interface gráfica utilizando um editor integrado para programar o comportamento 

do aplicativo. Atualmente o aplicativo está desenvolvido na língua inglesa, estando pronto as abas 

de pré-tratamento das matrizes X e Y, com diversas ferramentas para tratamento da sua matriz de 

dados, tais como: centrar os dados na média,  autoescalamento, normalização, correção de 

dispersão multiplicativa, e alisamento e derivada por Savtizky-Golay. Após a utilização ou não 

do pré-tratamento de dados é possível utilizar a ferramenta de cálculo PCA, podendo ver os 

gráficos de: porcentagem de variância explicada, resíduos, gráfico de escores, gráfico de loadings 

entre outros. As ferramentas aqui apresentadas são apenas algumas disponíveis para o tratamento 

de dados em quimiometria, e pretende-se dar continuidade ao projeto futuramente, adicionando-

se outras funcionalidades ao aplicativo. 
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ResumoBotrytis cinerea Pers.:Fr. (teleomorfo: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel) é o 

agente causal do mofo cinzento, uma importante doença pós-colheita do morangueiro. A doença 

possui um alto poder destrutivo podendo se disseminar rapidamente no campo, reduzindo o 

rendimento e tornando o fruto não comercializável. Devido aos danos causadas tanto no campo 

como na pós-colheita, aliado a dificuldade de controle, o fungo B. cinerea é considerado um 

patógeno de extrema importância para a cultura do morangueiro. O controle químico é o mais 

utilizado para B. cinerea, porém o patógeno já apresenta resistência há vários fungicidas em todo 

o mundo. A mistura dos fungicidas ciprodinil+fludioxonil foi registrada para a cultura do 

morangueiro no Brasil em 2019 e ainda não foi amplamente utilizado no país. Sendo assim, este 

trabalho teve como objetivo determinar a sensibilidade basal de 100 isolados do patógeno 

coletados no estado do Paraná em 2017. Para isso foi avaliado o crescimento micelial em meio 

BDA alterado com diferentes concentrações de fludioxonil (0, 0,001, 0,0025, 0,005, 0,01, 0,05 e 

0,1 µg/mL). O diâmetro da colônia foi obtido por meio da média de duas medidas perpendiculares 

da colônia com o auxílio de um paquímetro digital. A porcentagem de inibição do crescimento 

micelial foi calculada usando a fórmula %ICM= [(C-T)/C] x 100, onde C se refere ao diâmetro 

da  testemunha e T ao diâmetro médio do tratamento com fungicida. Os valores de CE50 

(concentração efetiva para inibir 50% do crescimento micelial) para cada isolado foram estimados 

com base em regressão da %ICM transformada em log10. A CE50 média observada foi de 0,0117 

± 0,0067 µg/ml, sendo que um total de 39% dos isolados não foram capazes de crescer a 0,1µg/mL 

de fludioxonil. Os resultados encontrados no presente trabalho podem ser utilizados como 

comparação para o monitoramento futuro de B. cinerea do morangueiro no Paraná para 

fludioxonil, auxiliando no monitoramento de resistência no estado. 
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A Antártica é considerada uma região importante para pesquisa mundial, dos pontos de vista 

ecológico, climático e biogeoquímico. Umas das áreas mais pesquisadas da Antártica é a baía do 

Almirantado, onde há́ diversas estações de pesquisa, como a Estação Brasileira “Comandante 

Ferraz” (EACF), localizada na enseada Martel. Apesar da baixa ocupação humana comparada 

com estações de pesquisa de outros países, sempre há pesquisadores e grupo de apoio, entre 15 e 

50 pessoas. Devido à relação direta do ser humano vs geração de esgoto sanitário, a enseada 

Martel foi monitorada entre 2002-2019 para este contaminante ambiental. Assim, este estudo 

determinou os níveis de indicadores químicos da introdução de esgoto no ambiente marinho como 

o coprostanol (cop) e o epicoprostanol (epi). São substâncias com elevada resistência a 

biodegradação, o que permite identificar possíveis fontes de contaminação por esgoto na região 

Antártica. Foram coletadas 38 amostras de sedimentos superficiais em diferentes pontos da 

enseada Martel. Os sedimentos foram extraídos em Soxhlet e purificados por cromatografia 

líquida de adsorção e os indicadores. foram identificados e quantificados por cromatografia 

gasosa e detecção de ionização de chama. A concentração média de cop variou de 0,02 a 0,35 μg 

g-1 e a de epi de 0,03 a 0,14 μg g-1 no período amostrado. As concentrações máximas (em μg g-

1) dos esteróis fecais ocorreram no entorno da EACF, a citar: (i) Heliponto: cop = 0,77 em 2003-

04 e epi = 0,32 em 2011-12; (ii) Tanques: cop = 0,13 em 2011-12 e epi = 0,09 em 2013-14. Em 

locais mais afastados da EACF, as concentrações foram: (iii) Botany: cop = 0,13 e epi = 0,10, 

ambas em 2007-08; (iv) Ulmann: cop = 0,11 em 2018-19 e epi = 0,08 em 2012-13. Os níveis de 

cop e epi foram inferiores aos valores máximos encontrados em outro estudo realizado próximo 

à EACF no verão de 1997-98 (< 6,14 e < 0,28 μg g-1, respectivamente). A redução dos valores 

de esteróis fecais esta, possivelmente, associado implantação de um sistema de tratamento de 

esgoto construído no verão de 1995-96. Somente para cop, os valores são inferiores a estudos 

realizados em ambientes tropicais e subtropicais sob forte influência antrópica como: Baía de 

Santos (< 8,51 μg g-1); Enseada de Botafogo, na Baía de Guanabara (< 105 μg g-1); no Estuário 

Capibaribe, em Recife (< 2,82 μg g-1). Os resultados discutidos neste trabalho reforçam a 

importância do monitoramento ambiental contínuo a fim de minimizar os efeitos da atividade 

humana nesta região preservada do planeta. 
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A estabilidade de estruturas é um tema bem importante na engenharia por afetar a segurança, 

durabilidade e integridade da estrutura como um todo. Quando se fala de estabilidade de 

estruturas, a flambagem é um fator de grande importância de se analisar, já que a perda de 

estabilidade se dá em função da carga crítica de flambagem, que pode ser inferior ao valor da 

carga de escoamento do material. Então, com o foco em analisar as cargas críticas de flambagem 

de barras por métodos computacionais, a fim de obter resultados satisfatórios em relação aos 

métodos analíticos, desenvolveu-se neste trabalho a análise das cagas críticas de flambagem pelo 

Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFG). O MEFG baseia-se no Método dos 

Elementos Finitos (MEF) enriquecido com funções polinomiais ou não polinomiais obtidas a 

partir do Método da Partição da Unidade. O MEF geralmente apresenta bons resultados quando 

se utiliza alto nível de refinamento h, gerando elevado custo computacional. O objetivo desse 

trabalho é testar algumas das possíveis funções de enriquecimento para o MEFG na análise de 

estabilidade de barras e comparar os resultados com o MEF, a fim de obter resultados satisfatórios 

com um nível de refinamento baixo, ou seja, com menor custo computacional. Foram utilizados 

refinamentos h e p para o MEFG. As funções enriquecedoras empregadas no MEFG foram 

baseadas nas formulações de métodos propostos na literatura. As análises foram desenvolvidas 

através do desenvolvimento de algoritmos computacionais, desenvolvidos na linguagem de 

programação Python 3.8. Os resultados obtidos computacionalmente foram comparados 

diretamente entre si e com a solução analítica correspondente. Os resultados do MEFG 

apresentam rápida convergência e menor erro relativo em comparação com os resultados 

apresentados pelo MEF. Portanto, conclui-se que o MEFG, com as funções de enriquecimento 

testadas, possui melhores resultados e rápida convergência em relação ao MEF, com um baixo 

nível de refinamento h, mostrando-se como um método mais eficiente e com menor custo 

computacional na análise de estabilidade de barras. 
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O material particulado em suspensão (MPS) atua como importante meio de transporte de matéria 

orgânica, nutrientes e contaminantes em regiões estuarinas, além de estar relacionado ao balanço 

sedimentar. O estudo de sua dinâmica é, dessa forma, fundamental para uma melhor compreensão 

desses ambientes. Nesse sentido, o sensoriamento remoto, por possibilitar a cobertura de grandes 

áreas em intervalos regulares de tempo por um baixo custo, figura como uma excelente ferramenta 

nos estudos sobre o MPS. Algoritmos globais para a obtenção da concentração de MPS por 

satélite, porém, ainda não são uma realidade, havendo a necessidade de algoritmos regionais. O 

presente trabalho possui como objetivo validar um algoritmo para a obtenção da concentração de 

MPS por sensoriamento remoto para o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), o maior estuário 

da costa paranaense. O algoritmo utilizado é o C2RCC (Case 2 Regional CoastColour), um 

algoritmo semianalítico, baseado em redes neurais e voltado a águas costeiras e estuarinas. O 

C2RCC permite a alteração de parâmetros de salinidade, temperatura e coeficientes de conversão, 

possibilitando um melhor ajuste às condições locais. O algoritmo foi aplicado a 26 imagens do 

satélite Sentinel-2 entre os anos de 2018 e 2020. Os dados gerados pelo C2RCC foram 

comparados com dados medidos in situ por trabalhos anteriores. Como as datas dos trabalhos não 

coincidem com as datas de passagem do satélite, o padrão de distribuição longitudinal do MPS 

no complexo estuarino foi avaliado, bem como os intervalos de concentração. Dados 

meteorológicos de precipitação e dados de maré também foram utilizados, a fim de verificar, por 

meio da análise das componentes principais (ACP), o efeito dessas forçantes nos resultados do 

algoritmo. Uma análise inicial mostrou que a concentração de MPS dada pelo C2RCC está, apesar 

de superestimada, na mesma ordem de grandeza que a concentração medida pelos trabalhos 

anteriores. Em relação à distribuição longitudinal do MPS no CEP, porém, não houve boa 

concordância entre os dados in situ e do algoritmo. Ademais, a variabilidade do MPS na área de 

estudo se mostrou muito mais condicionada pela maré do que pela precipitação, em consonância 

com trabalhos anteriores. Atualmente, novos ajustes estão sendo feitos com o intuito de melhorar 

os resultados do algoritmo, com utilização de mais imagens e diferentes valores para os 

parâmetros. 
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Os atuadores são dispositivos eletromagnéticos capazes de aplicarem forças de atração, são 

muitos utilizados em mancais magnéticos ativos, de modo a reduzir a vibração no eixo de uma 

máquina rotativa, permitindo que a mesma opere com segurança em altas velocidades. Neste 

contexto, o presente trabalho tem por objetivo modelar o projeto de um atuador eletromagnético 

ótimo usando o método dos elementos finitos e o algoritmo estocástico de evolução diferencial. 

Além disso, analisa-se a força eletromagnética, a energia e as perdas no cobre do enrolamento, 

além do gráfico da densidade de fluxo magnético no núcleo e no entreferro do atuador 

eletromagnético. Neste cenário, a metodologia proposta permite determinar os parâmetros de um 

atuador eletromagnético ótimo, de forma que, as simulações computacionais contribuam para 

uma análise antecipada do funcionamento do dispositivo. Os resultados mostram as análises do 

atuador eletromagnético através do modelo matemático apresentado e das simulações. Por fim, a 

simulação computacional é comparada aos cálculos analíticos, assim como os valores da força, 

da energia e das perdas no cobre do atuador antes e após a otimização, mostrando-se a eficiência 

da metodologia desenvolvida. Os resultados teóricos foram realizados através de uma análise 

matemática das equações de Maxwell e das leis de comportamento dos materiais e os resultados 

simulados através da ferramenta computacional de uso público FEMM (Finite Element Method 

Magnetics).  No desenvolvimento deste trabalho, verificou-se também que o método de elementos 

finitos é fundamental para a caracterização e entendimento de atuadores eletromagnéticos. O 

Método dos Elementos Finitos (MEF) é um procedimento numérico que consiste na subdivisão 

de um problema complexo com uma geometria complexa em elementos menores, estes definidos 

como elementos finitos, possibilitando assim que estes problemas sejam divididos em problemas 

mais simples. Desse modo, é possível aproximar a solução de problemas complexos, cuja a 

solução exata é dada através da interpolação de uma solução aproximada, por equações 

diferenciais parciais (EDP) ou ordinárias (EDO). 
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O projeto inicial dessa Iniciação Científica era de identificar possíveis resíduos sólidos que 

poderiam ser utilizados no desenvolvimento de produtos. Tal ideia surgiu a partir de uma parceria 

entre um grupo de estudos da UFPR, denominado de GESIT, e uma empresa de reciclagem de 

lixo. No entanto, devido ao cenário de pandemia que o mundo estava passando, analisou-se e 

verificou-se que seria mais interessante e útil desenvolver uma pesquisa relacionada a pandemia, 

visto que poderíamos impactar mais a comunidade acadêmica da UFPR. Por isso, o foco da 

pesquisa passou a ser sobre um estudo de caso de um possível retorno as atividades presenciais. 

As atividades no ambiente físico da universidade, para os estudantes, foram suspensas em março 

de 2020 devido a atual pandemia do Coronavírus. Alguns alunos não tem uma estrutura básica 

para conseguir estudar em casa e muitos possuem dificuldades de aprender por meio das aulas 

remotas. Tendo isso em mente, a presente pesquisa, que se enquadra em um estudo de caso, visa 

analisar se seria possível um retorno seguro as atividades presenciais, no bloco PM do centro 

Politécnico de Curitiba, caso todas as diretrizes do Protocolo de Retorno as Atividades Presenciais 

da Prefeitura Municipal de Curitiba fossem atendidas e cumpridas. Por meio desse estudo, 

identifica-se que alguns acessórios, como por exemplo, tapetes sanitizantes e frascos de álcool 

em gel, teriam que ser instalados dentro do ambiente para melhorar a higienização e a segurança 

das pessoas que estivessem frequentando o bloco. Além disso, o espaço físico precisaria passar 

por algumas modificações, como por exemplo, a retirada de bancos nos corredores e uma 

diminuição significativa no número de carteiras das salas de aula. O estudo iniciou-se na metade 

de 2020, com a coleta de dados, e finalizou-se por volta de maio de 2021, sendo que os meses de 

junho e julho ficaram destinados para a construção do presente relatório. 
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O presente estudo teve como objeto analisar o ataque interno de sulfatos em estruturas 

cimentícias. Tal ataque ocorre, normalmente, devido à utilização de agregados contendo sulfetos, 

materiais muito comuns na natureza, e pode gerar diversos problemas graves de degradação às 

estruturas, como fissuração e perda de resistência mecânica. Tal problema é recorrente em 

diversas estruturas, entre elas os sistemas de barragens, que têm sua durabilidade prejudicada por 

ele. Para a metodologia, foram utilizados corpos de prova de argamassas com dois tipos de 

aglomerante: CPV-ARI e CPV-ARI-RS (resistente a sulfatos), sendo metade das amostras de cada 

um contaminada com pirita e a outra metade, de referência, sem contaminação. As amostras foram 

expostas a ciclos de molhagem e secagem e submetidas a diversos ensaios: variação dimensional, 

volumétrica e de massa; absorção por capilaridade; absorção por imersão; resistividade elétrica 

superficial (RES); e resistência à tração na flexão e compressão simples, para que se pudesse 

analisar o avanço do ataque e o estado dos corpos de prova. Os resultados obtidos nos corpos de 

prova indicam que o ataque ainda não está em estado avançado. Os corpos de prova não 

apresentaram sinais evidentes como fissurações, eflorescências ou oxidação; no entanto, foi 

possível observar que as amostras com contaminação por pirita apresentaram uma maior 

degradação em relação às de referência, tanto pela aparência física quanto pelos ensaios: maior 

variação dimensão, redução volumétrica, menor redução de massa, etc. Quanto ao uso dos 

aglomerantes, não foi possível observar um padrão de diferença entre as amostras compostas por 

CPV-ARI e CPV-ARI-RS até o momento final do estudo. Pode-se concluir que seria necessária 

uma análise dos corpos de prova a um prazo maior para observar a concretização efetiva do ataque 

interno por sulfatos. Entretanto, o presente estudo possibilitou a distinção dos efeitos entre as 

diferentes amostras. 
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O Minas frescal é um dos queijos mais populares do país, sendo um queijo de massa crua, com 

alto teor de umidade, não maturado e altamente perecível mesmo sob refrigeração. Na atualidade 

existe grande interesse no emprego de compostos biologicamente ativos, oriundos de plantas 

medicinais e aromáticas, para melhor conservação dos alimentos. O capim-limão destaca-se entre 

as espécies aromáticas devido ao alto teor de óleo essencial, além das propriedades antioxidante 

e antimicrobiana. O presente trabalho teve como objetivo a aplicação de extrato e óleo essencial 

de capim-limão como conservante natural em queijo minas frescal durante o armazenamento 

refrigerado. Para tanto, foram avaliados três diferentes métodos de extração: extração 

convencional com solvente, extração assistida por ultrassom e extração por infusão em água 

quente. A extração do óleo essencial foi realizada por meio do método de hidrodestilação. Os 

extratos e o óleo essencial foram avaliados quanto ao teor de fenólicos totais e atividade 

antimicrobiana. Os queijos controle, com extrato e óleo essencial, foram armazenados a 7°C por 

14 dias. Foram determinados a umidade, acidez e pH dos queijos. Nas análises microbiológicas 

do queijo, foram realizadas as contagens de Staphylococcus coagulase positiva Escherichia coli, 

bactérias ácido láticas, aeróbios mesófilos e psicrotróficos totais. No teste de atividade 

antimicrobiana, as cepas S. aureus (ATCC 25923) e E. coli (ATCC 25922) apresentaram 

sensibilidade frente ao óleo essencial e resistência aos extratos de capim-limão. As formulações 

de queijo contendo extrato por infusão e óleo essencial de capim-limão apresentaram redução das 

contagens de microrganismos patogênicos e deteriorantes ao longo do armazenamento em relação 

ao controle, onde o óleo essencial foi mais efetivo, promovendo assim, um aumento na vida útil 

do produto. 
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Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL) são compostos lamelares com estrutura similar à do mineral 

brucita (Mg(OH)2) e, comumente, seguem a fórmula geral M2+1- xM3+x(OH)2(A-n)x/n·yH2O, 

onde M2+ e M3+ são íons metálicos coordenados octaedricamente com ânions hidróxido. A 

presença desses cátions metálicos M2+/M3+ leva ao aparecimento de cargas residuais positivas 

na estrutura da lamela e, para manter sua eletroneutralidade, há a intercalação de ânions no espaço 

interlamelar do HDL. Diversos ânions podem estar nesse espaço interlamelar, inclusive espécies 

que possam atuar como catalisadores, como é o caso dos ânions tungstato (WO4 2-) e molibdato 

(MoO4 2-), cuja literatura apresenta diversos trabalhos onde atuam em reações com transferência 

de oxigênio de um agente oxidante a um substrato de interesse. Os hidróxidos duplos lamelares 

intercalados com esses ânions podem ser aplicados em uma gama de reações de oxidação e 

redução de interesse industrial, tais como a oxidação do cicloexano e a redução Meerwein-

Ponndorf-Verley (MPV). Ademais, visto a versatilidade dos ânions tungstato e molibdato, é 

interessante pensar na sua aplicação em reações sequenciais do tipo one-pot, que combinam dois 

ou mais processos catalíticos independentes em reações sequenciais dentro de um mesmo pote de 

reação. O objetivo dessa parte do trabalho é a síntese e caracterização de hidróxidos duplos 

lamelares com ânions tungstato e molibdato interacalados nas lamelas, com sua posterior 

aplicação em reações catalíticas de oxidação e redução únicas e sequenciais one-pot (do tipo 

Tandem assistida). Foi realizada a síntese dos HDL pelo método de co-precipitação a pH 

constante (pH = 8,5), utilizando soluções de ZnCl2, AlCl3·6H2O, NaOH e Na2X·2H2O (onde X 

= MoO42 ou WO42-). Os sólidos obtidos foram caracterizados por diversas técnicas, como 

espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR), espectroscopia vibracional Raman 

e microscopias eletrônicas de varredura e transmissão (MEV e MET). Em seguida, os sólidos 

foram aplicados nas reações únicas de oxidação do cicloexano (utilizando como oxidante H2O2) 

e de redução MPV da cicloexanona com isopropanol. Os resultados obtidos até agora mostraram 

que o HDL com WO42- intercalado apresenta uma excelente atividade catalítica para reações de 

oxidação (gerando rendimentos de conversão expressivos em 16 horas, considerando o oxidante 

H2O2). No entanto, para as reações de redução foram observados rendimentos de conversão ainda 

modestos sugerindo que condições das reações de redução MPV, bem como as reações 

sequenciais ainda devem ser otimizadas. 
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Um circuito elétrico atmosférico global (CEAG) vem da ideia de que a superfície terrestre e a 

ionosfera formam um circuito elétrico fechado, com isso existe a movimentação de corrente 

elétrica entre essas duas entidades.Um circuito elétrico atmosférico local (CEAL), por sua vez, 

trata-se de uma pequena parcela do CEAG e tem como finalidade fazer medições e simulações 

mais precisas a respeito de uma determinada variável, essa variável a ser observada depende do 

propósito do modelo CEAL criado.  O modelo do CEAL proposto neste trabalho tem como intuito 

juntar a ideia de um acoplamento eletromagnético entre uma tempestade elétrica com a teoria de 

linhas de transmissão. No momento de formação de uma tempestade elétrica existe uma separação 

de cargas na nuvem, com isso as cargas positivas tendem a ficar na parte superior da nuvem e as 

cargas negativas na parte inferior, fazendo com que haja uma diferença de potência de 

aproximadamente 35MV entre a superfície terrestre e a nuvem carregada. Portanto, a região do 

CEAG a ser analisada será a base de uma nuvem eletricamente carregada. Esse modelo tem como 

finalidade simular o comportamento de uma linha de transmissão de 375kV que se encontra 

imediatamente abaixo dessa tempestade elétrica. Para isso, foi considerado um acoplamento entre 

a linha de transmissão e a base da nuvem que está cheia de íons negativos, portanto foi montado 

um circuito RLC para fazer essa análise. Em seguida é feito um desenvolvimento matemático e 

as simulações através do software GNU Octave, desse modo foi possível verificar os resultados 

encontrados usando este modelo. Para facilitar a visualização dos gráficos gerados e entender 

melhor os efeitos que a tempestade elétrica tem sobre a linha de transmissão, foi feita a separação 

das simulações em 3, em um caso é analisada somente a tensão contínua da base da nuvem, como 

se fosse um sistema estático. Em seguida é adicionado um sinal gerado randomicamente (com 

algumas limitações) pelo Octave que tem como intuito simular o comportamento de uma 

tempestade dinâmica, com flutuações de tensão. Em uma última análise foi feita a simulação de 

descargas elétricas atuando indiretamente no circuito da linha de transmissão. 
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Impulsionado pelo crescimento do PIB mundial e ascensão da classe média em vários países do 

mundo, o setor aeroviário está em crescente expansão. Com o aumento no tráfego aéreo mundial, 

comunidades próximas a aeroportos passaram a experimentar um aumento no incomodo causado 

pelo ruído aeroviário, já que aviões geram altíssimos níveis de ruído. O ruído produzido por 

aeronaves está entre os mais perturbadores dentre as infraestruturas de transporte e pode causar 

sérios problemas para as pessoas que vivem ou trabalham em regiões anexas a aeroportos. Tendo 

tal fato em mente, faz-se necessário avaliar o nível de incomodo que aeroportos localizados em 

centros urbanos provocam na região para que medidas de mitigação de ruídos sejam tomadas 

pelas autoridades competentes. O propósito do presente trabalho é avaliar o impacto causado pelo 

aeroporto de Bacacheri, um aeroporto localizado em Curitiba que atende aeronaves de pequeno e 

médio porte, na comunidade anexa ao mesmo no ano de 2021 e comparar os resultados que serão 

obtidos com resultados passados que datam 2016, publicados no Congresso Nacional de 

Estudantes de Engenharia Mecânica em 2020 (CREEM2020) com o título “Annoyance caused 

by aircraft noise in the proximities of Bacacheri Airport”. Comparando os resultados de 2021 com 

os dados de 2016, pode-se inferir que a sensação de desconforto causada pela poluição sonora na 

comunidade de Bacacheri próxima ao aeroporto sofreu uma queda perceptível principalmente por 

causa da queda do ruído aeroviário na região. Em 2021, o maior incomodo é entre 18h e 20h, 

provavelmente por causa do intenso serviço de delivery que ocorre em tal horário, o que gerou 

um maior incomodo por causa do ruído rodoviário. Em adição, enquanto em 2016 uma grande 

parte de indivíduos dizia acreditar que a poluição sonora local desvalorizava o imóvel, o mesmo 

não é observado em 2021, muito provavelmente porque a pandemia do COVID-19 fez as pessoas 

valorizarem mais o espaço em que passam grande parte de seus dias. 
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O amplificador de potência (PA) é um dos componentes principais de circuitos responsáveis pela 

transmissão de sinais de rádio. É o circuito que adiciona potência a sinais para que eles sejam 

transmitidos, para isso, ele deve possuir um ganho alto e deve adicionar o menor número possível 

de distorções ao sinal. E devido ao crescente número de dispositivos a bateria que dependem dessa 

tecnologia, é necessário que esse circuito seja o mais energeticamente eficiente o possível. O 

objetivo do trabalho desenvolvido pela IC foi de caracterizar um PA de acordo com 4 principais 

métricas para observar as características descritas anteriormente, o ganho do amplificador, a razão 

de potência do canal adjacente (ACPR), a magnitude do vetor de erro (EVM) e a eficiência da 

potência adicionada (PAE). O PA simulado foi projetado anteriormente utilizando uma tecnologia 

CMOS 130 nm, para uma frequência de operação de 2,45 GHz. Trata-se de um amplificador 

diferencial com 3 modos (modo de potência baixa, potência intermediaria e potência alta), que 

podem ser usados de acordo com a potência do sinal de entrada. Todas as simulações foram 

realizadas na plataforma Cadence Virtuoso, foram feitas simulações de envelope, do tipo wireless, 

em que foram utilizados sinais de entrada modulados com dois padrões de comunicações 

distintos, IEEE 802.11ax e LTE. Para as simulações com o padrão LTE, foram simulados sinais 

de entrada com potência variando de –15 dBm a 21 dBm, utilizando uma modulação do tipo 

16QAM. Para esse padrão são estabelecidos os valores mínimos de ACPR e EVM de –26 dB e 

12,5 %, respectivamente. Os resultados para as simulações são dados na forma da potência 

máxima de saída fornecida pelo PA, de forma que não sejam ultrapassados os valores de ACPR 

e EVM da norma, bem como a PAE do PA quando fornece essas potências. Os valores de potência 

máxima fornecidas pelo PA foram, para o padrão LTE e para os 3 modos de operação, 18,1 dBm, 

21,4 dBm e 23,1 dBm, e as PAEs para esses 3 modos, respectivamente, foram, 4,0 %, 6,7 % e 

7,3 %. O mesmo tipo de simulação também foi realizado para o padrão IEEE 802.11ax, que tem 

como valores máximos de ACPR e EVM de –20 dB e 2.51 %, respectivamente. Foram utilizados 

sinais de entrada de potência variando de –15 dBm a 19 dBm, utilizando uma modulação digital 

do tipo 256QAM. Os valores de potência de saída máxima para cada modo foram, 11,8 dBm, 

15,6 dBm e 17,7 dBm, e as PAEs para esses 3 modos respectivamente foram, 0,9 %, 1,7 % e 

2,2 %. 
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Este trabalho teve como motivação projetar o casamento de impedância da saída, e, em seguida, 

buscar atingir a estabilidade incondicional de um amplificador de potência com transistores 

PMOS projetado anteriormente. Após estudos e ambientação com o software utilizado foram 

feitas simulações de um amplificador de potência, previamente projetado, com transistores 

NMOS na configuração cascode, e depois essa mesma configuração foi utilizada como base para 

o desenvolvimento de um amplificador com transistores PMOS. No trabalho anterior foi 

projetado o esquemático com componentes passivos ideais e foram feitas as simulações 

necessárias, onde foi observado que o circuito PMOS não apresentava estabilidade incondicional. 

Como primeiro passo, foram projetadas as redes de casamento de saída, a partir da simulação 

LoadPull, no Cadence Virtuoso, identificada a impedância do melhor ponto de compressão, e a 

partir desta impedância foram simuladas as melhores possibilidades de redes de casamento 

utilizando o software ADS, e escolhida uma, para então substituir pela rede projetada com 

componentes ideais. Após essa substituição, passamos para as análises de estabilidade, contando 

com alterações nas configurações da rede de realimentação, visando atingir a estabilidade 

incondicional do circuito. A melhor configuração encontrada foi de um resistor em série com o 

capacitor, que conectavam a porta dos transistores das entradas, com o dreno dos transistores das 

saídas. Com este novo circuito, realizamos as simulações de parâmetros de espalhamento e 

análises de equilibro harmônico, que retornaram valores de ganho de 8,6 dB, eficiência de 

potência adicionada (PAE) máxima de 20,1% e um ponto de compressão de 1 dB (OCP1dB) de 

30,12 dBm. Agora com o circuito PMOS já desenvolvido, o próximo passo foi começar a 

elaboração o amplificador de potência com ambos os transistores PMOS e NMOS. 
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Atualmente, o setor petrolífero é a principal fonte de energia mundial e apresenta uma enorme 

importância política e econômica. Com o aumento populacional e atividades industrias 

desenfreadas, os problemas ambientas têm se tornado cada vez mais críticos a cada ano que passa. 

Um dos principais responsáveis pela contaminação de diversos ecossistemas é o petróleo e seus 

subprodutos, sendo muito importantes, no Brasil, o óleo diesel e a gasolina. A partir de diversas 

pesquisas foi comprovado que micro-organismos, como bactérias e fungos, são capazes de 

degradar moléculas de hidrocarbonetos presentes nestes subprodutos, podendo assim, ser 

utilizados para a biorremediação de um local impactado. Assim, de uma pesquisa anterior (em 

que foram estudadas as capacidades de fungos isolados em praias de Matinhos e Pontal do Paraná, 

de degradar gasolina e diesel) foram selecionados 10 fungos que melhor cresceram, 

respectivamente, em cada um destes hidrocarbonetos. Nesta pesquisa, estes fungos foram 

cultivados em meios de cultura mineral contendo quantidades cada vez maiores de um dos 

hidrocarbonetos citados como únicas fontes de carbono. Foram medidos os halos de crescimento 

dos fungos cultivados em meio mineral contendo (1%, 2% ... a 6%) de diesel, ou (1%, 2%, 4%, 

6%... a 16%) de gasolina. Os resultados mostraram que, com o aumento da concentração de 

hidrocarbonetos, diminuiu o crescimento dos fungos. Observou-se ainda que a grande maioria 

deles esporulou e que novos fungos originários destes esporos cresceram nas placas, o que sugere 

uma possível estratégia de fuga de ambientes inóspitos, que os fungos poderiam apresentar no 

ambiente. Também foi observada a perda de pigmentos dos fungos, indicando uma possível 

mudança morfológica. Não houve diferenças significativas no crescimento dos fungos isolados 

de uma praia para outra. É possível concluir que, até as concentrações de 6% em diesel e 16% em 

gasolina, os fungos foram capazes de degradar o hidrocarboneto. Além disso, foi realizado o 

microcultivo de todos os fungos analisados na Iniciação Científica de 2019-2020. 
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O trabalho se trata de uma pesquisa voltada para o tema de reduzir a evasão e retenção de alunos 

no curso de Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR-Setor Palotina, e também identificar os 

motivos que levaram esses alunos a ingressarem e permanecerem no curso, além do propósito de 

analisar motivos que levam ou podem levar os alunos a evadirem do curso. Dessa forma buscando 

melhores alternativas e soluções para diminuir o número de alunos evadidos do curso sem 

concluir a formação, e assim procurar aumentar o percentual de alunos formados na área.O 

público alvo da pesquisa foram alunos que concluíram o curso, e o número de entrevistados foram 

26. A investigação foi realizada com base em entrevistas realizadas com esses alunos formados 

na área, buscando compreender melhor motivos que levaram esses alunos a ingressarem, 

permanecerem no curso e consequentemente levando-os até a formação, além de procurar 

compreender motivos que poderiam levar esses alunos a desistência do curso, e dificuldades que 

os mesmos enfrentaram durante a graduação. Então a pesquisa é realizada em cima de realidades 

vividas por alunos, para dessa forma, compreender melhor a vida de um universitário na área da 

licenciatura.A partir das entrevistas realizadas de forma online, os dados são coletados, e então se 

realiza uma análise textual discursiva com base nas falas dos entrevistados, buscando dessa forma 

compreender acontecimentos em cima de cada assunto abordado. Esse método da ATD (Análise 

Textual Discursiva) foi escolhido, pois através dele é possível categorizar as respostas em relação 

aos objetivos propostos.Através dos resultados obtidos, pode-se concluir que dentre os vários 

motivos que levaram esses alunos a ingressarem no curso de Licenciatura em Ciências Exatas, 

destaca-se o fato da maioria desses alunos terem se inspirado em algum professor ainda na escola 

ou ensino médio, que os incentivaram a seguir nesse ramo, além da afinidade que esses alunos 

possuíram com as disciplinas ligadas ao curso. Já em relação aos motivos que levaram esses 

alunos a permanecerem no curso, destacam-se a força de vontade de concluir a graduação e seguir 

nesse ramo, além também de incentivos adquiridos ao longo do curso, como projetos e boa 

convivência com pessoas relacionadas ao curso. 
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Ao longo deste projeto participamos da fase de testes de um método computacional que gera 

previsões a respeito da variação dos casos, número de infectados e aumento de óbitos relacionados 

ao Coronavírus, o mesmo funciona através de equações diferenciais. Até o momento avaliamos 

os números de cidades do Paraná, incluindo Maringá, Umuarama, Guaíra, Toledo, Cascavel, 

Palmas e Maripá.  Além de ter reservado um tempo para o estudo da lógica de predicados e 

proposições, o que teve como principal objetivo facilitar a compreensão do funcionamento do 

programa utilizado. Construímos tabelas no Excel com dados suficientes para o programa gerar 

novas tabelas com estatísticas dos números de casos esperados, indivíduos recuperados além de 

possíveis óbitos. O modelo desenvolvido fez previsões e ao compará-las com dados retirados do 

portal da Secretaria da Saúde do Paraná notei que em cidades maiores, como Maringá, a margem 

de erro está entre 0,01% e 10,7% e o desvio padrão de 4,01%, enquanto em cidades menores 

como Guaíra estes erros aumentaram significativamente chegando até 83% e apresentaram desvio 

padrão em torno de 24,85%. Ainda em aperfeiçoamento o modelo busca diminuir sua margem de 

erro e informar as pessoas sobre como anda a disseminação da doença a fim de alertá-las, trazendo 

a conscientização de que a prevenção é a melhor forma de reduzir os números que até então são 

instáveis, em momentos crescem enquanto noutros voltam a decair. Portanto pode-se chegar à 

conclusão de que o programa funcionou de forma mais eficaz em cidades com maior número de 

habitantes onde por mais que os números aumentem ainda assim representam uma porcentagem 

pequena se comparado com o total de indivíduos suscetíveis; já em cidades pequenas a tendência 

da taxa de erro ser maior pode ser uma consequência de alimentação não contínua de novos casos 

nas plataformas governamentais e consequentes erros nos boletins epidemiológicos. 
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Elétrons de baixa energia são produzidos em grandes quantidades através da interação entre 

radiação de alta energia e a matéria. Esses elétrons podem promover reações químicas importantes 

em um determinado meio. Particularmente, a quebra de ligações químicas de moléculas orgânicas 

pode ser induzida pela interação elétron-molécula, podendo gerar danos permanentes no material 

genético através da quebra de simples fita e dupla fita do DNA. Essas interações também tem um 

papel fundamental na síntese de moléculas orgânicas complexas no meio interestelar. O ácido 

fórmico [HCOOH] é o mais simples ácido orgânico e um importante componente na síntese de 

moléculas orgânicas complexas. Nesse trabalho apresentamos seções de choque diferenciais 

(DCSs) para o espalhamento de elétrons pela molécula de ácido fórmico em sua conformação 

trans para as energias de impacto de 5, 10, 15, 20, 30, 40 e 50 eV. Apresentaremos as DCSs para 

o canal elástico e de excitação eletrônica do estado fundamental para os estados eletronicamente 

excitados , , e  do ácido fórmico. As DCSs foram obtidas com o método Swchinger multicanal 

implementado com pseudopotenciais onde o alvo molecular foi descrito dentro da aproximação 

de base mínima de orbitais para o cálculo de interações de configurações para excitações simples 

(MOB-SCI). 25 pares buraco-partícula foram utilizados nos cálculos MOB-SCI. Com isso, foram 

realizados cálculos de espalhamento com até 51 canais abertos. As funções de configuração de 

estado (CSFs) utilizadas nos cálculos de espalhamento foram construídas utilizando os mesmos 

25 paras buraco-partícula utilizados no cálculo MOB-SCI e todos os orbitais não ocupados foram 

utilizados como orbitais de espalhamento, totalizando 3666 CSFs. As DCSs calculadas 

apresentam o comportamento esperado em relação ao efeito do acoplamento multicanal: 

conforme mais canais são tratados como abertos nos cálculos de espalhamento, menor a 

magnitude da DCS. 
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O aumento dos eventos climáticos extremos, positivos ou negativos, tem resultado na fragilidade 

do ecossistema e da população nos ambientes, e provocado alterações nas dinâmicas sociais, 

ambientais e econômicas. No Brasil, a região Sul é conhecida por suas chuvas intensas e 

volumosas durante quase todas as épocas do ano, sendo um ambiente suscetível a fenômenos 

naturais relacionados a eventos extremos. Segundo a classificação de Thornthwaite, o clima 

úmido e superúmido da macrorregião propiciam excedentes hídricos provocados pelas altas 

precipitações. No entanto, nas últimas décadas, episódios extremos relacionados à falta de água 

tem se tornado mais frequentes, como é o caso do evento de seca ocorrido no ano de 2020, onde 

a diminuição dos níveis de pluviosidade por longos períodos provocaram mudanças no panorama 

hidroclimático do Estado do Paraná, com destaque para alguns impactos à população na região 

de Curitiba. Desta forma, o presente estudo visa investigar os reflexos das secas meteorológicas 

no abastecimento hídrico paranaense, em especial na capital Curitiba e na Região Metropolitana, 

através da análise dos grandes episódios de secas registrados nas últimas décadas. Para tanto, está 

sendo feito um levantamento, compilação e análise de dados pluviométricos que permitam 

identificar os principais anos em que ocorreram poucas chuvas, a fim de poder avaliar a 

distribuição das precipitações ao longo do espaço, os processos que ocasionaram tais eventos e as 

repercussões destes episódios. Além disso, a partir de tais dados espera-se observar os níveis dos 

reservatórios responsáveis por abastecer a região urbana da capital, no intuito de demonstrar a 

influência das secas meteorológicas nos sistemas hídricos. Até o momento, foi realizada uma 

investigação prévia dos dados, elaborou-se uma fundamentação teórico-bibliográfica da pesquisa, 

organizou-se um banco de dados geral e correções de falhas apresentadas nas estações 

pluviométricas. Ao final deste trabalho, espera-se evidenciar os períodos de seca histórica 

vivenciados pela região metropolitana de Curitiba nos últimos anos, assim como seus impactos 

no abastecimento urbano e eventuais desdobramentos. 
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Plantas com atividade alelopática inibitória devem ser estudadas a fim de encontrar alternativas 

de controle para as plantas daninhas. Os estudos destes efeitos podem fornecer dados relevantes 

para a agricultura, auxiliando no manejo de plantas daninhas e, também, no desenvolvimento de 

novos herbicidas. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a possível ação fitotóxica da buva 

(Conyza spp.) sobre o picão-preto (Bidens pilosa L.)  e corda-de-viola (Ipomoea nil (L.) Roth). A 

partir da matéria seca das folhas de buva foi preparado o extrato bruto. O material vegetal triturado 

foi macerado a frio exaustivamente com metanol, obtendo-se assim o extrato bruto metanólico, 

que em seguida foi rotaevaporado. O extrato bruto metanólico foi submetido a partição em 

diferentes solventes orgânicos formando as frações: hexânica, diclorometano, acetato de etila, 

butanólica e hidrometanólica. Foi utilizada a concentração de 500 ppm, onde as frações foram 

solubilizadas em metanol. Cinquenta sementes de picão-preto e corda-de-viola foram dispostas 

sobre duas folhas de papel germitest em caixas do tipo gerbox com as frações que passaram por 

24 horas para evaporar. As caixas foram levadas para a estufa B.O.D em temperatura e 

fotoperíodo controlado. Foi realizado todos os dias a contagem das sementes germinadas para 

obter o índice de velocidade de germinação (IVG) e no sétimo dia foi realizada a avaliação da 

porcentagem de germinação (%G), comprimento da parte aérea (CPA) e radicular (CPR) das 

plântulas. Após análise estatística pode-se verificar que a fração diclorometano foi a que mais 

afetou a %G e IVG de picão-preto. Em relação ao crescimento inicial das plântulas de picão-

preto, o CPA não foi inibido na presença das frações e o CPR foi inibido na presença do extrato 

bruto metanólico. Para corda-de-viola os tratamentos aplicados não diferiram estatisticamente em 

relação ao controle para todos os parâmetros avaliados. O picão-preto mostrou-se mais sensível à 

ação dos aleloquímicos presentes nas frações de Conyza spp. quando comparado com a corda-de-

viola. Pode-se afirmar que a Conyza spp. apresenta potencial fitotóxico inibitório e redutor sobre 

a germinação e crescimento inicial de picão-preto. 
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O projeto iniciou-se analisando os parâmetros de qualidade em amostras de vinhos coloniais 

produzidos na cidade de Palotina-PR através das análises físico-químicas clássicas, da 

determinação de metais e da determinação dos compostos voláteis presentes nessas amostras. Este 

ano, dando continuidade ao projeto, o objetivo desse trabalho foi determinar a atividade oxidante 

de amostras de vinhos brancos coloniais produzidos na cidade de Palotina-PR. Para isso, foram 

aplicadas as técnicas de sequestro de radicais DPPH e ABTS. Para a determinação da atividade 

antioxidante pelo método do sequestro dos radicais livres (DPPH), as amostras de vinho foram 

colocadas sem diluição na análise. Em seguida, pipetou-se 30 µL de solução e acrescentadas 3,0 

mL de solução metanólica de DPPH (0,0842 mmol.L-1, Sigma Aldrich). A mistura formada entre 

o vinho e a solução foi mantida em repouso na ausência de luz por 30 minutos e, após o tempo 

decorrido, fez-se a leitura em espectrofotômetro UV-VIS no comprimento de onda de 517 nm. 

Para a determinação da atividade antioxidante total pela captura do radical livre ABTS•+, foi 

realizada a medida da atividade de compostos de natureza hidrofílica e lipofílica. Seguindo a 

metodologia de Re et al. (1999), primeiramente foi obtido o radical ABTS•+ em que ABTS foi 

misturado com persulfato de potássio. A solução foi mantida por 16 horas na ausência de luz e 

em temperatura ambiente. Após o período de incubação, a mistura foi colocada em etanol até se 

obter um registro de absorbância de 0,70 (± 0,01). Na ausência de luz foi aferido o volume de 30 

µL da amostra (vinho branco), acrescentando 3,0 mL da solução de radical ABTS•+ e, passado 6 

minutos, fez-se a leitura com comprimento de onda de 734 nm em espectrofotômetro UV-VIS. 

Até o momento, foram realizadas as coletas das amostras de vinhos coloniais no município de 

Palotina – PR. A pesquisa se encontra em fase de realização das análises descritas. Espera-se que 

através destas análises, seja possível determinar a atividade oxidante de amostras dos vinhos 

coloniais produzidos em Palotina-Pr. Estas análises foram feitas em parceria com o Laboratório 

de Química Analítica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo. 
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A cidade de Palotina está localizada na região Oeste do estado do Paraná, a qual é uma região 

onde predomina a atividade agrícola e a produção de grãos, principalmente milho e soja. Contudo, 

a agroindústria possui alguns problemas com relação ao tratamento e ao descarte de seus resíduos, 

como por exemplo, a palha de milho. Devido à falta de aproveitamento destes resíduos, a maior 

parte deste material é destinado para depósitos em aterros ou lançados em cursos de água, 

poluindo, assim, o meio ambiente. As cascas desses rejeitos possuem alta concentração de sílica 

e podem ser muito úteis na indústria de silicatos. Desta maneira, esse projeto busca uma 

alternativa para esse problema, com a geração de novos produtos. Assim, uma potencial estratégia 

para agregar valor nobre a estes resíduos, destina-se à extração da sílica, presente em sua 

composição, na qual pode ser utilizada como matéria-prima para a síntese de novos materiais, tais 

como catalisadores e suporte para catalisadores. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho consiste 

na obtenção da sílica a partir da palha de milho e na preparação de catalisadores suportados na 

sílica obtida a partir deste rejeito agroindustrial. O procedimento de obtenção da sílica foi 

realizado por meio de um tratamento térmico da palha de milho. A sílica obtida foi caracterizada 

utilizando as técnicas de adsorção-dessorção de N2 (BET/BJH), difração de raios-X (DRX), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de infravermelho (IV) e análise 

termogravimétrica (ATG/DTG). Os resultados de DRX indicaram que o tratamento térmico da 

palha do milho a 600 °C durante 4 horas foi suficiente para obtenção de sílica na forma amorfa. 

As análises de TG da palha de milho evidenciaram perda de massa total de 95%, evidenciando 

que aproximadamente 5% da palha de milho consiste em óxidos de sílica, confirmada através da 

análise de infravermelho. Além disso, foi realizada a preparação de catalisadores de tungstênio 

suportados na sílica obtida, porém devido a atual situação (COVID-19), as atividades foram 

interrompidas. A continuidade do projeto visa a preparação e caracterização de catalisadores 

suportados, utilizando a sílica obtida para aplicação em reações catalíticas de oxidação de 

hidrocarbonetos. 
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Sensores moleculares voltados para o monitoramento de temperatura são também denominados 

termômetros moleculares luminescentes e identificados pela sigla LMTs (do inglês Luminescent 

Molecular Thermometers). O funcionamento de um LMT baseia‑se na relação entre dois estados 

eletrônicos concorrentes ou em equilíbrio, sendo que estes estados devem apresentar uma 

diferença no rendimento quântico ou na intensidade de luminescência, no tempo de vida no estado 

excitado ou no comprimento de onda máximo de emissão. As pesquisas realizadas até o momento 

abriram importantes possibilidades no desenvolvimento de LMTs baseados na luminescência de 

íons lantanídeos, sendo este um importante campo de estudo da química supramolecular. Diante 

disso, este trabalho teve como objetivo explorar as propriedades luminescentes de íons 

lantanídeos (em especial, Eu3+ e Tb3+) no desenvolvimento de LMTs, com base no preparo e 

caracterização de complexos binucleares derivados do ligante 3,6,9,15-tetraazabiciclo-

[9.3.1]pentadeca-1(15),11,13-trieno, um macrociclo monopiridínico triamínico (MPTA). Foram 

estabelecidas rotas de síntese para o ligante MPTA, além de rotas para sua posterior 

funcionalização, a fim de serem obtidos complexos constituídos por dois centros metálicos de 

íons lantanídeos. Subsequentemente, o planejamento da caracterização dos produtos das reações 

consistiu na seleção das técnicas a serem aplicadas, sendo estas as principais: análise elementar, 

espectrometria de massa, espectroscopias de absorção e de emissão no UV-visível, absorção no 

infravermelho (FTIR), ressonância magnética nuclear (RMN) e difratometria de raios X de 

monocristal, se possível. Após esta etapa foi programada a realização da análise das propriedades 

termométricas dos complexos, por meio de sua emissão fluorescente ou determinação de tempos 

de vida dos estados excitados em diferentes temperaturas. Os resultados permitirão determinar a 

faixa de temperatura adequada para aplicação dos complexos como LMTs. 
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O bivalve Anomalocardia flexuosa, espécie de molusco da família Veneridae, é amplamente 

distribuído no território marinho brasileiro, principalmente em enseadas, baías e estuários, onde 

pode assumir grande importância socioeconômica para populações locais. Estes organismos se 

alimentam de partículas em suspensão ao longo de todo o ciclo de vida, trazendo preocupação 

por conta da possibilidade de acumularem compostos tóxicos como toxinas de microalgas nocivas 

ou partículas plásticas presentes no ambiente. O acúmulo destes compostos e partículas depende 

das taxas de alimentação e eliminação específicas. Para avaliar as respostas alimentares dos 

bivalves, um dos métodos tradicionalmente utilizados é o da taxa de clareamento (CR), que 

consiste na exposição de organismos-teste a dietas de composições distintas em uma câmara com 

um volume de água conhecido, medindo-se a redução da abundância de partículas ao longo do 

tempo. Desta forma, o presente trabalho pretendeu utilizar este método para se avaliar o potencial 

dos bivalves em acumular ficotoxinas e plásticos na presença de células de microalgas tóxicas e 

partículas plásticas em suspensão, e também, compostos químicos dissolvidos na água derivados 

de plásticos e algas tóxicas. Alterações nas taxas alimentares refletirão possíveis respostas 

alimentares estimulatórias (positivas) ou inibitórias (negativas) dos bivalves. Embora os testes 

experimentais previstos neste projeto tenham sido paralisados momentaneamente, informações 

importantes puderam ser reveladas por meio de uma revisão bibliográfica incluindo 

aproximadamente 30 trabalhos científicos. A exposição de bivalves aos microplásticos no 

ambiente marinho podem causar impactos significativos e diversos desde sua fase larval até a 

vida adulta. Impactos mecânicos/físicos diretos, como entupimento ou lesão das brânquias e do 

aparelho digestivo, representam a primeira linha de efeitos negativos aos bivalves expostos. 

Seguido por prejuízos fisiológicos diversos, incluindo inanição, redução no desenvolvimento, 

danos imunológicos e toxicidade em níveis genéticos e neurológicos. Em geral, os estudos 

mostram que a exposição de moluscos bivalves a esta forma crescente de poluição marinha afeta 

sobretudo a sobrevivência larval e o tamanho do comprimento da concha. Contudo, a revisão 

deixou claro que ainda há diversas lacunas no conhecimento que precisam ser melhor investigadas 

para uma ampla compreensão do real potencial tóxico do plástico para os moluscos bivalves e 

seus consumidores. 
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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito agudo do nitrito no camarão-da-amazônia 

(Macrobrachium amazonicum) em fase larval, por meio do teste de concentração letal mediana 

(CL50) com 96 horas de exposição e definir um nível de segurança (NS). O experimento foi 

conduzido em ambiente climatizado, composto por unidades experimentais com volume de 1000 

mL, com sistema de aeração forçada constante e fotoperíodo 12:12 (claro/escuro). A água 

utilizada continha salinidade de 12 g.L-1 e foram estocadas 20 larvas por unidade, num total de 

480 larvas. O delineamento foi inteiramente casualizado com seis concentrações de nitrito (0, 10, 

20, 40, 80 e 160 mg.L-1) e quatro repetições. Os animais utilizados foram larvas de camarão da 

espécie M. amazonicum no estágio de Zoea V, com fornecimento de alimentação constituída de 

náuplius de Artemia salina recém eclodidos, na proporção de (20 a 40 náuplius/larva) diariamente. 

Os critérios para avaliação da mortalidade foram a ausência de reação motora à partir de estímulos 

mecânicos com bastão de vidro ou pipeta. Ao final do experimento os dados de mortalidade foram 

agrupados a cada 24 horas por tratamento. A CL50 estimada foi baseada nos valores de erro 

padrão (S) proposto por Sprague (1971), valores estimados de CL50 para 24, 48, 72 e 96 horas 

foram multiplicados por um fator de aplicação de 0,1. As variáveis de qualidade de água foram 

avaliadas diariamente para oxigênio dissolvido, temperatura, pH, alcalinidade, dureza e 

salinidade. Os valores de CL50 nas concentrações de nitrito foram de 96,55; 28,19; 15,58; 15,36 

mg.L-1, para 24, 48, 72 e 96 horas , respectivamente. Desta forma, foram calculados os valores 

dos níveis de segurança para 24, 48, 72 e 96 horas que foram de 9,65; 2,81; 1,55 e 1,53 mg.L-1, 

respectivamente. Portanto, os resultados apresentados no presente estudo, podem auxiliar em 

tomadas de decisões durante o desenvolvimento larval do camarão-da-amazônia e são de suma 

importância para o sucesso do cultivo da espécie. 
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O trabalho trata da saúde humana na perspectiva do conceito de bem-estar, especificamente a 

partir das realidades das benzedeiras/os. A abordagem insere-se no campo da perspectiva 

decolonial do conhecimento, pois volta-se à atuação de agentes praticantes de saberes tradicionais 

de cura, os quais portam a confiança de suas comunidades e complementam o fazer médico-

científico em relação ao cuidado à saúde de indivíduos e de grupos. Simultaneamente apresenta-

se brevemente a discussão em torno da produção do conhecimento científico, sua legitimação e o 

histórico da contradição entre os conhecimentos vernaculares e o conhecimento cientificamente 

referenciado. Para tal, a pesquisa valeu-se do levantamento bibliográfico utilizando-se do método 

“bola-de-neve” que permitiu a construção da análise aqui desenvolvida. É apresentada uma ampla 

discussão em torno do conceito de bem-estar, o qual têm interpretações múltiplas e é objeto de 

disputa conceitual. Partindo de diferentes epistemologias o trabalho auxilia a compreender como 

a atividade da benzeção pode servir à promoção e complementação do bem-estar e, através deste, 

da saúde humana. A abordagem desenvolvida evidencia a importância que benzedeiras/os têm 

para a saúde de suas comunidades, atuando solidariamente em prol do fortalecimento do bem-

estar de seus enfermos. Apresenta também algumas perspectivas da dimensão socioespacial 

delas/es, a partir da evidenciação de que estas/es agentes, que noutro tempo ocupavam zonas 

rurais, passam a estar cada vez mais inseridos no meio urbano, onde se encontram frequentemente 

em periferias e prestam seus serviços às comunidades ao seu redor, apesar de não se limitarem a 

isto. Por fim, aponta-se a necessidade de aprofundamento desta perspectiva no campo da 

geografia, a partir de pesquisas mais aprofundadas em relação ao fortalecimento do bem-estar, 

sua constituição e também sobre a influência das/os benzedeiras/os em relação a este. 
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Devido à pandemia global causada pelo novo tipo de coronavírus (SARS-CoV-2), novos métodos 

de detecção de agentes patogênicos receberam uma maior atenção nos meios científicos, visando 

um conjunto de eficiência, robustez, velocidade e baixo custo. Deste modo, imunossensores 

eletroquímicos são boas opções para preencher estes requisitos, visto que todo o procedimento 

para a construção da plataforma requere menos tempo e complexidade, além do baixo custo. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é construir um imunossensor para detecção de Hantavirus 

Araucária, utilizando um eletrodo de trabalho construído a partir de impressão 3D e um filamento 

condutor. Foi utilizado um filamento condutor comercial composto por negro de fumo e ácido 

polilático (PLA), os eletrodos de trabalhos foram construídos utilizando uma impressora 3D, por 

meio de modelagem por fusão e deposição (FDM). Os compósitos deste filamento foram 

previamente caracterizados estruturalmente e morfologicamente utilizando técnicas como 

espectroscopia no infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) e varredura (MEV). Técnicas eletroquímicas como voltametria 

cíclica (CV) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foram utilizadas para avaliação 

de cada etapa no processo de construção do imunossensor, utilizando ferricianeto de potássio 

(K3[Fe(CN)6] em KCl 0,1 mol L-1) como sonda eletroquímica. A proteína do antígeno foi 

ancorada à superfície do eletrodo utilizando cloridrato de N-(3-dimetilaminopropila)-N’-

etilcarbodiimida e N-hidroxissuccinimida (EDC/NHS). Para avaliar a seletividade do 

imunossensor, uma solução de soro humano foi utilizada, além de um teste adicional utilizando a 

proteína VP2 da doença de Gumboro. A superfície do eletrodo construído foi submetida à 

tratamento eletroquímico utilizando NaOH 0,5 mol L-1 a fim de otimizar a resposta voltamétrica 

do mesmo. O imunossensor apresentado neste trabalho apresentou uma boa resposta 

eletroquímica na detecção da nucleoproteína do Hantavirus Araucaria, com concentrações 

variando de 30 µg mL-1 até 240 µg mL-1, com sensibilidade de 0,1047 µA mL-1 e LOD de 22 

µg mL-1. Nos testes de seletividade realizados, os sinais obtidos não apresentaram divergência 

quando comparados à resposta “padrão” do imunossensor construído, indicando uma boa 

seletividade. De maneira geral, imunossensores eletroquímicos são ideais para detecção rápida e 

simples de biomoléculas de modo geral, e quando acoplados com impressão 3D, tornam-se ótimas 

ferramentas para serem utilizadas em diagnósticos clínicos. 
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O supercapacitores ocupam um importante papel no armazenamento e manejo de energia elétrica. 

Em um mundo em que soluções elétricas são a nossa alternativa mais promissora para a meta de 

carbono zero, é importantíssimo o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso 

eficiente e barato. Os supercapacitores EDLC´s (“Electrolytic Double Layer Capacitors”), 

baseados em carbono, que são objeto de estudo desse trabalho, são uma solução interessante. Os 

EDLC’s tem como princípio de funcionamento materiais com alta área de superfície (MEAS) que 

possibilitam o armazenamento de uma carga eletrostática muito superior aos capacitores 

convencionais, ampliando seu uso para sistemas com alta demanda de energia. Baterias que se 

apresentam como a solução principal no armazenamento de energia, tem elevada densidade de 

energia (10 – 1000kW.h/Kg), porém baixa densidade de potência (20 – 400 W/kg) o que implica 

em carga e descarga lentas. Os supercapacitores apresentam baixa densidade de energia (0.6 – 10 

kW.h/kg), porém elevada densidade de potência (1000 – 8000 W/kg) o que permite cargas e 

descargas muito rápidas. Sendo um aliado importante em algumas aplicabilidades. Mas talvez a 

parte mais interessante dos EDLC’s são seu baixo custo de produção. Nesse trabalho foram 

efetuadas análises de medidas de Ciclovoltametria obtidas em amostras produzidas com carbono 

oriundo de tratamento hidrotermal (HTC) de amido de milho, na Universidade da Pennsylvania 

em 2018. O programa desenvolvido em MS-Excel foi empregado para determinar os parâmetros 

principais dos EDLC’s construídos a partir de dados de Ciclovoltametria. O programa Excel 

simula o comportamento de um EDLC teórico usando os parâmetros Capacitância, Resistência 

Série e Resistencia Paralelo para ajustar os dados experimentais. Desta forma foi possível 

determinar as melhores combinações de parâmetros de produção do MEAS e sua associação ao 

eletrólito empregado nas medidas. 
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A água é um elemento essencial e faz parte da maioria das atividades humanas, e sua escassez 

tem o potencial de afetar a sociedade em diversos aspectos. Nesse sentido, com o objetivo de 

destacar a Climatologia Geográfica, procurou-se observar e avaliar os desdobramentos de 

fenômenos climáticos em nível espacial e temporal. Sendo assim, este estudo optou por integrar 

os conhecimentos da climatologia e do sensoriamento remoto para a análise espacial da seca no 

estado do Paraná, dando ênfase para Curitiba e sua região metropolitana. A área investigada 

refere-se às bacias hidrográficas e as sub-bacias dos principais reservatórios que abastecem a 

região de Curitiba, sendo elas: Iraí, Piraquara 1, Passaúna e Rio Verde, com  destaque para o 

reservatório Iraí, o qual sofreu recentemente com a maior redução em seu volume hídrico. Nesse 

cenário, a região foi afetada recentemente por uma seca meteorológicaque teve seu início em 2019 

e se estende até os dias de hoje, tendo se agravado desde março de 2020 e desdobrando-se em 

uma crise hídrica. Sendo assim, é claro o entendimento de que as questões climáticas influenciam 

nas dinâmicas sociais e econômicas da cidade e as consequências na vida dos paranaense. A 

estiagem severa que tem afetado Curitiba e região causou fortes impactos sobre o abastecimento 

de água à população, mesmo a área sendo pertencente ao clima do tipo Cfb (subtropical úmido 

mesotérmico), com chuvas mais abundantes, conforme a classificação de Köppen. No intuito de 

avaliar a seca do biênio 2019-2020 (temporal e espacialmente), foram coletadas imagens de 

satélite (CBERS 4 e Sentinel 2) buscando  observar de forma comparativa os espelhos d’água dos 

reservatórios da região, utilizando imagens de diferentes momentos para a identificação dos 

períodos anteriores, em situações deabundância de chuvas e/ou normalidade, e ao longo do evento 

da crise hídrica. Ademais, foram observadas de forma complementar as mudanças do uso e 

ocupação do solo dentro da área de cada sub-bacia. Desse modo, foram produzidos materiais 

cartográficos que permitem visualizar tais dinâmicas, e foram associados às ocorrências  de 

chuvas na região, com dados coletados em postos pluviométricos. Por fim, por meio da pesquisa, 

pretende-se atingir a longo prazo um objetivo específico que consiste em, pautado dos mapas que  

apresentam os reservatórios em períodos diferentes, entender quando foi que se iniciou o período 

de seca hidrológica, e então aplicar tais resultados e conhecimentos, por exemplo, no 

planejamento de eventos extremos e seus impactos, na gestão ambiental e no ensino. 
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Este trabalho foi realizado no Viveiro de Frutíferas do Laboratório de Frutíferas do Departamento 

de Ciências Florestais da UFPR. Com o objetivo de  avaliar técnicas de macropropagação 

vegetativa para aumentar a produtividade da espécie frutífera nativa gabiroba (Campomanesia 

xanthocarpa O. Berg.)  com potencial para o consumo in natura e/ou industrialização. A 

macropropagação vegetativa é uma das formas de domesticação de espécies frutíferas nativas 

com potencial para consumo in natura, processamento dos frutos, fins ornamentais, usos 

medicinais, entre outros. Nesta pesquisa foram utilizados técnicas de enxertia lateral e enxertia de 

fenda cheia, testando os tipos dos enxertos e porta-enxertos, material lignificado e material 

herbáceo. O resultado parcial obtido foi a brotações dos enxertos da maioria das repetições dos 

tratamentos, mas após dois meses estes secaram e morreram, não tendo uma eficácia de 

pegamento, sabendo que se trata de uma espécie da família Myrtaceae, que existem diversas 

dificuldades de eficiência na propagação vegetativa, o que neste caso pode ocorrido por vários 

fatores, como: incompatibilidade entre enxerto e porta-enxerto, aumento excessivo da 

temperatura na estufa durante o período do experimento, chuva de granizo, incidência de fungos, 

dificuldade de colagem e cicatrização dos tecidos, heterogeneidade entre o material coletado do 

enxerto, por serem provenientes de árvores nativas sem ser de uma jardim clonal da espécie. O 

processo de escolha das matrizes é de extrema importância quando não se tem um jardim clonal 

para fornecer os enxertos, contudo ainda existe a necessidade de aprimorar as técnicas de 

macropropagação vegetativa visando a multiplicação a partir de enxertos coletados de plantas 

adultas de materiais promissores, o que ajudará no pegamento dos enxertos. 
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Os parabenos são uma série homólogas de ésteres alquílicos do ácido p-hidroxibenzoico, 

diferindo no comprimento do grupo éster, sendo utilizados como conservantes antimicrobianos. 

Contudo, apresentam certa toxicidade, prejudicando seres humanos e organismos aquáticos. 

Dessa forma, verifica-se um grande interesse na sua remoção em processos de estações de 

tratamento de efluentes (ETE), não sendo removidos por processos convencionais. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo estudar a solubilidade dos parabenos em diferentes solventes 

– tanto em orgânicos puros e em misturas com água, quanto em eutéticos profundos (DES) – na 

temperatura de 25°C, por meio da predição de seu coeficiente de atividade. Tendo em vista que 

os solventes orgânicos apresentam desvantagens em relação à toxicidade e inflamabilidade, foram 

propostos como alternativa os DES, que correspondem a uma mistura de dois ou mais 

componentes, sendo uma espécie receptora de ligação de hidrogênio (HBA) e uma doadora de 

ligação de hidrogênio (HBD), resultando em uma redução do seu ponto de fusão. Esses solventes, 

em geral, apresentam alta biodegradabilidade, baixa toxicidade e são recicláveis. A fim de se 

determinar o coeficiente de atividade utilizou-se o COSMO-SAC (Conductor-like Screening 

Model - Segment Activity Coefficient). As geometrias dos parabenos foram construídas e 

otimizadas com a utilização do software Avogadro e do pacote quântico GAMESS. A utilização 

do COSMO-SAC foi realizada via software JCOSMO e um script em SCILAB. Notou-se que, 

em geral, com o aumento do comprimento da cadeia do grupo alquil, a solubilidade nos álcoois 

puros estudados aumenta. Entretanto quando esses solventes estão misturados em água, na 

proporção 50% molar, a solubilidade diminui. Isso ocorre devido à alta polaridade da água, 

fazendo com que a mistura seja mais polar em relação ao solvente orgânico puro. Portanto, 

verifica-se que a adição de água, em geral, nos solventes orgânicos diminui a solubilidade dos 

parabenos. Já em relação aos DES nota-se que os solutos possuem maior afinidade com aqueles 

formados pelo HBA tetra propil cloreto de amônio em comparação com o cloreto de colina, uma 

vez que o primeiro apresenta caráter hidrofóbico maior. Ademais, observa-se que com o aumento 

do comprimento do grupo éster a solubilidade nos DES aumenta. Por fim, o COSMO-SAC 

mostrou-se uma ferramenta adequada para a avaliação da afinidade soluto-solvente, havendo a 

necessidade da validação experimental dos resultados obtidos in silico. 
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Com todo o avanço da tecnologia de semicondutores e com a questão financeira muito presente 

na vida dos cidadãos, a escolha da implantação de sistemas de geração fotovoltaicos em 

residências, comércios e indústrias se tornou muito relevante. Muitos consumidores já optaram 

pela autogeração de energia elétrica, o que deixou mais complexo o sistema de distribuição de 

energia de uma determinada região. Isso se deu pelas características intrínsecas dos sistemas 

instalados que, em sua grande maioria, são representados pelo conjunto de painéis fotovoltaicos 

e inversores de tensão conectados à rede de distribuição, dentro de um contexto denominado de 

Recursos Energéticos Distribuídos (DER). Estes sistemas, devido ao caráter intermitente e 

imprevisível, trouxeram dificuldades no gerenciamento e na qualidade de energia que é ofertada 

para os consumidores. Para tratar estas questões, foi necessária a presença de sistemas de controle 

dedicados e bem projetados para que os distúrbios causados pelos DER fossem minimizados e 

para que não afetassem outros consumidores, o sistema de distribuição ou até mesmo os outros 

DER presentes no seu entorno. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um ambiente de 

simulação de DER isoladas e também conectadas entre si, dentro do contexto de pequenas 

perturbações, para sistemas de controle avançados possam ser projetados e analisados. Tal feito 

foi obtido com a implementação de modelos matemáticos de Recursos de Energia Distribuídos 

em ambientes de simulação computacional (Matlab e Simulink), além do desenvolvimento de um 

sistema linearizado para projeto de controladores visando minimizar os distúrbios indesejados 

desses sistemas. Com esses estudos feitos, objetivou-se apresentar resultados de simulação de 

microrredes que funcionam como formadores de rede (e sistemas de controle tipo VCM – Voltage 

Control Mode) e como seguidores de rede (e sistemas de controle tipo CCM – Current Control 

Model), funcionando interligadas. A troca de potência entre estes sistemas é analisada. A 

simulação da minirrede foi desenvolvida com os dados nominais de tensão do sistema do DELT. 
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A análise estrutural de estruturas históricas é um requisito importante para realizar a conservação 

do patrimônio histórico nacional de forma eficiente. Frequentemente, a análise estrutural de 

edifícios históricos é uma tarefa complexa. Essas dificuldades devem-se à forma empírica como 

a maioria dessas estruturas foram projetadas e construídas, dificultando a obtenção dos parâmetros 

mecânicos do material estrutural e o conhecimento da forma como foram construídas. Diante 

desse cenário, este trabalho tem como objetivo contribuir para a análise estrutural da edificação 

histórica brasileira, a fim de ser útil aos futuros pesquisadores do assunto. Este trabalho consiste 

em um estudo de caso que utiliza o método dos elementos finitos numéricos utilizando o programa 

Abaqus / Cae para realizar a análise estática de um Edifício colonial de Curitiba, a Casa Romário 

Martins. Neste trabalho foram esquematizadas as duas paredes principais da construção (paredes 

norte e oeste) que foram construídas em alvenaria estrutural de tijolo, no modelo numérico foram 

consideradas as cargas de vento e o peso próprio das paredes e das águas dos telhados logo acima 

delas. Para isto o estudo de caso é baseado na literatura que diz respeito aos matérias da 

construção, nas normas brasileira e europeia para identificar os valores das cargas de vento. A 

finalidade desse experimento foi obter as tensões e os deslocamentos principais, após isso foi 

averiguado o estado de segurança que se encontra a Casa Romário Martins. O trabalho também 

abordou um estudo de convergência que consiste em convergir os nós na malha de elementos 

finitos de um projeto para chegar no número mais baixo de nós possível, para ocupar menos 

espaço computacional, porém ser perder a eficiência no resultado numérico, muitas vezes os 

projetos que utilizam o método dos elementos finitos acabam por exagerar no número de nós, 

deixando o projeto computacionalmente pesado. Este estudo mostrou que a Casa Romário 

Martins se encontra num estado seguro mesmo depois de mais de 2 séculos construída e também 

mostrou que existe um número de nós com a maior eficiência possível para um projeto de método 

dos elementos finitos. 
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Meloidogyne incognita e M. javanica são fitonematoides parasitas da cana-de-açúcar, conhecidos 

como nematoides das galhas. Em áreas infestadas por estes patógenos, as plantas possuem 

crescimento reduzido, engrossamento das raízes e baixa assimilação de água e nutrientes, o que 

reflete na redução da produtividade da cultura. O impacto desses danos varia conforme a 

suscetibilidade da cultivar, razão pela qual é importante para os produtores conhecerem a reação 

de resistência dos novos genótipos à infecção desses patógenos. Sendo assim, o objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a reação de genótipos de cana de açúcar ao parasitismo de M. 

incognita e M. javanica em condições de casa-de-vegetação. Dois experimentos, um para cada 

espécie de Meloidogyne foram conduzidos em blocos casualizados com 12 tratamentos e 3 

repetições. Os tratamentos foram os genótipos de cana de açúcar: PR001, PR002, PR003, PR004, 

PR005, PR006, PR007, PR008, PR009, PR010, PR011 e RB867515. Cada repetição consistiu em 

um vaso com capacidade de 2 dm³ com solo previamente autoclavado em proporção 1:1 de areia 

e solo, sendo transplantada uma muda pré-brotada. A partir de populações puras de M. incognita 

e M. javanica, extraiu-se 2000 ovos + J2 para inocular nas parcelas do experimento. Após 120 

dias, avaliou-se população final da raiz e do solo com auxílio de microscópio óptico de lulz e 

lâmina de Peters, e calculou-se o Fator de Reprodução (FR) de ambas as espécies. Os genótipos 

PR001, PR002, PR003, PR004, PR005, PR006, PR007 e PR008 não mostraram reação de 

resistência ao parasitismo de M. incognita (FR>1), enquanto os genótipos PR009, PR010, PR011 

e RB867515 apresentaram FR<1, indicando um comportamento resistente a esse nematoide. Para 

M. javanica os genótipos PR001, PR002, PR003, PR004, PR005, PR006, PR007, PR008 e PR009 

não mostraram reação de resistência (FR>1), enquanto os genótipos PR010, PR011 e RB867515 

apresentaram FR<1, indicando um comportamento resistente ao nematoide M. javanica. 
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O Continente Antártico é considerado uma das áreas mais intocadas do planeta devido à sua 

localização geográfica e à distância de regiões povoadas. Nas últimas décadas, a Península 

Antártica apresentou uma acentuada elevação da temperatura, sendo maior que a média global. A 

principal consequência desta alteração, está ligada a perda de área e volume das geleiras, gerando 

uma maior descarga de material continental para o ambiente glaciomarinho, trazendo assim, 

mudanças na dinâmica do carbono na área. Entender o funcionamento e interação entre oceano e 

atmosfera, atrelado ao papel dos oceanos no ciclo global do carbono em sua complexidade, tem 

sido um desafio para a comunidade científica. Os esteróis são importantes ferramentas 

biogeoquímicas, utilizadas para compreender as fontes, o transporte e o destino de compostos 

orgânicos nos compartimentos marinhos, além de atuarem como impressões digitais da produção 

primária em diferentes escalas de tempo. Assim, o presente trabalho busca investigar a 

distribuição espaço-temporal de marcadores geoquímicos (esteróis) como indicadores de origem, 

variações no aporte, preservação e degradação da matéria orgânica sedimentar em amostras de 

sedimentos superficiais coletados na Enseada Martel, na Baía do Almirantado, Antártica entre 

2002 até 2019. A amostragem foi realizada em quatro pontos distintos: (I) Heliponto, (II) 

Tanques, (III) Botany e (IV) Ulmann. Os esteróis foram identificados e quantificados por 

cromatografia gasosa e detecção de ionização de chama após extração em Soxhlet e purificação 

em cromatografia líquida de adsorção. O colesterol (col-e) foi o esterol predominante (média = 

2,43 ± 0,87 µg g-1), sendo que as contribuições de fezes de pinguins e focas assim como aportes 

associados ao fito e zooplâncton justificam esta tendência. Em seguida, o sitosterol (sito-e) 

apresentou uma média de concentração igual a 1,45 ± 0,45 µg g-1. Brassicasterol (bras) e 

estigmasterol (estig), foram detectados em praticamente todas as amostras ao longo da série 

temporal, com médias iguais a 0,95 ± 0,18 µg g-1 e 0,62 ± 0,15 µg g-1 respectivamente, 

evidenciando a contribuição de diatomáceas, cianobactérias e dinoflagelados para a matéria 

orgânica depositada nos sedimentos marinhos. Além disso, durante o período de 2011-2013 todos 

os compostos obtiveram concentrações elevadas, enquanto nos anos de 2014-2017 as mesmas 

diminuíram. A partir desta constatação, deve-se avaliar se a variabilidade nas concentrações dos 

esteróis biogênicos, podem estar relacionadas com mudanças ambientais, como a variação de 

temperatura na localidade. 
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O aumento do tráfego individual motorizado traz cada vez mais problemas a quem vive nas 

cidades, como aumento da poluição atmosférica e do efeito estufa, estresse, entre outros, portanto 

é compreensível a busca por alternativas mais sustentáveis. Com esse propósito são apresentados 

os veículos de micromobilidade, movidos a energia elétrica e pesando menos de 500 quilogramas, 

como patinetes, foco desse estudo, e monociclos, que podem ser privados ou compartilhados 

através de aplicativos de celular. Tais veículos se encaixam no conceito de mobilidade sustentável 

e são principalmente usados para deslocamento nos grandes centros urbanos com o conceito de 

última milha, no qual integram outro modal de transporte, como os ônibus e metrôs, e permite 

que o usuário complete o deslocamento entre o local em que é deixado pelo modal anterior ao seu 

destino final. A difusão dos patinetes elétricos em grandes centros urbanos ocorreu de forma 

rápida e muitas vezes desordenada através da implantação de empresas de aluguel, tornando 

visíveis os problemas de infraestrutura, legislação e segurança que sua utilização não planejada 

pode acarretar. Fora do Brasil já existem países que passaram por essa fase de implantação e já 

tem esse meio de transporte integrado a sua cidade. Assim, diante do contexto apresentado, 

pretende-se, elaborar uma análise bibliométrica com o auxílio do software Atlas.TI, sobre o 

desenvolvimento das pesquisas sobre o tema através da busca de palavras chave pré-definidas em 

nas páginas Scielo, para língua inglesa, e Google Scholar para a língua portuguesa, mapeando os 

resultados encontrados e analisando qual principal relação entre as palavras chave pesquisadas, 

obtendo também uma linha do tempo desses estudos. Além disso, também será feita uma análise 

considerando a mídia brasileira, buscando categorizar as notícias publicadas sobre o tema e definir 

em qual período mais foram publicadas. Com isso, espera-se obter um panorama sobre como está 

a evolução dos estudos sobre micromobilidade e o uso dos patinetes elétricos no contexto da 

língua portuguesa e inglesa. Também serão identificados através da literatura, propostas e 

sugestões para uma possível aplicação na cidade de Curitba. Os resultados preliminares nos 

mostram que houve um aumento na publicação de artigos relacionados ao tema, porém o enfoque 

na língua inglesa foi maior, visto que no Brasil a maioria das empresas suspenderam as atividades 

para reestruturação. 
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Os microrganismos do solo têm muitas funções importantes como, por exemplo, ciclagem de 

nutrientes, degradação de compostos orgânicos e fixação biológica de nitrogênio. Em solos 

agrícolas e águas subterrâneas se acumulam muitos antibióticos sendo as principais fontes de 

contaminação os resíduos decorrentes do processo de fabricação em companhias farmacêuticas, 

as excreções animais e a aplicação de esterco animal no solo. A presença desses contaminantes 

pode afetar negativamente a atividade da microbiota do solo, comprometendo a saúde ambiental 

e a produção agrícola. Neste contexto, o presente projeto objetivou avaliar como antibióticos 

afetam o crescimento de duas espécies de bactéria fixadora de nitrogênio, a Bradyrhizobium 

japonicum e Azospirillum brasilense. Para tal, avaliou-se a Concentração Inibitória Mínima 

(MIC) e Concentração Bactericida Mínima (MBC) para 5 antibióticos, sendo: Enrofloxacino 

(fluoroquinolona), Sulfametoxazol (sulfonamida), Gentamicina (aminoglicosídeo), Eritromicina 

(macrolídeo) e Estreptomicina (aminoglicosídeo). Para B. japonicum os antibióticos 

Enrofloxacino, Sulfametoxazol, Gentamicina, Eritromicina e Estreptomicina apresentaram 

atividade bacteriostática nas concentrações de 0,61, 19,52, 70,32, 0,61 e 39,06 µg.ml-1 

respectivamente, enquanto em A. brasilense as concentrações bacteriostáticas foram 1,22, 625, 

14,06, 1,22 e 78,13 µg.ml-1, respectivamente. As concentrações bactericidas em B. japonicum 

foram concentrações de 1,56 µg Enrofloxacino ml-1, 39,04 µg Sulfametoxazol ml-1, 140,64 µg 

Gentamicina ml-1, 2,44 µg Eritromicina ml-1 e 78,13 µg Estreptomicina ml-1 enquanto em A. 

brasilense as concentrações bactericidas foram 2,44 µg Enrofloxacino ml-1, 1250 µg 

Sulfametoxazol ml-1, 28,13 µg Gentamicina ml-1, 2,44 µg Eritromicina ml-1 e156,25 µg 

Gentamicina ml-1. Os resultados indicam que em concentrações ambientais, geralmente 

encontradas na faixa de 0 – 0,03 µg.ml-1, o crescimento de B. japonicum e A. brasilense não é 

afetado pela contaminação do solo pelos antibióticos avaliados. Entretanto, deve-se levar em 

consideração que antimicrobianos são moléculas complexas e de difícil decomposição e, dessa 

forma, essas moléculas podem se acumular nas matrizes ambientais e eventualmente atingir o 

MIC e MBC para esses microrganismos, levando, assim, à inibição do seu crescimento e 

consequentemente afetando a fixação de nitrogênio nas plantas. 
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Porfirinas são compostos macrocíclicos tetrapirrólicos que apresentam uma cavidade de 

aproximadamente 4,0 Å, que pode acomodar íons metálicos de diferentes raios, formando 

complexos chamados de metaloporfirinas (MP), que podem ser utilizadas para diferentes fins, 

dentre eles o catalítico, em reações de oxidação, visto apresentarem estruturas semelhantes ao 

grupo prostético da família de enzimas do citocromo P450, em estudos denominados 

biomiméticos. Essa família de enzimas é envolvida principalmente em reações de excreção de 

xenobióticos. O uso de MP em catálise homogênea apresenta alguns problemas já que neste meio 

há a possibilidade de diminuição da atividade catalítica, por desativação do complexo em solução, 

e a impossibilidade da reutilização do catalisador. Uma solução para esses problemas é a 

preparação de MP mais robustas, meso substituídas com grupos eletronegativos ou volumosos 

que, devido aos efeitos estério-eletrônicos diminuem a desativação do complexo. Outra solução 

é a imobilização dessas MP em suportes inorgânicos, como óxidos metálicos e hidroxissais 

lamelares, tornando esses sólidos aptos a serem utilizadas em catálise heterogênea, garantindo 

uma série de benefícios, como a possibilidade de reutilização do catalisador, sinergia com o 

suporte criando atividade catalítica inesperada. A única desvantagem é uma eventual perda no 

rendimento, o que nem sempre é observado. Nosso grupo de pesquisa em química bioinorgânica 

e catálise, tem focado no estudo desses sistemas heterogêneos, como exemplificado recentemente 

no trabalho de Westrup et. al, publicado em 2020, com estudos catalíticos e fotocatalíticos da 

oxidação de cicloexano utilizando como catalisador MP de manganês (III) imobilizadas em 

hidroxinitrato de zinco e óxido de zinco, na qual o principal resultado foi a compreensão da 

influência da imobilização da MP sobre o suporte e a alteração na seletividade da reação, além de 

como o sistema em presença de luz altera o seu comportamento catalítico. Seguindo no estudo 

dessa área, o objetivo desse trabalho é aprofundar o conhecimento em sistemas catalíticos 

heterogêneos com suportes semicondutores, como o ZnO e TiO2, e aproveitar as propriedades 

desse sistema catalítico para explorar reações catalíticas one-pot, reações sequenciais ocorrendo 

em um único vaso de reação empregando catalisadores multifuncionais. Devido ao clima adverso 

criado pela pandemia do Novo coronavírus, não houve a possibilidade de se iniciar a parte 

experimental desse projeto até o momento. 
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O presente trabalho visa a realização de estudos introdutórios sobre Inteligência Artificial (em 

inglês Artificial Intelligence, ou como foi utilizado no texto, IA, que consiste no agrupamento de 

diferentes tecnologias, que por final simula feitos humanos), Aprendizagem profunda, (em inglês 

Deep Learning e abreviada DL, um ramo de aprendizado de máquina baseado em um conjunto 

de algoritmos que tentam modelar abstrações de alto nível de dados usando um grafo profundo 

com várias camadas de processamento, compostas de várias transformações lineares e não 

lineares) e Aprendizagem Por Reforço (em inglês, Reinforcement Learning, ou simplesmente, RL 

trata da solução de problemas de aprendizagem de máquina por tentativa e erro, tendo como 

aplicação a resolução de problemas relacionados a jogos de tabuleiro). Para tanto, foi 

implementada uma IA aplicada ao jogo Ligue4. A abordagem de aprendizagem utilizada foi o 

RL, em especial, o algoritmo AlphaZero, que combina as técnicas Residual Convolutional Neural 

Network (ResNet) e Monte Carlo Tree Search (MCTS). Após a implementação, foi possível, 

executar diversas partidas de Ligue4 contra a IA, com a exibição dos logs das partidas ao final do 

processo. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa sobre os projetos da empresa DeepMind, onde 

foi verificado o uso da MCTS em todos os projetos, a saber: AlphaGo, AlphaGo Zero, AlphaZero 

e MuZero, mostrando a grande utilidade que esta técnica tem para a aplicação de IA a jogos de 

tabuleiro, como xadrez, shogi, Go e Ligue4, bem como a jogos eletrônicos, tais como os Arcade 

Games da Atari. Os resultados obtidos atestam a capacidade dos algoritmos de DL baseados em 

RL, em desempenhar de modo satisfatório tarefas que requerem inteligência, podendo ser 

demonstrada tamanha competência visto fato que, em versões como o AlphaGo, a IA foi capaz 

de vencer, inclusive, o campeão mundial de Go. 
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A pesquisa tem o objetivo ampliar as espécies de madeiras utilizadas na Luteria, proporcionando 

alternativas para o ébano, o jacarandá e o pau-ferro, madeiras que são muito usadas na confecção 

das escalas/espelhos de instrumentos como violão, guitarra, e baixo. Essas e outras espécies, 

preferidas por luthiers, têm preços bem elevados e também estão ficando cada vez mais escassas, 

por isso a procura por opções mais abundantes e mais baratas, e, além disso, ainda se abre a 

possibilidade de outras cores e outros padrões de madeira. Paralelo a isso, busca aumentar a 

resistência e durabilidade dessas peças ao aumentar sua rigidez, e também ao impermeabilizá-las, 

ao preencher os poros da madeira com resinas estabilizadoras. Foram coletadas informações 

relevantes para o componente em questão, a escala, das madeiras mais tradicionais da Luteria, 

estas sendo o ébano africano e o jacarandá indiano. Os dados utilizados foram: coeficiente de 

retratibilidade, densidade, módulo de elasticidade, módulo de ruptura, e dureza Janka. Foram 

pesquisados os mesmo dados, para as espécies comercializadas na região de Curitiba, as quais 

pretendemos estudar: araucária, cedro rosa, freijó, imbuia, marupá, pau-marfim, e, para fins de 

comparação, pinus. O tipo de resina utilizada é muito comum na tornearia e na cutelaria para o 

mesmo propósito, o de aumentar a resistência e durabilidade das madeiras. O processo ainda não 

realizado em função das restrições causadas pela crise sanitária inicia-se com a secagem da 

madeira até que ela perca toda umidade possível, então ela é mergulhada na resina em um tanque 

a vácuo. Após permanecer um certo tempo, o vácuo é liberado e a madeira fica mais um período, 

para que haja a máxima absorção de resina. Depois disso, a madeira vai para um forno elétrico 

para curar a resina. As madeiras estabilizadas têm seus dados novamente coletados para a análise. 

Os três melhores resultados serão testados em três violões clássicos no modelo Torres. Os 

instrumentos serão tocados às cegas por músicos profissionais para avaliar se as madeiras 

encontram ou não as exigências para um instrumento de alta qualidade. 
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Diferentes tipos de ataques, ou seja, diferentes maneiras de iniciar o movimento de cordas em 

instrumentos musicais, geram timbres nitidamente distintos. Um exemplo é o dedilhado, ato de 

deslocar uma corda de sua posição de equilíbrio e logo em seguida soltá-la para que comece a 

vibrar, como em um violão, uma guitarra, um baixo elétrico, uma harpa, entre outros 

instrumentos. Neste trabalho foi modelada analiticamente uma corda dedilhada, o que nos 

permitiu ampliar o entendimento de como se comporta cada parte que constitui os sons produzidos 

pelos instrumentos que utilizam essa técnica, analisando como cada parâmetro afeta o sistema. 

Características como o ponto onde a corda é deslocada da posição de equilíbrio, a respectiva 

amplitude dessa ação, e até o próprio tamanho da corda alteram os harmônicos produzidos e o 

timbre como um todo. Para a obtenção dos resultados, partimos da equação da onda em uma 

dimensão, que representa o movimento de ondas em geral. A equação foi resolvida através do 

método de separação de variáveis para a condição de contorno da corda presa nas extremidades, 

e aplicando à sua solução geral as condições iniciais específicas de cordas dedilhadas (a corda, 

em seu estado deslocado, pode ser descrita por duas retas), foram obtidos valores para os 

coeficientes de amplitude de cada harmônico n. Depois disso, foi observado que a função 

resultante para cada harmônico pode ser separada em 3 partes: um termo temporal oscilante, um 

termo espacial oscilante, e o coeficiente de amplitude. Cada parte da função foi descrita e 

discutida, com comentários sobre efeitos de amortecimento e casos notáveis da solução obtida. O 

conhecimento oriundo de tal análise pode ser aplicado em diversas situações, como na facilitação 

da busca por um timbre específico ou no estudo da captação eletromagnética em instrumentos 

musicais, uma vez que além das características de cada modelo de captador, este precisa ainda ser 

posicionado no instrumento. 
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A usinagem da madeira pode ser definida como a remoção de cavaco por meio de processos de 

corte na peça. Entre as diversas operações de usinagem, a fresagem é muito utilizado na indústria 

madeireira para agregar valor aos produtos. No fresamento, a ferramenta de corte gira em torno 

do seu eixo, podendo se mover em direção a peça, ou a peça que se move em direção a ferramenta, 

dependendo do equipamento. Dentre esses equipamentos, um muito utilizado é a router por CNC 

(Controle Numérico Computadorizado). O ajuste ideal dos parâmetros de corte nesse maquinário 

é importante em processos de acabamento em molduras, moveis e outros objetos em que a 

qualidade da superfície usinada é exigida. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os 

parâmetros de velocidade de corte (Vc) e velocidade de avanço (Vf) no processamento da madeira 

de clones de Eucalyptus em uma router CNC na qualidade de superfície usinada. Quatro materiais 

genéticos foram utilizados, sendo três variedades de Eucalyptus urophylla S.T. Blake x E. grandis 

W. Mill ex Maiden e um de E. saligna sm. Foram utilizadas três velocidades de avanço (600, 1000 

e 1500 mm.min-1) e três velocidades de corte (1200, 1600 e 2000 RPM). Então, após o processo 

de fresagem das amostras de madeira dos clones de Eucalyptus foram obtidos os valores de 

rugosidade média (Ra) superficial. Os ensaios foram realizados em rugosímetro de arraste, para 

avaliarmos os efeitos das variáveis paramétricas para cada material genético. As medições da 

rugosidade média da superfície foram feitas de acordo com a NBR 4287 (ABNT, 2002). 

Observou-se que entre os mesmos tratamentos, houveram diferenças significativas entre os 

materiais genéticos de Eucalyptus, onde os materiais genéticos A e B apresentaram os menores 

valores de rugosidade, respectivamente, 11,6 e 12,7µm. A maior rotação resultou no menor valor 

de rugosidade (11.6µm), e as outras duas menores, não se diferenciaram estatisticamente. A 

menor velocidade de avanço resultou no menor valor de rugosidade (10,2µm). As descobertas 

deste estudo podem ser aplicadas de forma eficaz na indústria de móveis e molduras para reduzir 

o tempo, energia e os custos da pesquisa experimental dentro da faixa de experimentação 

conduzida. 
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Os polímeros condutores, por mais que tenham sido descobertos poucas décadas atrás, se tornam 

hoje foco de pesquisa devido às propriedades únicas que apresentam. Neste âmbito, a utilização 

em cápsulas estímulo-responsivas para a liberação controlada é uma das linhas de destaque, 

possuindo diversas aplicações. Desta forma, pretende-se sintetizar e caracterizar cápsulas de 

polianilina para aplicação em liberação controlada. A formação das cápsulas se dá primeiramente 

pelo preparo da emulsão. Para isso, utilizamos água, o surfactante SDBS, óleo de linhaça e o 

monômero anilina. Em seguida, essa solução foi levada ao equipamento de ultrassom de ponta, 

para a formação da emulsão. Após a realização de 10 ciclos no equipamento, a emulsão é levada 

para agitação magnética e 10 alíquotas do agente oxidante persulfato de amônio foram 

adicionadas no intervalo de 10 min, para a polimerização interfacial e formação das cápsulas pela 

metodologia soft template. Com as cápsulas sintetizadas, foi realizada a  eletrodeposição pelo 

método de  cronoamperometria sobre uma malha de aço como eletrodo de trabalho. Essa malha 

com as cápsulas é caracterizada  através da técnica voltametrias cíclicas. Este eletrodo modificado 

também passou por experimentos de liberação controlada através da aplicação de um potencial 

constante positivo e negativo e da variação de acidez do meio. A formação da cápsula foi 

observada pela mudança de cor do meio reacional, que variou de branco leitoso a verde escuro. 

A morfologia da cápsula foi estudada por MET. A parede da cápsula é bem definida e resistente, 

uma vez que mantém sua forma sob o vácuo utilizado no MET. Os resultados da voltametria 

cíclica mostraram um aumento na corrente eletrodos contendo as cápsulas, indicando que houve 

um aumento da área da dupla camada elétrica em relação à malha de aço sem cápsula. Com a 

análise e comparação dos espectros de UV-Vis coletados, observamos que a liberação ocorre de 

fato. Para as cápsulas de polianilina, a liberação é mais acentuada em menores valores de pH e 

durante o processo de redução. As cápsulas estímulo-responsivas possuem grande potencial de 

aplicação nas áreas mencionadas anteriormente e vemos a partir dos dados coletados até o 

momento que temos o controle desejado sobre a liberação de seu conteúdo. Porém, precisamos 

investigar ainda mais para encontrar as melhores condições e configurações, aprimorando o 

processo e o resultado final. 
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O uso generalizado de automóveis como meio de transporte no mundo inteiro, o número de mortes 

causadas por acidentes de trânsito e o crescente uso de sistemas embarcados, são alguns dos 

fatores que fomentam o desenvolvimento de redes veiculares Ad-Hoc, com a ambição de tornar 

o transporte mais seguro e eficiente. Inserido neste contexto, o objetivo deste estudo foi gerar e 

analisar uma rede de comunicação veicular (VANET) utilizando um modelo realístico de tráfego 

de uma região da cidade de Curitiba, bem como auxiliar no desenvolvimento de cenários mais 

realistas em projetos futuros. Os materiais utilizados nesta pesquisa foram: computador com 

processador Intel Core i5-4460, memória RAM de 8GB e HD de 1TB; Windows 10 OS; 

simulador de rede OMNet++ 5.6.2; framework VEINS 5.0; framework INET 4.2.0 e simulador 

de tráfego SUMO 1.8.0. A metodologia utilizada neste trabalho foi dividida em três etapas: 

integração das ferramentas (SUMO, OMnet++, Veins, Inet), configuração da rede e simulação e 

análise de resultados. A etapa de integração consistiu na instalação dos softwares e solução de 

erros de compatibilidade e implementação. Após a solução de erros, foi definida a rede veicular 

(V2V) e todos os seus parâmetros utilizando a plataforma OMNet. Por fim, foram realizadas 

múltiplas simulações do projeto desenvolvido, utilizando diferentes modelos de propagação, 

protocolos de roteamento e número de veículos. Os dados pertinentes de cada simulação foram 

coletados e analisados, sendo eles: a taxa de entrega de pacotes e o tempo médio entre a emissão 

e recebimento dos pacotes. Os resultados indicaram, que quanto maior o número de veículos na 

rede, menor foi a taxa de entrega de pacotes, ou seja, a razão entre pacotes recebidos e enviados 

diminuiu. Observou-se também, que modelos de propagação mais complexos geram resultados 

piores em comparação à modelos mais simples. Ambos foram resultados esperados em uma 

simulação de VANET, porém a taxa de entrega permaneceu entre valores de 0 a 15%, que indicou 

uma baixa eficiência. Concluiu-se que, para uma aplicação real na cidade de Curitiba, a eficiência 

da rede deveria ser aumentada. Para isso, poderiam ser estudados modelos de comunicação 

híbrida, ao invés de apenas veículo-veículo, e serem avaliadas aplicações de redes LTE (3G, 4G, 

5G) ao invés de apenas protocolos da camada IEEE 802.11p. 
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A Bacia do Paraná é do tipo intra-cratônica, com espessura podendo chegar a 5.000 m em seu 

centro, sendo composta por sedimentos e rochas vulcânicas com idades compreendidas entre os 

períodos Ordoviciano e Cretáceo. O Grupo Passa Dois é dividido nas formações Irati, Serra Alta, 

Teresina e Rio do Rasto. A Formação Rio do Rasto ocorre nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná, e é composta por folhelhos, siltitos e arenitos depositados durante o 

Permiano Superior. Estudos de associações litológicas realizados até o momento indicam uma 

fácies continental fluvial de planície de inundação, entretanto, para alguns autores, a Formação 

compreende um grande sistema lacustre e deltaico. Estudos recentes correlacionam a Formação 

Rio do Rasto a formações da Índia, Malawi e países africanos, permitindo estimar sua idade entre 

as biozonas de Tapinocephalus-Cistecephalus (Guadalupiano-Wuchiapingiano). Na Formação 

Rio do Rasto são encontrados fósseis de vegetais, peixes, anfíbios, répteis, bivalves, gastrópodes, 

ostracodes e conchostráceos. Os conchostráceos são pequenos artrópodes crustáceos com 

carapaças bivalves quitinosas ou calco-quitinosas, formadas por uma série de bandas concêntricas 

e linhas de crescimento. Sua classificação baseia-se nas características das carapaças, as quais 

apresentam ornamentações variadas, tornando-os excelentes para estudos paleoecológicos, 

paleoclimáticos, paleoceanográficos e bioestratigráficos. O objetivo deste projeto de Iniciação 

Científica foi analisar os caracteres morfológicos utilizados na taxonomia dos conchostráceos 

encontrados na Formação Rio do Rasto, cujos organismos já foram utilizados para propor um 

zoneamento bioestratigráfico. O Laboratório de Paleontologia (LABPALEO) da UFPR apresenta 

dez amostras de rocha, registradas sob os números NR6887-NR6894 e NR8767-NR8768, com 

diversos organismos bem preservados, as quais já foram descritas macroscopicamente e estão em 

processo de descrição microscópica, a fim de serem identificadas taxonomicamente com base na 

bibliografia especializada. Atualmente, são consideradas as seguintes espécies de conchostráceos 

para a Formação Rio do Rasto: Asmussia regularis, Palaeolimnadiopsis subalata, Leaia pruvosti, 

Monoleaia unicostata, com as subespécies M. unicostata micropolygonata e M. unicostata 

timboensis, Cyzicus (Euestheria) langei, Paranaleaia supina, Asmussia sp., Cyzicus sp., cf. 

Palaeolimnadiopsis sp. e Palaeolimnadia (Palaeolimnadia) sp. A partir do estudo destes 

organismos, espera-se contribuir com os aspectos bioestratigráficos da Formação Rio do Rasto. 
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As espécies de Butia, que pertencem  à família Arecaceae, constituem um pequeno gênero 

subtropical, com distribuição ao sul da América do Sul. Nascem em florestas abertas e florestas 

de araucária, foram consideradas vulneráveis  de acordo com a lista da IUCN red list 2007 – The 

World Conservation Union. Butia pubispatha é uma espécie  pertencente ao gênero Butia Becc., 

classe Liliopsida, ordem Arecales e família Arecaceae, só existindo registro na literatura em uma 

população dentro de uma propriedade particular às margens do Rio das Mortes, no município de 

Jaguariaíva, Paraná. O presente projeto teve o objetivo de otimizar o protocolo de extração de 

DNA com ajustes nos protocolos Roy et al. (1992) e Doyle e Doyle (1990), para diferentes 

amostras de Butia pubispatha, provenientes de quatro locais de coleta. Foram extraídos DNA de 

quatro grupos de amostras, utilizando o método de  Doyle e Doyle, onde as amostras foram 

maceradas e adicionadas a uma solução de extração. Logo após as amostras foram incubadas em  

banho-maria a 65º, por 2 horas. Foram adicionadas às amostras  clorofórmio-álcool-isoamílico 

(CIA), agitando até a homogeneização. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas, por 5 

minutos. Três alíquotas do sobrenadante foram transferidas para um novo eppendorf.  

Adicionando-se uma solução de  CTAB 10%.  Novamente adicionou-se CIA e agitou-se até 

homogeneizar. Após isso, as amostras foram centrifugadas e tiveram três alíquotas do 

sobrenadante transferidos para um novo eppendorf. Em seguida, isopropanol (-20ºC) foi 

adicionado mantendo as amostras a -20ºC, por um período de 24 à 36 horas, para a precipitação 

do DNA. A análise da integridade do DNA foi verificada pela eletroforese em gel de agarose 

0,8%. O método  Doyle & Doyle foi eficaz para a extração do DNA desta espécie. 
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A cromodinâmica quântica, ou QCD, é a teoria que rege as interações fortes. Ela é formulada em 

termos de quarks e glúons, que são os graus de liberdade mais fundamentais que formam a matéria 

hadrônica, sendo a teoria da perturbação a abordagem que melhor descreve as interações da QCD. 

Porém, em escalas de energia menores que 1 GeV, onde as interações podem ser descritas em 

termos de núcleons e mésons, os métodos perturbativos falham. Desta maneira, para descrever 

estas interações de forma mais efetiva, é usada a cromodinâmica quântica de grade, a chamada 

lattice QCD, ou LQCD. Esta é a QCD formulada em uma grade de espaço-tempo euclidiano 

discreta, onde a grade é expandida infinitamente e os espaços dela são diminuídos infinitamente, 

recuperando a continuidade do processo. O objetivo deste trabalho foi apresentar, através dos 

diagramas de Feynman, as interações nucleares, e fazer um comparativo com as interações da 

escala mais fundamental, avaliando a efetividade das teorias em cada situação. Para isto, foi 

preciso primeiramente ser desenvolvida a teoria do grupo SU(3), que manifesta as interações entre 

quarks e glúons. Em seguida, a QCD foi abordada usando a teoria da perturbação. Já em uma 

escala de menor energia, a LQCD foi explicada para então ser possível trabalhar com as interações 

nucleares. Após passar por toda a base teórica necessária, as interações foram exemplificadas de 

maneira gráfica por meio dos diagramas de Feynman. O que pode ser observado foi que a 

constante de acoplamento α depende da escala de energia.  A teoria perturbativa é eficaz quando 

α<<1. Sabe-se que esta constante tem valor 1 na interação forte, o que faz com que a teoria 

perturbativa, e logo os diagramas de Feynman que são sua representação gráfica, possa ser usada 

em interações de alta energia ou a distâncias muito curtas para que α seja suficientemente 

pequena. Outra decorrência deste trabalho foi que para que se tenham resultados mais precisos 

em escalas de energia menores, como as interações nucleares que têm α>1, é necessária uma 

teoria não perturbativa, neste caso a LQCD. Mesmo tratando de um assunto complexo, este 

trabalho espera ter apresentado a área de forma introdutória e convidativa, mostrando de forma 

qualitativa como ocorrem as interações fortes de baixas e altas energias. 
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Cada vez mais, a sociedade é instigada a se aliar na demanda crescente de energia com 

sustentabilidade, sendo que recursos de origem fóssil e as emissões de gases de efeito estufa 

motivam o emprego de fontes de caráter sustentável e renovável. Considerando o foco atual da 

sociedade em soluções sustentáveis para diversos processos industriais, pode-se considerar o uso 

de biomassa florestal em seu caráter renovável e de baixo custo como fonte excepcional para 

demandas energéticas. Com base neste aspecto, este projeto pretende contribuir fortemente na 

questão do desenvolvimento e aplicação de modelagem matemática computacional para 

aplicações no campo da Engenharia Industrial, mais precisamente com processos relacionados à 

pirólise da biomassa. Com o objetivo de utilizar linguagens abertas e ferramentas de licença livre, 

desenvolveu-se códigos computacionais em Python visando simular modelos fenomenológicos 

disponibilizados na literatura para os processos de termoconversão. Dado o avanço tecnológico 

no quesito processamento, a aplicação de modelagem para determinar condições ideais em 

processos gera soluções de baixo custo, dependentes de poucos dados experimentais de entrada 

com saídas confiáveis quanto à composição, concentração e rendimento. Nesse contexto, surge a 

dependência de softwares e linguagens robustas, capazes de computar cálculos diferenciais e 

integrais, renderizar gráficos, resolver sistemas de equações, gerar aproximações numéricas e 

aplicar testes estatísticos de validação.  Neste trabalho, utilizou-se previamente de um modelo 

dinâmico otimizado para a pirólise de biomassas de carvalho obtido da literatura visando 

descrever o comportamento térmico para o caso específico de madeira de Pinus sp. Através da 

simulação computacional, observou-se que o modelo parametrizado foi capaz de predizer a 

formação de produtos da pirólise, bem como em reproduzir satisfatoriamente o comportamento 

experimental da análise termogravimétrica para Pinus sp. 
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O plástico petroquímico é um dos grandes responsáveis por parte da poluição ambiental, surgindo 

a necessidade de substituintes menos poluentes. Uma dessas alternativas é o bioplástico PHB, 

acumulado por microrganismos e que pode assumir diferentes propriedades que mimetizam 

aquelas do plástico convencional. Entretanto, o custo para a sua produção em larga escala ainda 

é elevado, sendo necessária a procura por substratos alternativos tais como resíduos 

agroindustriais, incluindo biomassa lignocelulósica e seus hidrolisados, e óleos vegetais que 

estimulam o acúmulo do bioplástico. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi  preparar uma 

base de dados sobre produção de PHB com a bactéria Cupriavidus necator  a partir de fontes de 

carbono alternativas, especificamente óleos vegetais, que contribuam para a diminuição do seu 

custo final. Foram utilizadas as plataformas de pesquisa Science Direct e Google Scholar para 

selecionar artigos pertinentes ao tema. Os dados recolhidos foram organizados usando a 

plataforma Microsoft Excel nos seguintes temas: substrato; tipo de operação de fermentação; 

técnicas de análise e identificação do PHB; e copolímeros produzidos. De acordo com essas 

divisões, foram elaborados gráficos e tabelas que permitiram a sua análise estatística. Assim, foi 

possível observar que a fonte de carbono mais utilizada  dentre os óleos foi o óleo de palma, 

possivelmente devido à sua alta disponibilidade mundial e sua alta estabilidade. Quanto à 

produção de PHB, este vem sendo produzido em fermentação submersa no modo batelada 

alimentada. Os melhores resultados de rendimento e produtividade foram obtidos com o uso de 

biorreatores, pois propiciam uma melhor agitação e aeração do meio, contribuindo para o 

crescimento microbiano. Para identificar o PHB obtido, os pesquisadores utilizaram a técnica de 

cromatografia gasosa; para caracterizá-lo, a técnica mais citada foi a calorimetria de varredura 

diferencial (DSC); e para sua separação, o solvente mais empregado foi o clorofórmio. Os 

copolímeros obtidos mais citados envolveram as unidades monoméricas hidroxivalerato e 

hidroxihexanoato.  Um artigo de revisão está sendo preparado pelo grupo a partir dos dados 

levantados,  os quais mostraram a relevância de pesquisas que envolvam o barateamento de custos 

de produção de PHB, incluindo a utilização de diferentes óleos vegetais e de outras fontes 

alternativas. 
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O presente trabalho acadêmico teve como objetivo realizar o monitoramento de manchas foliares 

e das condições climáticas, visando auxiliar na tomada de decisão no manejo químico de doenças 

que acometem a cultura da soja, sob sistema de semeadura tardia. Os ensaios foram conduzidos 

em uma semeadura de segunda época (a partir de novembro de 2020), onde utilizou-se como 

cultivar a semente de soja BS 2606 IPRO, sendo o delineamento experimental em blocos 

casualizados, constituído de quatro repetições e oito tratamentos, sendo eles: T1: 1°aplicação (A1) 

em pré-fechamento seguida de mais três aplicações a cada 15 dias; T2: 1° aplicação (A1) em 

estádio fenológico V6 seguida de mais três aplicações a cada 15 dias; T3: 1° aplicação (A1) em 

função do monitoramento do coletor de esporos seguida de mais três aplicações a cada 15 dias; 

T4: 1° aplicação (A1) em função do monitoramento do coletor de esporos seguida de mais duas 

aplicações a cada 15 dias; T5: 1° aplicação (A1) após 15 dias da detecção de uredósporos no 

coletor e em seguida aplicações a cada 15 dias; T6: 1° aplicação (A1) em função do 

monitoramento da doença e das condições climáticas; T7: 1° aplicação (A1) em função do 

monitoramento da doença e T8: testemunha sem aplicação. As aplicações para o manejo da 

doença foram realizadas respeitando a seguinte sequência: 1º aplicação (A1) com o fungicida 

Epoxiconazol + Fluxapiroxade + Piraclostrobina; 2º aplicação (A2) com o fungicida 

Trifloxistrobina + Protioconazol; 3º aplicação (A3) com o fungicida Azoxistrobina + 

Benzovindiflupir e 4º aplicação (A4) com o fungicida Picoxixtrobina + Ciproconazol. Cada 

parcela experimental compreendeu-se por 4 linhas com 5 m de comprimento e 0,45 m de 

espaçamento, sendo considerada área útil para colheita e avaliações as duas linhas centrais. O 

coletor de esporos foi instalado na área central do experimento entre 15 a 20 dias após a semeadura 

(DAS). Para as análises do grau de severidade das doenças (mancha-alvo, antracnose e demais 

doenças de final de ciclo), disponibilizou-se para auxílio escalas diagramáticas. O grau de 

severidade (%) de mancha-alvo nos tratamentos foi consideravelmente superior as demais 

doenças avaliadas, principalmente por conta das condições climáticas favoráveis para o 

desenvolvimento do agente etiológico, além de que, os tratamentos T3, T4 e T5, onde 

fundamentou-se aplicações em função do monitoramento, apresentaram menores porcentagens 

de severidade, evidenciando assim, a importância do fator clima para a incidência de 

fitopatógenos e das observações epidemiológicas para o manejo químico de doenças. 
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Com o avanço da tecnologia que desenvolve produtos que usam majoritariamente elementos 

químicos como matérias-primas, surgiu a necessidade de usar elementos cada vez mais 

específicos, como os elementos terras raras (REE, do inglês Rare Earth Elements), do grupo da 

platina, tântalo, telúrio e háfnio. Com essas alterações no consumo das matérias-primas 

mencionadas e das consequências econômicas diferentes organizações governamentais 

internacionais começaram a avaliar a “criticidade” desses elementos. No levantamento realizado 

em 2020 e publicado pela Comissão Europeia, foram elencadas 30 matérias-primas consideradas 

críticas. Observando as análises feitas, foi possível concluir que alguns elementos químicos que 

antes não possuíam aplicações se tornaram partes importantes do setor tecnológico. A exploração 

e liberação dos Elementos tecnologicamente críticos (TCE, do inglês Technology-Critical 

Elements) tem impactado o meio-ambiente, dado que em alguns casos alterações ambientais 

significativas relacionadas ao ciclo natural desses elementos na Terra têm sido relatadas. A 

avaliação do ciclo desses elementos e seus possíveis impactos são de extrema importância, devido 

ao grande aumento de seus usos em anos recentes. A estratégia analítica proposta para realização 

deste trabalho é a difusão em filmes finos por gradiente de concentração (DGT, do inglês 

Diffusive Gradients in Thin-Films), desenvolvida por Zhang e Davison em 1994. Com ela é 

possível observar e avaliar a concentração lábil de espécies inorgânicas por meio da aplicação do 

dispositivo no compartimento aquático. Dentre os materiais disponíveis, estudos na literatura 

investigam com elevada frequência oxihidróxidos metálicos, como ferrihidrita (FeOOH) e 

dióxido de titânio (TiO2), que serão aplicados como fase ligante no dispositivo DGT. Baseando-

se na informação de que os fenômenos de pré-concentração de espécies que possuem carga, em 

sua maioria, são regidos por interações eletrostáticas, estes materiais apresentam carga superficial 

positiva em uma grande faixa de pH, o que viabiliza a pré-concentração de oxiânions, justificando 

sua ampla utilização. O objetivo geral deste projeto de pesquisa consiste na avaliação da presença, 

comportamento e distribuição de TCE em águas doces superficiais, em condições ambientais e a 

partir de estudos em microcosmos. Serão aplicados protocolos analíticos pertinentes para a 

determinação destes elementos nas diferentes frações, bem como o uso da técnica de ICP OES, 

além do emprego da técnica de DGT. 
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A popularização da ciência tornou-se objeto de política pública no Brasil a partir do ano de 2003. 

A pesquisa se debruça em um conjunto de atividades de divulgação científica realizadas no país 

e se arrisca a traçar um perfil dessas ações, ainda que genérico. Essas atividades correspondem a 

quatro eixos de investimento em ações de divulgação científica realizados pelo CNPq através de 

editais e chamadas públicas. Correspondem a: a) o incentivo à realização de Feiras e Mostras 

Científicas; b) apoio a Centros e Museus de Ciência; c) realização de Olimpíadas Científicas; e 

d) Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia. As atividades relativas à popularização da 

ciência estão, normalmente, inseridas no campo da educação não-formal multidimensional, tais 

como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos na condição de cidadãos; a capacitação 

das pessoas para o trabalho; a aprendizagem de práticas que capacitam as pessoas para se 

organizarem com objetivos comuns, direcionadas à solução de problemas coletivos cotidianos; a 

aprendizagem de conhecimentos que torne possível aos indivíduos compreenderem o mundo ao 

seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia (GOHN, 2006).   Nossos dados são os 

projetos aprovados junto ao MCTI/DEPDI, obtidos em formato digital da Coordenadoria de 

Popularização da Ciência. Os projetos foram enviados pelos coordenadores das propostas de 

projetos e submetidos à aprovação através da plataforma on-line Carlos Chagas do CNPq. Foram 

elencados aspectos divididos em duas categorias: I) dados fundamentais quantitativos em relação 

às atividades: a) Valor investido: esse aspecto se refere ao montante de recurso investido nas 

atividades no período; b) Número de projetos aprovados; c) Instituições que realizaram as 

atividades; d) Distribuição geográfica; e) Sexo dos proponentes; f) Ineditismo das atividades; e 

II) dados relevantes de cunho educacional: a) Atividade identificada como educação formal e não-

formal; b) Atividade Disciplinar, Interdisciplinar, Multidisciplinar ou Transdisciplinar; c) O 

caráter/contexto regional dos temas trabalhados nas atividades realizadas; d) As atividades 

itinerantes. Na coleta dos dados foi realizada a leitura individual dos projetos aprovados nos 

respectivos editais em seus eixos de financiamento. Esse se constituiu no corpus, ou seja, no 

conjunto de documentos levados em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. 
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Os estudos envolvendo polinômios no conjunto dos Números Reais resultaram em importantes 

questões acerca da existência de raízes de polinômios que exigiam, como solução, que o quadrado 

de um número fosse negativo. Dada a impossibilidade de solução no conjunto dos Números Reais, 

o Conjunto dos Números Complexos surgiu como uma ferramenta para complementar e estender 

a compreensão algébrica acerca de objetos como os polinômios e a determinação de suas raízes. 

Neste cenário, uma necessidade emergente de formalização dos números complexos pode ser 

satisfeita por meio de sua construção algébrica como um Corpo e este pode ser identificado, via 

isomorfismo de anéis, com outros conjuntos. Neste trabalho, foram estudados os principais 

resultados básicos da literatura relacionados à Teoria de Anéis, com o intuito de compreender o 

conjunto dos números complexos como um anel comutativo com unidade, ou seja, um corpo. 

Visto com uma estrutura de corpo, cada número complexo pode ser identificado, via isomorfismo, 

com elementos de outros corpos. Aqui o objetivo foi investigar o isomorfismo existente entre o 

corpo dos Números Complexos, munido das operações de soma a multiplicação usuais de , com 

o corpo  e também com o corpo . A metodologia do trabalho consistiu na pesquisa, essencialmente 

bibliográfica, de resultados básicos da Teoria e Anéis presentes em obras clássicas que abordam 

este assunto. Também foram estudados trabalhos acadêmicos que investigaram o isomorfismo 

existente entre o corpo dos Números Complexos e outras estruturas. A pesquisa teórica esteve 

aliada a discussão dos resultados por meio de seminários semanais. Devido ao isolamento social 

ocasionado pela Pandemia da Covid-19, estes seminários foram realizados por vídeo conferência, 

por meio da plataforma Google Meet. Os resultados compõem a base para uma formalização 

rigorosa de determinados conceitos de álgebra abstrata. Investigar de que forma cada número 

complexo pode ser identificado com um elemento de outros conjuntos permitiu não só 

compreender melhor determinadas propriedades de , como também facilitou a compreensão do 

conceito de isomorfismo de anéis, pois foi possível analisar de que forma as propriedades de um 

conjunto são repassadas a outros que são isomorfos a ele. No caso dos números complexos, por 

exemplo, a interpretação da unidade imaginária que satisfaz a condição  tornou-se bastante 

simples quando identificamos o correspondente de  nos conjuntos  e . 
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A indústria vinícola produz toneladas de resíduos que geram impactos ambientais. Um estudo 

sobre o potencial uso dos resíduos de vinícolas em sistemas de cultivos visando diminuir a 

incidência de espécies daninhas por meio de possíveis efeitos alelopáticos é muito importante. 

Sendo assim, objetivou-se obter extratos e frações orgânicas do bagaço de uva e avaliar o efeito 

destes sobre a germinação e crescimento inicial de plântulas de picão-preto. O extrato bruto 

metanólico do bagaço da uva foi obtido por extração exaustiva. Em seguida, foi rotaevaporado, e 

posteriormente realizado o fracionamento para obter as frações hexânica, diclorometano e acetato 

de etila. Os tratamentos consistiram destas frações e extrato bruto a 500ppm. Além dos quatro 

tratamentos, foi realizado dois grupos controle (água destilada e metanol, uma vez que este 

solvente foi usado para solubilizar os tratamentos). Foram dispostas cinquenta sementes de picão-

preto em caixas tipo gerbox com papeis de germinação previamente umedecidos com os 

tratamentos e controle. Foram realizadas cinco repetições de cada tratamento. O ensaio 

permaneceu em estufa tipo B.O.D. por 96 horas, sendo realizada a contagem de sementes 

germinadas a cada 24 horas. A fração diclorometano foi o único tratamento que inibiu 

estatisticamente a porcentagem de germinação das sementes, redução esta que foi próximo a 50%. 

Este tratamento também foi o que mais provocou atrasos no processo germinativo e mais afetou 

o comprimento de parte aérea e raiz da plântula. A fração hexânica estimulou o crescimento da 

raiz. A raiz mostrou-se mais sensível a presença dos extratos se comparado com a parte aérea das 

plântulas. A fração diclorometano apresentou resultados de potencial efeito alelopático negativo 

ou fitotóxico sobre o desenvolvimento inicial de picão-preto. 
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Os avanços nas tecnologias sem fio e nos dispositivos semicondutores impulsionaram o 

desenvolvimento de transceptores sem fio reconfiguráveis multibanda. Para evitar filtros fora do 

chip volumosos, o conceito de filtros e misturadores N-path tornou-se uma das técnicas mais 

promissoras a serem exploradas. Neste trabalho, uma análise teórica foi apresentada para modelar 

um receptor mixer-first inteiramente baseado no conceito dos filtros N-path. Um filtro N-path é 

um tipo de sistema linear variante no tempo periodicamente e, portanto, pode ter o seu 

comportamento caracterizado por funções de transferência harmônicas. Utilizando esse conceito 

das funções de transferência harmônicas, é possível determinar o comportamento de um circuito 

R-C chaveado, kernel dos filtros N-path. Um filtro N-path é composto por N desses kernels, 

comutados um seguido do outro entre a entrada e a saída do filtro durante um período de 

chaveamento. Em um filtro N-path, a característica de filtragem passa baixas de um circuito R-C 

tradicional é deslocada para o espectro em altas frequências, e quanto mais kernels R-C 

compuserem o filtro, maior será a rejeição fora da banda desse filtro, bem como se afasta a 

recorrência de bandas passantes harmônicas. Utilizando a versão diferencial desse filtro N-path 

obtêm-se os receptores N-path mixer-first, nos quais é possível não somente fazer a seleção e 

filtragem em radiofrequência mas, também, converter para a banda base o sinal recebido por ele 

e obter suas componentes em fase e em quadratura. Assim, a fim de modelar o comportamento 

de um receptor N-path mixer-first, um sinal fora transmitido utilizando uma modulação 16-QAM 

através de um canal de comunicação ideal e aplicado na entrada de um receptor 4-path mixer-

first. A simulação a nível de sistema desconsiderou os efeitos de não-idealidades - como o ruído 

térmico - e foi elaborada por meio das ferramentas MATLAB - Simulink. Como métricas de saída, 

obteve-se a constelação do sinal modulado e a taxa de erro de símbolo (SER) em 0% (1000 

símbolos transmitidos na simulação), que confirmaram a correta demodulação do sinal na 

recepção pelo receptor 4-path mixer-first. Houve aproximadamente 45 graus de deslocamento de 

fase da portadora (compensado na demodulação), indicando o atraso do sistema, que pôde ser 

explicado observando-se as funções de transferência harmônicas dos kernels R-C comutados que 

compõe um receptor N-path mixer-first. 
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A pandemia do coronavírus está sendo um grande problema para a humanidade. Um dos motivos 

de seu combate ser algo complicado é o fato de não ser possível prever, com boa acurácia, o 

número de casos e, consequentemente, cada cidade se preparar, de maneira correta e precisa, para 

o tamanho do problema que irá enfrentar. Diante disso, o objetivo de nossa pesquisa foi testar a 

eficácia de um método computacional implementado pela nossa equipe, no intuito de aperfeiçoá-

lo. O sistema computacional, baseado em equações diferenciais, fazia previsões do número de 

casos ativos, recuperações e óbitos de uma determinada localidade em um período de 30 dias. 

Utilizando planilhas do Excel, anotamos durante todo o período os dados reais, obtidos através 

dos informes epidemiológicos presentes no site da Secretaria de Saúde do Paraná, e os 

comparamos com os fornecidos pelo programa, calculando também o erro relativo e o desvio 

padrão. A pesquisa apresentou resultados satisfatórios, principalmente levando em conta que 

testamos a primeira versão finalizada do programa. Por termos trabalhado com cidades diferentes, 

tanto em número de população quanto em métodos de combate ao vírus, os resultados foram 

diversos, sendo as previsões ora maiores, ora menores que os dados reais. Vale ressaltar também 

que o programa não consegue prever atitudes tomadas pelos governantes das localidades, assim, 

quando ocorreu lockdown em determinada cidade, a previsão passou longe dos números reais. 

Conseguimos identificar alguns padrões nos resultados, o primeiro relacionado com o tempo, uma 

vez que o erro das previsões aumentava com o passar dos dias, e o segundo se refere ao tamanho 

dos municípios, pois em linhas gerais, obtivemos precisão maior em municípios maiores. Com os 

resultados obtidos, esperamos poder ajudar os municípios a se prepararem e tomarem decisões 

com base em dados aproximados do que irá acontecer durante certo período, fornecendo 

resultados mais concretos para seus gestores. 
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Pinus é o segundo gênero florestal mais plantado do Brasil ficando atrás apenas do Eucalyptus, 

Pinus apresenta grande importância no ramo industrial principalmente para indústria madeireira, 

seguido pelo uso em celulose e papel e painéis reconstituídos. A espécie mais plantada é o Pinus 

taeda L. sendo o principal foco de plantios no sul do país. A área atual de plantio do Pinus é de 

1,6 milhão ha, sendo que no Paraná situam-se 44% desse plantio e 29% em Santa Catarina.    

Devido ao expressivo uso nesses setores, é de extrema importância que haja focos de pesquisa 

para melhoria da qualidade da madeira e de maior produção. O Brasil é considerado um dos países 

no qual a rotação da madeira é uma das menores e o Pinus apresenta um dos maiores valores de 

produção, de 30,1 m³/ha.ano. No entanto, existem dificuldades de enraizamento com a espécie, o 

que dificulta a produção de mudas clonais, portanto, é necessário o aperfeiçoamento de técnicas 

de propagação vegetativa, ferramentas essas importantes para o avanço no melhoramento 

genético. Assim, ocorre a necessidade de pesquisas na área, como o presente trabalho que tem 

como objetivo verificar a produtividade de estacas ao longo das diferentes estações do ano, e 

analisar a qualidade das estacas por meio de testes de enraizamento. As cepas foram mantidas em 

quatro minijardins localizados no viveiro anexo ao Laboratório de Biotecnologia Florestal 

(BiotecFlor) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ao todo foram conduzidas 200 cepas 

com o objetivo de produzir mensalmente estacas com padrão de coleta acima de 5 cm, as coletas 

foram periodizadas a cada 30 dias e quantificado o número de estacas produzidas. Ao longo do 

experimento foi realizada a fertirrigação semanalmente nos minijardins e durante o ano foram 

realizados quatro testes de enraizamento, um por estação do ano sendo testadas quatro 

concentrações de ácido indol butírico: 0, 1000, 2000 e 4000 mg L-1. Não foi observado diferença 

significativa em relação as estações e tratamentos com concentrações de IBA. 
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Por meio de levantamento florístico, o objetivo deste trabalho foi determinar a composição de 

espécies arbóreas na Reserva Salto Melança, as quais compõe uma regeneração natural de 

aproximadamente 50 anos. A propriedade está localizada ao Leste da Barragem Piraquara I, a 

qual se encontra na região dos Mananciais da Serra, área estratégica ao abastecimento hídrico de 

Curitiba. Com isso, é importante a conservação e conhecimento de sua vegetação, a qual contribui 

para a infiltração e manutenção da qualidade da água, e apresenta a particularidade de ser um 

ecótono de Floresta Ombrófila Mista Montana (FOMM) e Densa Montana (FODM). As amostras 

foram coletadas ao longo de trilhas, totalizando 5,9 km percorridos em 192 horas de coleta de 

material, secas no Herbário Escola de Florestas Curitiba e identificadas com a ajuda de 

bibliografia especializada, sites oficiais e consulta a especialistas. Na área trabalhada, foram 

encontradas 101 espécies distribuídas em 45 famílias. As famílias que apresentaram a maior 

diversidade de espécies foram: Lauraceae (13 espécies encontradas, abrangendo 12,87% do total 

de espécies), Myrtaceae (8, 7,92%), Fabaceae (7, 6,93%), Rubiaceae (5, 4,95%), Monnimiaceae 

e Salicaceae (4, 3,96%). Em outra área dos Mananciais da Serra, foram identificadas 31 famílias 

e 85 espécies, sendo as de maior riqueza específica: Myrtaceae (22 espécies), Lauraceae (11) e 

Rubiaceae (6), onde, do total, somente 34 espécies também foram encontradas no presente 

trabalho. No município que faz divisa a Leste de Piraquara, Morretes, em outro trabalho foram 

encontradas 83 espécies e 40 famílias, distribuídas em três unidades edáficas diferentes em 

FODM. Já em Pinhais, município vizinho a Oeste de Piraquara, identificaram 44 espécies 

vinculadas a 21 famílias em um remanescente de Floresta Ombrófila Mista. Sendo assim, 

podemos concluir que a região dos Mananciais da Serra apresenta uma alta biodiversidade 

arbórea, com resultados florísticos diferente dependendo do local de análise. Além disso, 

comparações apontam que o ecótono pode apresentar uma maior diversidade de espécies do que 

áreas de Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa puras próximas aos Mananciais da 

Serra. 
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Inteligência artificial para previsão de rendimento de folheados de madeira de eucalipto para 

produção de pisos de madeira engenheiradaGiuliano Bernardo Gadens, Thiago Campos Monteiro. 

As redes neurais artificiais (RNAs) usadas para predizer o rendimento em folheados na indústria 

de pisos de madeira podem mostrar maior precisão em comparação com os modelos de regressão 

tradicionais, uma vez que com RNAs treinados podemos chegar próximos a 0% de erro. Dessa 

forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a utilização de RNAs para estimar o rendimento em 

folheados de madeira serrada para a produção de pisos de madeira engenheirada (PME) de clones 

de Eucalyptus. A complexidade na produção de madeira serrada para PME deve-se a varios 

fatores porém o maior desáfio é serrar madeira da espécie Eucalyptus tal espécie é conhecida pela 

facilidade de apresentar rachaduras e dificuldade no desdobro primário. Árvores de quatro clones 

de Eucalyptus, plantados em três espaçamentos foram utilizados. As variáveis dendrometricas 

diâmetro e altura foram medidas. Após o corte das árvores, as toras também medidas e enviadas 

para serraria para produção de tábuas. Todos os rendimentos de conversão de toras foram obtidos, 

juntamente com a densidade da madeira. A produção de folheados foi estimada com base em um 

processo de produção de uma indústria da PME. Para estabelecer as relações entre as variáveis, 

foram treinadas 10.000 RNAs, sendo escolhida a melhor para estimar a produção de folheados 

para PME. As variáveis de maior importância para a predição da produção de folheados foram o 

clone, o espaçamento de plantio e a produtividade da madeira serrada. Assim, a aplicação de 

RNAs para predizer a produção de folheados de madeira de Eucalyptus tem potencial de uso em 

comparação com outros métodos estatísticos, como a análise de regressão. 
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Durante a colisão de elétrons por moléculas, é possível que o férmion incidente fique 

temporariamente aprisionado ao alvo. Quando há o desacoplamento do composto, existe a 

possibilidade da molécula ser quebrada, num processo denominado acoplamento dissociativo de 

elétrons (ADE). Em seu artigo, Boudaiffa mostrou que elétrons secundários provenientes de 

radiação ionizante podem levar a quebras de simples e dupla fita de cadeias de ADN e ARN, 

através do ADE. Além dos ácidos nucleicos, outras moléculas orgânicas podem experimentar esse 

meio de dissociação. O ácido láctico, por sua vez, é uma molécula de relevância biológica por ser 

um simples ácido orgânico presente no corpo humano. Ele se acumula, sobretudo durante 

exercícios físicos intensos, nos tecidos musculares. Sete conformações foram experimentalmente 

encontradas. Assim, o presente trabalho estudou o espalhamento elástico de elétrons pelas duas 

conformações mais estáveis de ácido láctico.  Os alvos foram descritos na aproximação de núcleos 

fixos (Born-Oppenheimmer) pela teoria de Hartree-Fock restrita. A amplitude de espalhamento 

e, posteriormente, a seção de choque, foram obtidas via o Método Multicanal de Schwinger. 

Pseudopotenciais de Bachelet, Hamann and Schluter foram utilizados para substituir os elétrons 

de caroço. Diferentes esquemas de polarização foram utilizados para descrever a distorção da 

nuvem eletrônica, incluindo orbitais virtuais modificados ou orbitais virtuais melhorados e 

incluindo acoplamento singleto e tripleto ou apenas singleto. Uma ressonância  fora encontrada 

para cada conformação. Como não existem, ao nosso conhecimento, dados experimentais para o 

espalhamento de elétrons por ácido láctico, comparamos a posição das ressonâncias com uma lei 

de escala semi empírica. As contas que mais se aproximaram dessa estimativa foi a com orbitais 

virtuais melhorados e incluindo acoplamento singleto e tripleto para conformação mais estável e 

orbitais virtuais modificados e incluindo acoplamento singleto e tripleto para a segunda 

conformação mais estável. 
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Nesse trabalho estão descritos de forma sistemática os procedimentos que devem ser utilizados 

na análise preliminar de dados de espalhamento de raios X a baixo ângulo. Os procedimentos 

envolvem a subtração da contribuição devido ao arranjo experimental, tais como o espalhamento 

devido às janelas, espaços de ar e reespalhamento por fendas de definição do feixe de raios X 

primário. Além disso, também estão descritos os procedimentos para normalização das curvas de 

SAXS pela absorção da amostra e subtração da contribuição da intensidade das matrizes onde as 

nanopartículas estão embebidas. Essa pré-análise permite obter a contribuição devida ao 

espalhamento exclusivamente das nanopartículas. Também foi realizado treinamento no uso de 

programas de análise de dados de SAXS devidos a um sistema diluído de nanopartículas esféricas. 

Através do uso adequado desses programas é possível a determinação da função que representa o 

número de nanopartículas em função do raio. Os conhecimentos adquiridos foram aplicados na 

análise de curvas de SAXS medidas em diferentes tempos ao longo de um tratamento isotérmico 

de uma amostra em temperatura favorável à formação e crescimento de nanopartículas de Bi num 

vidro sódio-borato. O resultado da análise confirmou resultados anteriores que indicam que na 

etapa inicial o crescimento das nanopartículas de Bi se dá de acordo com o mecanismo clássico 

de nucleação e crescimento. Em etapas mais avançadas os resultados indicam que o raio médio 

aumenta enquanto que o número de partículas diminui e o volume total ocupado por todas as 

nanopartículas se mantém aproximadamente constante. Esse comportamento está em acordo com 

o que seria esperado para o crescimento das nanopartículas seguindo o mecanismo de coarsening 

onde as partículas maiores crescem à custa da dissolução das partículas menores de modo a 

conduzir o sistema para uma diminuição da energia de interface entre as nanopartículas e a matriz 

onde elas estão embebidas. Os resultados foram comparados com o modelo LSW que prevê a 

dependência de parâmetros como o raio médio, número e volume total das nanopartículas em 

função do tempo de tratamento térmico. 
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Exploramos configurações multiestáveis, assim como a transição entre regimes estável e instável, 

em redes neuronais dirigidas por redes mestres idênticas. A dinâmica individual é descrita pelo 

mapa de Rulkov, no qual é possı́vel controlar sequências de disparos e o comportamento caótico 

variando somente um parâmetro. Os resultados dependem fortemente da estrutura da rede, de 

modo que a plasticidade pode ser um agente que determina a estabilidade ou, em casos 

multiestáveis, a quantidade de estados possı́veis do sistema, o que indica que aprendizado e 

formação de memórias pode ocorrer por rearranjo de conexões. Além disso, mostramos que a 

multiestabilidade consiste de uma dinâmica transiente de longa duração, em que a contagem de 

estados diminuı́ com o passar do tempo, até um único estado estacionário estável. No perı́odo 

com coexistência de diferentes estados é possıv́el realizar transições claras por meio de 

perturbações. E dentro de um limiar de ruı́do observa-se transições espontâneas, o que 

acreditamos ser caracterıśtica de órbitas heteroclı́nicas, uma dinâmica rica que esta associada a 

processos cognitivos. Utilizamos duas metodologias para abordar o problema, uma mais simples 

e mais restritiva, e outra, mais complexa, a ser desenvolvida e apresentada neste trabalho. A 

primeira consiste em acompanhar diferentes trajetórias no espaço de fase, usando as distâncias 

euclidianas relativas. A segunda se usa a entropia de microestados de recorrência, um método 

baseado nos bem conhecidos Recurrence Plots para definir estados de series temporais, este 

potencialmente estende os resultados para sistemas com menos restrições. Por fim, os resultados 

sugerem que a multiestabilidade surge na sincronização de uma dinâmica caótica de alta 

dimensionalidade, em um perıódo transiente caótico. Aqui buscamos estender a analise para 

sistemas menos restritivos, sem a necessidade de um forçamento, o que pode se tornar uma 

poderosa ferramenta para analisar dinâmica de sistemas complexos, além de indicar importância 

de dinâmicas caóticas em processos neuronais. 
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Este trabalho objetiva apresentar as especificações das equações mais utilizadas pelos autores 

entre 2000 e 2020 para quantificação de biomassa retirados da literatura referente às revistas: 

Revista Floresta e Ambiente, PFB (Pesquisa Florestal Brasileira), Revista Acta Amazônica, 

Revista Árvore, Revista Ciência Florestal, Revista Ciência Rural, Revista IPEF (SCIENTIA 

FORESTALIS), Revista Cerne e Revista Floresta. Através da seleção dos artigos foram criadas 

tabelas de Excel com o objetivo de agrupar dados referentes a espécie, a revista, o ano, os autores, 

as equações e modelos, ao R², R² ajustado, Erro Padrão e Erro Padrão%. Foi constatado que os 

modelos mais importantes eram referentes aos que utilizam apenas dap como variável, os que 

utilizavam dap e altura e os que utilizavam a variável combinada dap²h. Foram encontradas 

equações ajustadas para 28 espécies sendo elas: Acacia mearnsii, Pinus taeda, Araucaria 

angustifolia, Eucalyptus grandis, Croton sonderianus Müll. Arg, Ilex paraguariensis A.St.-Hil, 

Bambusa oldhamii Munro, Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl , Euterpe oleracea Mart, 

Billbergia amoena, Neoregelia cruenta, Quesnelia quesneliana, Anadenanthera colubrina 

var.cebil (Griseb.) Altschu, E. urophylla, C. citriodora, Dendrocalamus asper, Ateleia glazioviana 

Bail, Elaeis guineenses, Nectandra grandiflora, Mimosa scabrella Benth, Guinean Elaeis, 

Eucalyptus benthamii, Tabebuia cassinoides (Lam.) DC, Ateleia glazioviana, Trifoliata: Poncirus 

trifoliata [L.] Raf, Sunki : (C. sunki hort, Jatrophacurcas L. e Pinus elliottii. Ainda o R² e R² 

ajustado se concentram entre 0,9 e 1 enquanto o Erro Padrão e Erro Padrão% se concentram entre 

15 e 25%. Por fim, foram apresentados gráficos de distribuição para os valores atribuídos aos 

coeficientes das respectivas equações. 
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Na atmosfera, a dispersão de uma pluma de poluentes é dada por fatores de turbulência causada 

pelo vento e por células de convecção (movimentos verticais de matéria em um fluido) 

proveniente do aquecimento da superfície terrestre pela radiação solar. A aplicação da modelagem 

matemática na área ambiental é um utensílio extremamente importante para o controle da poluição 

do ar, visto que é amplamente empregada para uma finita compreensão dos inúmeros eventos 

físicos e constantemente dinâmicos existentes na atmosfera. O presente trabalho teve o intuito de 

implementar em linguagem de programação Python, um modelo matemático de dispersão de 

poluentes atmosféricos, com solução analítica da equação de advecção difusão, no plano 

bidimensional. Para avaliar a capacidade de previsão do modelo de pluma gaussiana foi utilizado 

o banco de dados do experimento de campo Projeto Prairie Grass.  O programa experimental de 

micrometeorologia Prairie Grass ocorreu na cidade de O'Neill, no estado do Nebraska - Estados 

Unidos da América, no verão de 1956, sobre um local plano e sem obstáculos. Dióxido de enxofre 

foi utilizado como gás traçador, emitido de uma fonte pontual de forma contínua durante o tempo 

médio de 10 minutos. O modelo aplicado foi ajustado para determinar as concentrações em 

miligramas por metro cúbico nas simulações escolhidas.  Utilizando onze lançamentos do Projeto 

Prairie Grass, foi possível avaliar o potencial de previsão do modelo de Pluma Gaussiana em 

períodos noturnos e diurnos.  De onze simulações, oito subestimaram as concentrações 

observadas. Já em três simulações ocorridas durante o período noturno, o modelo previu 

concentrações em regiões que o experimento de campo não registrou a presença do gás traçador 

utilizado no dataset. O trabalho está em desenvolvimento, mais resultados serão apresentados no 

evento da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE). 
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O ato de se alimentar é vivenciado cotidianamente por todos, sendo resultado de interações 

sociais, culturais e econômicas no espaço, que articulam a produção, distribuição, 

comercialização e consumo. O tema da alimentação abre caminhos para abordar as temáticas da 

Agroecologia e da Agricultura Urbana no âmbito da Geografia escolar. Isso porque correspondem 

a formas de produzir, distribuir, comercializar e consumir alimentos que distanciam-se do modelo 

agroalimentar dominante, produzindo espaços a partir de lógicas diferentes. O modelo dominante 

é marcado por relações desiguais de poder, desde o âmbito produtivo do alimento até sua 

comercialização, onde empresas controlam tudo relacionado à agricultura e alimentação. A 

Agroecologia e a Agricultura Urbana são formas de produzir que baseiam-se na maior autonomia 

na produção e comercialização, respeito pelos bens naturais e por relações de produção sem 

exploração. No entanto, estas temáticas ainda não aparecem com clareza em currículos da 

educação básica, como a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Porém, no 9º ano do Ensino 

Fundamental II, há uma habilidade na disciplina de Geografia que faz menção aos sistemas 

agroalimentares e à problemática do acesso aos alimentos, o que abre uma possibilidade para 

discutir Agroecologia e Agricultura Urbana. Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em 

produzir um material didático em formato audiovisual sobre as temáticas da Agroecologia e da 

Agricultura Urbana para uso nas aulas de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental II. A 

metodologia utilizada consiste em revisão bibliográfica das temáticas que circundam o tema e 

elaboração do material didático audiovisual em si. Para a produção do material didático, elencou-

se a definição dos conteúdos a serem abordados no vídeo; elaboração de um roteiro que guiará o 

material audiovisual; produção do vídeo através de software ou site gratuito e, por fim, postagem 

do vídeo em plataformas gratuitas da internet. Como resultados esperados e considerações finais, 

está a materialização do material didático audiovisual em uma plataforma, de forma que possa 

subsidiar a professores interessados em abordar essas temáticas na sala de aula, tanto no ensino 

de Geografia quanto em outras disciplinas escolares. O material didático sobre a Agroecologia e 

Agricultura Urbana tem um sentido político, já que apresenta formas outras de ver a agricultura e 

alimentação que não estão ligadas ao sistema agroalimentar dominante, sendo importante para a 

construção de olhares mais críticos sobre a agricultura e a alimentação na sala de aula. 
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A quinta geração de comunicação móvel (5G) possui filosofias diferentes de projeto para 

transmissores e receptores dos sistemas que implementam suas tecnologias características. Para a 

transmissão, busca-se um compromisso entre desempenho e eficiência de potência consumida 

pelo sistema. O objetivo do presente trabalho se concentrou em desenvolver um amplificador de 

potência para atuar na frequência de 28 GHz, em consonância com as métricas do  estado-da-arte 

encontradas na literatura. Almejando a melhoria na eficiência do amplificador em sua região de 

compressão, a arquitetura Doherty foi escolhida. Esta arquitetura utiliza o conceito de modulação 

de carga para melhorar a eficiência de potência adicional (PAE). Para implementar tal arquitetura, 

dois sub-amplificadores são utilizados, um polarizado em classe AB (principal) e outro em classe 

C (auxiliar). Cada ramo de amplificação (principal e auxiliar) contém duas redes de impedância, 

implementadas a partir de redes de transmissão compostas por elementos concentrados. A fim de 

fornecer a mesma potência de entrada para os dois sub-amplificadores, um divisor de potência do 

tipo Wilkinson é aplicado na entrada. Cada sub-amplificador foi projetado com base em uma 

topologia que utiliza dois transistores MOSFET de tipo-n empilhados. O projeto foi 

implementado com base em simulações paramétricas e aplicando técnicas de melhoria para 

potência de saída (load-pull) e aumento de ganho (casamento de entrada e polarização 

diferencial). As redes de transmissão e o divisor de potência foram projetados analiticamente de 

acordo com as teorias fundamentais destes circuitos. Todo o desenvolvimento e simulação foram 

feitos em ambiente de simulação analógico, com auxílio do programa Virtuoso, da empresa 

Cadence. Ao realizar as simulações de balanço harmônico (HB) e de parâmetros de potência (S), 

os primeiros resultados obtidos foram: potência de saturação = 21 dBm, ganho = 10 dB, potência 

de saída no ponto de compressão: 10,5 dBm, pico de PAE = 20%, parâmetro S11 = -10 dB, 

parâmetro S12 = -24 dB. Fazendo um comparativo com a literatura, os resultados se encontram 

dentro do esperado para o estado-da-arte, levando em consideração que a topologia escolhida para 

os sub-amplificadores é uma das mais simples. A partir deste comparativo, conclui-se que o 

amplificador desenvolvido já é funcional e opera dentro da faixa de valores esperados para 

aplicação 5G. 
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Esta pesquisa identifica os destinos de ecoturismo existentes no Brasil, analisa a oferta existente 

e descreve-as por estado. Para tanto, inicialmente se discute o que é turismo com base na OMT 

(Organização Mundial do Turismo) e a importância do turismo com foco na socioeconômica. 

Posteriormente se apresenta os diferentes tipos de turismo e um diagnóstico do ecoturismo no 

Brasil, defendendo a necessidade de se pesquisar esse campo específico no país. Para identificar 

e analisar esses destinos, descreve-se como foi a realização da pesquisa que é tipo documental e 

teve como fonte diferentes sites de busca. Utilizamos definição de ecoturismo da OMT como 

sendo um atrativo que contém uma ou mais das características descritas a seguir: a) São todas as 

formas de turismo baseadas na natureza em que a principal motivação dos turistas é a observação 

e valorização da natureza e também das culturas tradicionais que prevalecem nas áreas naturais; 

b. ele contém recursos educacionais e de interpretação (esses recursos naturais podem ser cartazes 

explicativos e placas); c) É geralmente, mas não exclusivamente, organizado por operadores 

turísticos especializados para pequenos grupos. Os parceiros provedores de serviços nos destinos 

tendem a ser pequenos negócios de propriedade local; d) Minimiza os impactos negativos sobre 

o ambiente natural e sociocultural. e) Apoia a manutenção de áreas naturais que são utilizadas 

como atrativos de ecoturismo por: gerar benefícios econômicos, oferecer oportunidades 

alternativas de emprego e renda para as comunidades locais, aumentar a consciência para a 

conservação do patrimônio natural e cultural, tanto dos moradores quanto dos turistas. Essas 

características foram norteadoras do desenvolvimento deste trabalho.  Por fim, com base na 

análise dos documentos e sistematização dos dados, percebeu-se  que o Brasil tem um grande 

potencial de ecoturismo ainda não explorado. Pôr região, temos a seguinte quantidade de pontos 

grandes de ecoturismo: 50 no norte, 80 no nordeste, 40 no centro-oeste, 45 no sudeste e 30 no sul. 
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Esta pesquisa busca contribuir para a discussão envolvendo a afetividade e a Educação 

Matemática nos cursos de Ciências Exatas e Tecnologia da UFPR - Universidade Federal do 

Paraná, tendo como base na pesquisa exploratória realizada no plano de trabalho (01/8/2019-

31/07/2020) acerca das dificuldades apresentadas pelos alunos ingressantes e não ingressantes 

nas aulas das disciplinas da área de Matemática. Este projeto se insere na abordagem qualitativa 

de pesquisa, a metodologia escolhida foi a análise de discurso onde por meio desta buscamos 

produzir sentidos a respeito das dificuldades encontradas na pesquisa exploratória realizada sobre 

afetividade matemática. Considerando os pontos levantados anteriormente quando falamos sobre 

as dificuldades dos e das discentes conseguimos encaixá-las na dimensão afetiva da matemática 

onde são apresentados os conceitos de crenças e atitudes matemática que trazem uma associação 

entre a cognição e a afetividade matemática, o que nos traz uma elucidação a respeito de como as 

emoções e, portanto, o subconsciente e os sentimentos de forma subjetiva podem afetar o 

comportamento do discente e a forma como suas atitudes são construídas, como seu apreço e 

interesse na aprendizagem é construído a partir de suas crenças pessoais, sejam elas relacionadas 

à matemática por si só, ou por suas crenças em si mesmo e em seus docentes. Por meio deste 

estudo, buscamos acrescentar a discussão envolvendo a Afetividade e a Educação Matemática 

uma nova perspectiva às questões que envolvem a afetividade no ensino, por meio da junção do 

perfil estudantil realizado no edital de 2019/2020 com a nova dimensão afetiva encontrada. Com 

isso, procuramos explicações para algumas problemáticas a respeito do desempenho acadêmico 

e da relação afetiva entre docentes e discentes. 
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Em razão de todas as limitações vindas da pandemia do COVID-19, fomos obrigados a transferir 

nossa área de trabalho para o mundo virtual, levando em conta que todos os nossos trabalhos eram 

realizados de forma presencial no LabESed (Laboratório de Estudos Sedimentológicos e 

Petrologia Sedimentar). Após várias conversas entre os alunos e o Orientador, o método mais 

eficiente encontrado foi a realização de encontros virtuais, utilizando a plataforma de chamadas 

virtuais disponibilizada pelo Google, o Google Meet. Os encontros ocorriam semanalmente por 

um período de uma hora, em que tinhámos que discorrer sobre o assunto escolhido previamente, 

esses assuntos normalmente eram sugeridos pelos alunos e também pelo orientador. Os assuntos 

abordados cobriam vários temas das geociências, como sedimentologia, geofísica, petrologia 

sedimentar, hidrogeologia, astronomia, tempo geológico e etc., sendo esses: Variações no nível 

do mar na costa brasileira; Petrografia sedimentar de arenitos; Rochas ígneas; Rochas 

metamórficas; Hidrogeologia; Nióbio; Novas missões de exploração a marte; Corretivo de solo, 

rochagem e atividades de um geólogo no setor agrícola e ambiental; Geofísica. Escolhido o 

assunto, ao longo da semana, deveríamos pesquisar sobre o tema utilizando vários tipos de fontes, 

como "lives", livros, artigos científicos e sites. Após a explicação dos alunos, o orientador fazia 

alguns complementos e também dava aprofundamentos no tema, com auxílio de slides, mapas e 

outros materiais para ensino científico. Este método de ensino têm se mostrado muito eficiente 

para nós, pois além de dar conhecimento sobre as várias áreas das geociências, também nos ajuda 

no nosso curso (Petróleo e Gás) e também nos ajuda a encontrar uma área em que sentimos 

afinidade e que futuramente possamos cursar e nos aprofundar. 
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RESUMORESUMOO lixo marinho pode ser considerado tanto de origem terrestre (proveniente 

das comunidades em torno ou deixados pelos visitantes) como de origem marinha (advindos de 

embarcações industriais ou artesanais presentes na plataforma). Foram objetivos da presente 

pesquisa: 1) Verificar a existência de um padrão na taxa de variação mensal dos resíduos sólidos; 

2) Identificar se há variação do resíduo sólido mais abundante durante o período estudado; 3) 

Verificar a variação de resíduos sólidos durante a temporada com e sem pandemia do SARS-

CoV-2 (Covid-19); 4) Verificar se há variação quali-qualitativa dos resíduos sólidos, ao longo do 

período estudado, de uma praia para a outra. As coletas de resíduos sólidos (> 2,5 cm) foram 

realizadas um dia por mês em três praias do litoral paranaense (Barrancos, Pontal do Sul e Ponta 

do Poço) durante 18 meses (entre outubro de 2019 e março de 2021). Em cada praia foram 

delimitados previamente três transectos amostrais, sendo que o primeiro de cada praia foi 

demarcado visualmente para as coletas posteriores, de acordo com pontos estratégicos locais. Os 

transectos foram delimitados a partir da linha superior de preamar até a linha d’água, contendo 

5m de largura, e dispostos a uma distância de 5m entre eles. Todos os resíduos foram separados 

em plástico, metal, borracha, cerâmica, espuma, papel, madeira, tecido, vidro e outros. Os 

resultados mostraram que, em todas as praias, o resíduo mais encontrado foi o plástico. A 

ANOVA mostrou que a maior quantidade de plástico foi encontrada em Barrancos no dia 27 de 

abril de 2020. Durante os meses de verão as praias de Barrancos e Pontal do Sul são limpas pelos 

órgãos públicos. Já em abril de 2020, com o fechamento das escolas e comércio em Curitiba 

devido à pandemia causada pelo SarsCov2, muitos veranistas devem ter voltado ao litoral, 

levando a um aumento considerável de plástico nas praias. A Análise dos Componentes Principais 

mostrou, ainda, que as quantidades de resíduos sólidos foram completamente diferentes ao longo 

das três praias estudadas. Finalmente, durante a temporada de 2019-2020 (novembro a março) 

foram encontradas quantidades maiores de plástico, borracha, madeira, tecido, papel, vidro, 

diversos e “outros”, e menores de metal e espuma, em pelo menos uma das praias, que na 

temporada (novembro a março) de 2020-2021. Conclui-se, assim, que há uma diferença grande 

na quantidade e qualidade de resíduos de uma praia para outra e que a menor circulação de pessoas 

em consequência da pandemia levou a uma redução, principalmente de plástico. 
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Depósitos de transporte em massa ou mass-transport deposits (MTDs) são fruto de fluxos 

gravitacionais, especialmente do transporte de massa, que configuram movimentos coesivos de 

sedimentos talude abaixo, podendo ocorrer em ambientes subaéreos ou subaquosos, sendo, nestes 

últimos, relacionados a seções turbidíticas. Os MTDs são encontrados associados à importantes 

sistemas petrolíferos em ambientes marinhos profundos, contribuindo com aproximadamente 

50% da estratigrafia encontrada nestes ambientes. Associada a estes depósitos é encontrada uma 

gama de estilos estruturais, sendo falhas, dobras, injectitos e boudins, os mais característicos. O 

Grupo Itararé, unidade permo-carbonífera glacioinfluenciada da Bacia do Paraná, composta 

essencialmente por diamictitos, arenitos, heterolitos e ritmitos, contém estruturas geradas a partir 

de deformação em sedimentos inconsolidados, ou soft-sediment deformation (SSD) e é um 

importante exemplo de MTD associado a depósitos turbidíticos. Os objetivos deste trabalho são 

identificar, descrever e classificar as estruturas geradas a partir de SSD presentes em amostras de 

MTDs e, subordinadamente, compreender os mecanismos de geração dos MTDs e sua relação 

com a deformação em sedimentos inconsolidados. Para tanto, foram selecionadas nove amostras 

de diamictitos provenientes de afloramentos de MTDs, localizados nas cidades de Witmarsum-

SC e Mafra-SC (bairro Vila Ruthes), com enfoque nas falhas e dobras expressivas. A partir desta 

seleção, as amostras foram serradas, polidas e subsequentemente escaneadas e, então, foi 

realizada a análise estrutural descritiva de falhas e dobras, sendo as últimas classificadas por meio 

do modelo de ângulos interflancos, de Fleuty, e conforme isógonas de mergulho, de Ramsey. 

Como resultados teve-se a revisão bibliográfica sobre os mecanismos de formação de MTDs e a 

confecção de quatro pranchas de imagens que destacam a variedade de falhas e dobras. As 

pranchas mostram imagens com e sem a interpretação, para que seja facilitada a visualização das 

estruturas. Os produtos gerados até este momento demonstram que há um continuum 

deformacional, ou seja, diferentes momentos evolutivos interligados dentre um MTD, uma vez 

que menor quantidade e variedade de estruturas nas amostras indica estágios de deformação 

menos avançados e vice-versa. 
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Uma emulsão água em água (A/A) pode ser formada através da mistura de dois polímeros 

hidrofílicos que possuem incompatibilidade termodinâmica em mistura, como por exemplo, 

amilopectina (AMP) e xiloglucana (XG). De acordo com o diagrama de fases formado por este 

sistema, a concentração de 1,30% (m/m) de XG e 1,02% (m/m) de AMP forma emulsões onde a 

fase contínua é de XG e a fase dispersa é de AMP. Tais emulsões podem ser estabilizadas por 

partículas, emulsões de Pickering, e/ou gelificando uma das fases, evitando a coalescência e 

consequente a separação de fases.  Géis de XG, por exemplo, podem ser obtidos a partir de 

diferentes metodologias, como degalatosilação enzimática, troca de solvente ou através da adição 

de sais cosmotrópicos. Assim, a gelificação da XG utilizando Na2SO4 em um sistema complexo 

e metaestável foi avaliada. Com base no apresentado, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

gelificação da XG isolada ou em uma emulsão água em água, através de análises reológicas. Até 

o presente momento, foram avaliadas diferentes concentrações de Na2SO4 em suspensões de XG 

e também em emulsões, sendo realizada a avaliação macroscópica (AM) desses sistemas. As 

caracterizações reológicas foram realizadas, até o momento, apenas para as dispersões coloidais 

de XG  para avaliar o efeito do sal, isoladamente, neste polissacarídeo. Foram realizados 

experimentos reológicos de varredura de frequência e amplitude, curva de viscosidade, tixotropia 

e cinética de gelificação, monitorando os módulos G’ e G’’ em reômetro HR10 TA Instruments. 

Os resultados de AM para as emulsões demonstraram que as mesmas foram estabilizadas a partir 

de 0,25 mol/L de Na2SO4 e que houve a formação de géis acima de 0,75 mol/L. Através de 

ensaios reológicos, foi possível caracterizar a formação das redes gelificadas demonstrando que 

o sal possivelmente interfere nas ligações de hidrogênio da XG, promovendo a formação de 

ligações hidrofóbicas que resultaram na formação de redes permanentes. Adicionalmente, as 

redes formadas se auto-regeneram após aplicação de uma tensão de ruptura, mantendo tal 

comportamento após 5 ciclos de ruptura e recuperação. Assim, pode-se concluir que o gel foi 

formando através da presença de sais cosmótrópicos, e que mesmo em concentrações não 

gelificantes, a mudança das ligações de hidrogênio na XG permitiu a estabilização de emulsões 

água em água. 
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A pesquisa foi desenvolvida a partir de entrevista semiestruturada realizada com 26 alunos 

egressos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR-Setor Palotina. Essas entrevistas 

foram analisadas por meio da Análise Textual Discursiva. A pesquisa tem dois objetivos, sendo 

eles, identificar as motivações que levaram os alunos a optarem e a concluírem o curso. Os fatores 

que mais influenciam os alunos a ingressarem no curso de Licenciatura em Ciências Exatas são: 

baixa concorrência, oportunidades que o profissional desta área têm no mercado de trabalho e, 

principalmente, a influência dos professores da Educação Básica. Fatores determinantes para a 

permanência no ensino superior estão ligados a situação financeira, estado de saúde físico e 

emocional e o ambiente físico e social. O ambiente acadêmico influencia na permanência dos 

estudantes, assim o acolhimento inicial aos alunos, as possíveis amizades que ele fará no decorrer 

do curso, a relação com os professores, a necessidade de trabalhar e começar a ganhar dinheiro, 

bolsas de incentivo à pesquisa e estudo, capacitação para participar de futuros concursos públicos, 

construção de um currículo acadêmico, são aspectos que aparecem com mais frequência nas 

entrevistas. Dentre os fatores que se destacam na manutenção dos estudantes são as boas relações 

construidas ao longo do curso, apoio financeiro e a participação em projetos de ensino, pesquisa 

e extensão. Trabalhar e estudar, simultaneamente, gera várias dificuldades, por exemplo, poucas 

horas de sono, alta carga de informações e cansaço físico e mental, que aumentam as chances de 

evasão do curso, algo bastante prejudicial ao aluno, à instituição e a toda a sociedade. Nesse 

sentido, as bolsas têm um papel extremamente importantes, pois possibilitam aos estudantes se 

dedicarem aos estudos integralmente, aumentando a probabilidade de permanecerem no curso, 

serem professores mais bem preparados e consequentemente aumentar as chances de atraírem 

mais alunos ao curso. 
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A carcinicultura é uma das modalidades da aquicultura que mais cresce, na carcinicultura de água 

doce o principal gênero cultivado no mundo é o Macrobrachium, e entre as espécies de camarões 

de água doce, o Macrobrachium rosenbergii, popularmente conhecido como camarão-gigante-da-

Malásia. Grande parcela da alimentação dos camarões é feita com uso farinha de peixe e de outros 

produtos proveniente de organismos aquáticos, confrontando a demanda para consumo humano. 

Com isso, se torna importante buscar novos métodos para uma alimentação, buscando reduzir 

gastos e novas práticas que proteja o meio ambiente. O presente experimento teve como objetivo 

principal determinar o coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) da energia bruta e extrato 

etéreo de farinha da barata-de-madagascar (Gromphadorhina portentosa) para juvenis de 

Macrobrachium rosenbergii. O trabalho foi realizado no Laboratório de Produção e Reprodução 

de Peixes (LAPERP) da Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina. A estrutura utilizada foi 

composta por quatro caixas de polietileno 300L de volume utilizável, cada uma com densidade 

de 20 camarões. A alimentação foi realizada quatro vezes ao dia, representando 3% do peso vivo. 

Utilizou-se rações peletizadas, sendo a ração-teste composta por 70% da ração referência e 30% 

do alimento teste, as mesmas foram formuladas atendendo as exigências nutricionais da espécie, 

a ração referência foi formulada com 35% de proteína bruta e 3.600 kcal EB/kg. As análises 

bromatológicas das fezes, rações e alimentos foram realizadas para extrato etéreo e energia bruta, 

sendo obtido a composição química dos ingredientes da farinha de G. portentosa, para o extrato 

etéreo (EE) foi obtido valor de 11,33% e para a energia bruta (EB) de 4.990 kcal/kg, com base na 

matéria seca. Em relação a composição química das dietas experimentais foram encontrados 

valores de EE de 6,36% e EB de 4.891 kcal/kg. O coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) 

da farinha de G. portentosa para o EE foi de 87,95% e 67,64 % de EB e os valores digestíveis 

encontrados para a farinha de G. portentosa para o EE foi de 10,68 % e energia digestível de 3.616 

kcal/kg. 
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As atividades dessa pesquisa foram realizadas de forma remota devido a pandemia da COVID-

19, a qual impossibilitou os encontros de orientação de forma presencial. O cronograma das 

atividades foi reorganizado com encontros regulares, semanais, compatibilizando com as aulas 

remotas da graduação e as atividades laborais. O aporte teórico foi embasado no conceito de 

Educação Ambiental na Lei Federal que institui a Política Nacional de Educação Ambiental no 

Brasil e na literatura sobre Educação Ambiental nas Escolas. Também aprofundou-se no conceito 

de Topofilia proposto por Yi-Fu Tuan aplicado as análises do meio ambiente. O objetivo geral 

desta pesquisa foi interpretar os signos topofílicos dos mapas mentais de alunos das escolas do 

campo do litoral do Paraná como subsídios às ações exitosas em Educação Ambiental. A pesquisa 

utilizou a Metodologia Kozel para identificar os signos presentes nas representações dos mapas 

mentais. A investigação foi realizada em três escolas do campo do município de Paranaguá: 

Escola Municipal do Campo Amparo; Escola Municipal do Campo Cipriano Librano Ramos; e, 

Escola Municipal do Campo Luiz Andrioli. As escolas possuem uma única turma multisseriada 

com alunos de várias faixas etárias e níveis de escolarização da 1a a 5a série, todos apreendendo 

juntos uma mesma temática. Em julho, a Secretaria Municipal de Educação autorizou o retorno 

das aulas presenciais e os mapas mentais puderam ser coletados e encontram-se em fase de 

análise. Espera-se como resultados dessa pesquisa identificar os signos topofílicos nos mapas 

mentais que representem práticas de Educação Ambiental desenvolvidas pelas crianças na escola 

ou na comunidade. Como conclusão desta pesquisa busca-se identificar nos mapas mentais os 

lugares afetivos que representem/apontem ações exitosas em Educação Ambiental realizadas nas 

escolas e/ou na comunidade. 
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A uniformidade de aplicação de fertilizantes é um dos fatores que garantem a produtividade das 

culturas e tende a ser influenciada pela velocidade operacional e fertilizante escolhidos. O 

objetivo deste estudo foi comparar o desempenho de dois fertilizantes sólidos com distintas 

características físicas, em três velocidades, com o mecanismo dosador helicoidal simples. Uma 

bancada eletrônica automatizada foi usada para avaliar a deposição dos fertilizantes granulados 

04-14-08 e 04-30-10, considerando as velocidades 4, 7 e 10 km h-1. Para cada fertilizante, foram 

determinados o tamanho das partículas, densidade, ângulo de repouso e teor de água. Os dados 

da caracterização dos fertilizantes foram submetidos a análise de variância, quando significativo, 

ao teste de médias. Os dados de vazão foram sujeitos à estatística descritiva e inseridos em 

histograma, considerando as frequências distribuídas nos intervalos de classes. Além disso, foi 

analisada a interação das vazões dos fertilizantes 04-14-08 e 04-30-10 em cada uma das três 

velocidades e foi observado que, quanto maior a velocidade de aplicação, maior a vazão de ambos 

os fertilizantes, sendo que em todas as velocidades o fertilizante 04-14-08 apresentou maior vazão 

quando comparado ao 04-30-10. Foi possível concluir que, a  característica física do fertilizante 

granulado influencia diretamente na uniformidade de aplicação, ou seja, é o fator responsável pela 

distribuição homogênea. O fertilizante 04-30-10 deteve melhor desempenho que o fertilizante 04-

14-08, devido à sua maior uniformidade granulométrica. A eficiência na distribuição do 

fertilizante 04-30-10 foi maior na velocidade de 4 km h-1. A uniformidade granulométrica e a 

densidade dos grânulos do fertilizante são determinantes para a escolha da velocidade de 

deslocamento ideal para a realização da operação. 
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A curiosidade por compreender o que é a Etnomatemática e como este campo de pesquisa está se 

desenvolvendo no Paraná motivou esta pesquisa cujo objetivo é mapear teses e dissertações sobre 

Etnomatemática desenvolvidas no estado do Paraná, tendo a seguinte pergunta direcionadora: “O 

que dizem as pesquisas paranaenses sobre Etnomatemática?”. Para dar início à pesquisa, 

consultou-se a Plataforma de Teses & Dissertações da CAPES utilizando como chave de busca o 

termo “ETNOMATEMÁTICA” e, após selecionar as Instituições de Educação Superior 

paranaenses, a plataforma forneceu quatorze trabalhos, sendo doze dissertações de mestrado e 

duas teses de doutorado. Após selecionar as pesquisas, deu-se início à leitura dos trabalhos 

observando os seguintes elementos: Instituição de Ensino Superior (pública/privada), tipo de 

trabalho (tese/dissertação), objetivo/pergunta, motivação, instrumento de coleta de dados, 

ferramenta de análise, fonte de dados, referencial teórico, resultados/conclusões, concepção de 

Etnomatemática e etnomatemática encontrada. Até o momento concluiu-se a leitura de cinco das 

quatorze pesquisas selecionadas, sendo elas: Educação Matemática indígena - um estudo 

etnomatemático com os índios Guarani-Kaiová do Mato Grosso do Sul; Um olhar etnomatemático 

na confecção de uma canoa; Modelagem matemática e etnomatemática no contexto da educação 

matemática: aspectos filosóficos e epistemológicos; Professores de matemática e os saberes 

mobilizados em sala de aula: um estudo de caso; e Conhecimentos (Etno)Matemáticos de 

professores Guarani do Paraná. Três desses cinco trabalhos tinham como objetivo identificar 

conhecimentos etnomatemáticos construídos por determinados grupos com identidades culturais 

próprias, sendo a fonte de dados de duas dessas pesquisas: indígenas Guarani e da terceira: 

canoeiros. Uma outra pesquisa focou-se nos aspectos filosóficos e epistemológicos da 

Etnomatemática, compreendendo que pesquisas teóricas sobre esse campo são escassas. Outra 

pesquisa trouxe ainda a Etnomatemática como uma estratégia metodológica, com o objetivo de 

verificar como e quais conhecimentos são mobilizados em sala de aula. Portanto, tendo como 

base inicialmente a leitura desses cinco trabalhos, identificou-se que a Etnomatemática pode ser 

compreendida como: uma proposta que busca conhecer e valorizar (etno)conhecimentos 

construídos e transmitidos por diferentes grupos culturais; um campo teórico produzido em 

âmbito científico; e uma estratégia metodológica. 
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Com a crescente preocupação na diminuição da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, 

há uma intensificação na demanda por fontes limpas de energia no mundo. Dentre as alternativas 

de geração de energia, o uso do hidrogênio em células de combustível tem ganhado destaque, 

principalmente por gerar apenas vapor de água em sua combustão. Existem diversas formas para 

a obtenção de hidrogênio, como a partir da reação química entre alumínio e água, acompanhada 

do uso de soda cáustica para a remoção da camada passivadora de óxido em sua superfície. A 

reutilização do alumínio de latas de refrigerante na geração de energia proporciona um 

reaproveitamento do material antes de sua reciclagem, contribuindo com a diminuição de seu 

descarte na natureza. Nesse sentido, este projeto teve como objetivo a determinação da quantidade 

de hidróxido de sódio e alumínio necessários para a geração de hidrogênio a fim de alimentar uma 

célula a combustível de potência conhecida por um período desejado de operação, obtendo assim 

um sistema sustentável, uma vez que gera o combustível necessário ao seu próprio 

funcionamento, e os resíduos conduzidos para a cadeia de reciclagem do alumínio. Portanto, este 

trabalho materializa o primeiro passo para o desenvolvimento de um reator de geração de 

hidrogênio sustentável. Para tanto, foi realizado um cálculo estequiométrico para determinar a 

massa de alumínio e de hidróxido de sódio necessárias para a produção de uma demanda pré-

especificada de hidrogênio. Assim, foi possível construir um gráfico da quantidade de alumínio e 

de hidróxido de sódio em função da potência da célula, e outro em função do tempo de utilização 

da célula com uma potência especificada. Unindo os resultados dos dois gráficos, foi construído 

um gráfico de superfície que determinou a quantidade de alumínio e hidróxido de sódio 

necessários para produzir hidrogênio em função do tempo de utilização e da potência da célula a 

combustível. A análise foi realizada com sucesso, e a partir dos resultados obtidos no gráfico foi 

possível determinar para diversas potências e tempo de utilização da célula a combustível a 

produção de hidrogênio, e verificar o possível atendimento da demanda do sistema por 

combustível, bem como quantificar o peso de alumínio, água e hidróxido de sódio necessários 

para o funcionamento da célula por um período desejado, o que poderá ser utilizado na sequência 

deste trabalho para análise da viabilidade técnica e econômica do sistema proposto. 
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É amplamente sabido que nos motores síncronos de ímã permanente, o fluxo é responsável pelo 

funcionamento da máquina que é dado pela presença de imãs permanentes em seu rotor e, em seu 

estator, é armazenado os enrolamentos da armadura. Neste contexto, o principal objetivo deste 

trabalho, é criar um algoritmo para desenhar o motor via script Lua. Além disso, será necessário 

revisar na literatura as equações do projeto do motor síncrono de ímã permanente, que visa 

simular usando o método dos elementos finitos. O Método dos Elementos Finitos (MEF) consiste 

em um conjunto de diferentes métodos numéricos que aproximam a solução de problemas 

solucionados por Equações Diferenciais Parciais (EDP) ou Ordinárias (EDO) através da 

subdivisão da geometria em elementos menores conhecidos como elementos finitos, sendo a 

aproximação da solução exata. Dessa maneira, o método propõe que o número infinito de 

variáveis desconhecidas, sejam substituídas por um número limitado de elementos de 

comportamento bem definido. Ademais, essas divisões podem apresentar diferentes formas, tais 

como a triangular, quadrilateral, entre outras, em função do tipo e da dimensão do problema. 

Assim, torna-se viável que utilize o MEF em estudos com os mais diversos temas, visto a sua 

versatilidade em obter respostas aproximadas para problemas complexos, como é o no caso dos 

motores elétricos síncronos. Neste trabalho, as simulações são realizadas através do software 

FEMM (Finite Element Method Magnetics), o qual desenvolve modelos matemáticos via 

eletromagnetismo, com a modelagem magnetostática simplificada através das equações de 

Maxwell. Por fim, destaca-se que será gerado e analisado o gráfico do fluxo no entreferro do 

motor para, então, demonstrar o desempenho da máquina de uma forma didática e compreensível. 
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Atualmente, as indústrias moveleiras vem experimentando grandes transformações em seus 

processos graças aos avanços tecnológicos. Tais transformações têm tornado as empresas cada 

vez mais preocupadas com a competitividade no qual estão inseridas, fato que torna essencial o 

planejamento e a definição de estratégias para tornar seus processos mais produtivos e eficientes, 

impulsionando a busca por métodos e ferramentas que auxiliem na redução de desperdícios de 

matéria prima, bem como no aumento da produtividade. Dentre os diversos processos existentes 

na produção de móveis, o corte de chapas de madeira é considerado um dos mais importantes, 

dado sua complexidade e sua importância em relação à economia de materiais. Por isso, um dos 

principais desafios enfrentados pelas indústrias moveleiras quanto a este processo, é garantir que 

o corte da chapa de madeira tenha a maior taxa de aproveitamento de matéria-prima possível 

proporcionando ao maquinário uma alta produtividade. Entretanto, dado as inúmeras restrições e 

peculiaridades envolvidas, este processo é considerado muito complexo, exigindo das empresas 

a busca por modelos de otimização capazes de gerar resultados eficientes, considerando as 

inúmeras variáveis envolvidas. Diante disso, este estudo teve como objetivo estudar de modo 

específico os problemas de corte enfrentados por duas indústrias moveleiras localizadas na região 

norte do estado do Paraná, de forma a propor soluções para o problema de corte bidimensional 

para chapas de MDP (Medium Density Particles), a fim de gerar padrões de corte com taxas 

mínimas de desperdício. A pesquisa analisou e comparou os resultados das duas empresas, dado 

que uma delas realiza os planos de corte por meio de um software de otimização e a outra realiza 

os planos de maneira manual. A metodologia utilizada consistiu no uso do sistema conhecido 

como “CorteBiFur”, no qual resolve problemas de corte bidimensional considerando o tamanho 

de diferentes peças, com uma demanda específica, otimizando a perda de material. Foram 

otimizados dois produtos de cada empresa, e os resultados obtidos mostraram-se muito relevantes, 

reduzindo em aproximadamente 50% o desperdício de matéria-prima quando se comparado com 

os planos de corte utilizados pelas empresas atualmente. Para trabalhos futuros, propõe-se a 

implementação de novas restrições junto ao “CorteBiFur”, que considere as características e 

parâmetros específicos dos maquinários de corte. 
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A gentamicina é um antibiótico utilizado para combater possíveis infecções decorrentes de 

cirurgias ortopédicas que substituem articulações danificadas por próteses (artroplastias). Para 

fixação da prótese e melhorar sua estabilidade no organismo, o cimento ósseo, constituído de 

polimetilmetacrilato, é colocado entre a prótese e o osso, no momento da cirurgia, com a função 

de fixar o implante. Usualmente, a gentamicina é adicionada nesse material, sendo, então, liberada 

na corrente sanguínea. No entanto, a liberação do antibiótico não é controlada, podendo ocorrer 

rapidamente nos primeiros dias após aplicação do cimento ósseo e ultrapassando a concentração 

de sua janela terapêutica, enquanto nos dias seguintes a concentração de gentamicina no 

organismo pode ser insuficiente para apresentar efeito antibactericida. Nesse contexto, sistemas 

de liberação controlada podem ser aplicados para otimizar a atuação da gentamicina contra 

infecções. O presente projeto teve como objetivo o preparo de micro/nanopartículas de alginato e 

o encapsulamento da gentamicina nesses sistemas estímulo-responsivos, com a função de 

promover a liberação lenta do antibiótico. Microcápsulas com aproximadamente 20 a 50 

micrômetros foram preparadas através do método de gelificação iônica controlada utilizando íons 

cálcio como agente reticulante, o qual interage com as cadeias aniônicas de alginato. Diversos 

fatores como a concentração inicial dos reagentes, a razão entre cálcio e alginato e tempo de 

reticulação foram otimizados para realizar a síntese de micropartículas, acompanhando sua 

formação por microscopia ótica. Os mesmos fatores deverão ser aperfeiçoados de forma a se obter 

nanocápsulas, cuja caracterização depende de técnicas de microscopia eletrônica, indisponíveis 

no atual momento de pandemia de Covid-19. O encapsulamento da gentamicina nas 

micro/nanocápsulas será realizado com base na interação eletrostática entre alginato e 

gentamicina, que, por ser um policátion, é capaz de substituir íons cálcio na estrutura reticulada. 

Serão realizados testes de liberação in vitro da gentamicina. Para tanto, foi construída uma curva 

analítica que relaciona a concentração de gentamicina com a intensidade da banda de absorção 

máxima no UV-vis. Após verificação da eficiência de encapsulamento, as partículas de alginato 

contendo gentamicina serão incorporadas em corpos de prova de cimento ósseo e a liberação in 

vitro será novamente estudada. 
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Nos dias atuais, qualquer modalidade empresarial precisa de recursos que auxiliem na tomada de 

decisão e aumente seu poder competitivo no mercado. Em organizações públicas a Pesquisa 

Operacional (PO) se torna uma ferramenta crucial, tendo em mente que qualquer tomada de 

decisão envolve toda a população, os recursos humanos e financeiros, a utilização de estratégias 

e técnicas que maximizem as chances de acerto, são indispensáveis. O presente trabalho, 

desenvolvido na cidade de Jandaia do Sul – PR, tem o objetivo de otimizar a rota para a coleta de 

resíduos sólidos no município, encontrando o melhor caminho possível. O serviço é prestado pela 

prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, e eles contam com três caminhões coletores, o trabalho é 

feito todos os dias e cobre 100% do município. O problema a ser solucionado, estava relacionado 

a má distribuição de área a ser coletada por trabalhador, visto que, enquanto alguns trabalhadores 

concluíam sua jornada até a hora do almoço, outras passavam parte da tarde para conseguir 

concluir, isso acontecia pois eles cobriam uma área da cidade que situava distante do ponto de 

partida e a divisão da cidade para a realização da coleta é feita de modo empírico pelo pessoal do 

almoxarifado. Para propor soluções para tal problema, foram utilizadas ferramentas e técnicas da 

PO, a saber, primeiramente foi feito o mapeamento da cidade os quais através da linguagem de 

programação Python (O Python é uma linguagem de free access, que possui em sua biblioteca 

diversos pacotes relacionados com PO, fácil edição e interpretação, e possui na web vários 

materiais, cursos e tutoriais de estudos que facilitam a sua utilização), foi possível obter as 

coordenadas (latitude e longitude) de cada esquina da cidade, o segundo passo foi dividir a cidade 

em três regiões (clusterização via método K-means) e, por fim, encontrar a melhor rota em cada 

região através do problema do caixeiro viajante. Após o estudo através de técnicas de PO, foram 

feitas comparações com as rotas praticadas pelos caminhões a fim de analisar e verificar a acurácia 

das soluções encontradas. Além disso, os resultados obtidos neste trabalho foram apresentados 

aos órgãos competentes do município para que eles analisassem e verificassem a possibilidade de 

implantar as rotas obtidas neste trabalho. 
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Objetivou-se calibrar uma rede neural artificial para classificação de espécies florestais de acordo 

com grupos de sucessão ecológica. Os dados empregados são advindos de inventário florestal 

contínuo conduzido em um fragmento de 12,71 ha de Floresta Ombrófila Mista localizado na 

cidade de Curitiba, Paraná. Foram mensurados os diâmetros a 1,30 m do solo de 11.514 indivíduos 

durante os anos de 2007, 2010, 2013 e 2016. A classificação dos grupos de sucessão ecológica 

seguiu a literatura especializada, enquadrando as espécies em: pioneiras, secundárias iniciais, 

secundárias tardias e climácicas. A calibração da rede neural foi realizada com o auxílio do pacote 

neuralnet no software RStudio. Foram consideradas como variáveis de entrada a maior área 

transversal registrada para cada indivíduo considerando as diferentes ocasiões de medição, as 

ocorrências de mortalidade e ingresso, ambas determinadas como variáveis binárias, sendo, 

portanto, 0 para ausência do fenômeno e 1 quando da sua ocorrência. A base de dados foi 

estratificada aleatoriamente na proporção de 70% e 30% para compor as sub-bases de treinamento 

e ajuste, respectivamente. A rede neural consistiu em duas camadas ocultas com dois neurônios, 

envolvendo o emprego da função de ativação logística e o método de treinamento do tipo 

backpropagation. Para avaliação da qualidade do ajuste, a rede neural artificial calibrada foi 

utilizada para classificar os indivíduos de acordo com as classes de sucessão ecológica na base de 

dados de teste. Esses resultados foram confrontados em uma matriz de confusão. Com isso, 

observou-se que 32, 1.456 e 89 indivíduos da base de dados de teste foram corretamente 

classificados, respectivamente, como pertencentes às espécies pioneiras, secundárias iniciais e 

tardias. Contudo, 912 e 28 árvores pioneiras foram classificadas como secundárias iniciais e 

tardias. Além disso, 30 e 28 secundárias iniciais foram enquadradas como pioneiras e secundárias 

tardias, enquanto 19 e 597 secundárias tardias foram qualificadas como pioneiras e secundárias 

iniciais. Por fim, 11, 270 e 2 árvores do grupo clímax foram classificadas, respectivamente, como 

pioneiras, secundárias iniciais e tardias, acarretando 100% de erro de classificação para esse grupo 

sucessional. De modo geral, a rede neural gerou precisão de 45,6%. Para futuros trabalhos, 

recomenda-se a incorporação de variáveis ecológicas, morfológicas e silviculturais, visando 

melhoria da rede neural artificial. 
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O uso da micropropagação, como técnica para a rápida produção de mudas em larga escala de 

forma eficiente vem se destacando cada vez mais na cultura da cana-de-açúcar, uma vez que ela 

apresenta boas condições sanitárias e reprodução do genótipo da planta-mãe com fidelidade. 

Entretanto, é uma técnica que apresenta buscas contínuas com o intuito de obter protocolos mais 

eficientes para alcançar resultados satisfatórios, uma vez que esses protocolos dependem dos 

genótipos utilizados. Deste modo, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do uso de membranas 

porosas permeáveis a gases em micropropagação de cana-de-açúcar. Foram utilizados dois 

tratamentos, um com membranas porosas permeáveis a gases e outro sem membranas, somente 

com tampas rígidas de polipropileno. Foi utilizado o meio MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962) 

líquido, suplementado com 30 g L-¹ de sacarose, 0,1 mg L-¹ de KIN e BAP, com pH ajustado para 

5,8 e o material foi mantido em sala de crescimento a 25±2°C sob luz fluorescente branca fria, 

com densidade de fluxo de fótons de 30 µmol m-² s-¹ e fotoperíodo de 16 horas. O genótipo 

utilizado foi a RB966928 e os explantes previamente estabelecidos e padronizados, com 3 

brotações e 4 cm de altura. Cada tratamento teve 15 repetições, com 4 explantes cada, e avaliações 

a cada 15 dias. As variáveis analisadas foram: desenvolvimento de raízes (n°), altura dos explantes 

(cm) e taxa de brotações (n°). Para a altura dos explantes, foi observado diferença significativa 

das médias entre os tratamentos, onde o tratamento com membranas porosas foi superior, com 

média de 7,66 cm, enquanto que o tratamento com tampas rígidas apresentou média de 5,12 cm. 

O mesmo foi observado para a taxa de brotações, com diferença significativa entre os tratamentos, 

onde o tratamento com membranas porosas apresentou média de 3,9 brotações, e o tratamento 

com tampas rígidas média de 3,1 brotações. Não foi observado o desenvolvimento de raízes. O 

uso das membranas porosas apresentou um resultado satisfatório quando comparada ao uso das 

tampas sem aberturas, apresentando melhores resultados nas taxas de brotação e na altura dos 

explantes. Portanto, é recomendável o uso das membranas permeáveis a gases para a 

micropropagação da variedade RB966928 de cana-de-açúcar. 
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O maior custo de uma produção em um cultivo de peixes, está relacionado a alimentação, podendo 

passar de 50% dos custos totais, por isso, o uso de alimentos alternativos chama atenção devido 

a possibilidade de minimizar o custo da produção, o que proporciona maior lucro ao produtor e 

maior sustentabilidade para a cadeia produtiva. O objetivo foi avaliar o efeito da utilização do 

glicerol bruto proveniente da produção de biodiesel, sobre o desempenho zootécnico, composição 

química da carcaça e filé, e dos parâmetros sanguíneos de fêmeas de jundiá, na fase de engorda. 

Foram utilizados 90 adultos de jundiá fêmea (peso médio de 186,52), distribuídos em 30 tanques 

(1000 L cada), em sistema de recirculação de água (com filtro mecânico e biofiltro), em um 

delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos, sendo estes as dietas práticas com 

0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100% de substituição do milho pelo glicerol, e cinco repetições cada. 

O experimento foi conduzido por 206 dias. Após o período experimental, os animais foram 

anestesiados por imersão em solução de eugenol para coleta de dados de crescimento, coleta de 

sangue e análise de composição química da carcaça e filé. Referente aos parâmetros 

morfométricos das fêmeas de jundiá, o peso final médio foi de 541,94g, o ganho de peso médio 

de 355,41g e sobrevivência i de 98,66%. Considerando os parâmetros sanguíneos, os valores 

médios obtidos foram de 14,75 mg dl-l de cálcio, 196 mg dl-l de colesterol, 145,10 mg dl-l de 

fosfatase alcalina, 71,60 mg dl-l  de glicose, 3,51 g dl-l de proteínas totais, 72,71 Ul-l de 

transaminasse glutâmica oxalacética e 17,29 Ul-l  de transaminasse glutâmica pirúvica. Já para a 

composição química das carcaças obteve-se umidade média de 69,70%, matéria seca de 30,31%, 

extrato etéreo de 8,63%, matéria mineral de 3,82% e proteína bruta de 16,66%. A substituição 

total do milho pelo glicerol bruto não afetou os parâmetros morfométricos e de desempenho 

produtivo de fêmeas de jundiána fase de engorda, corroborando com os resultados obtidos para 

outras espécies de peixes, não sendo observados efeitos adversos da substituição do glicerol bruto 

pelo milho no desempenho e sobrevivência de jundiás. 
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Microalgas marinhas são organismos de grande importância, porém, episódios de proliferações 

podem ter efeitos nocivos para a saúde humana e do ambiente, além de causar prejuízos 

econômicos. Esta pesquisa tem por objetivo modelar a distribuição geográfica de espécies de 

microalgas nocivas no ambiente marinho, lançando luz para as regiões mais propensas à 

ocorrência desses táxons em função dos parâmetros ambientais determinantes dos nichos das 

espécies, tanto para a atualidade quanto cenários futuros. Modelos de distribuição de espécies 

(SDM) serão aplicados ao estudo do nicho ecológico das espécies, relacionando dados de 

ocorrência às variáveis ambientais preditoras. Adicionalmente, a projeção de um modelo para 

possíveis cenários de mudanças climáticas indicará as regiões que devem se tornar mais ou menos 

propensas a ocorrência dos táxons nocivos e seus danos associados. Este trabalho está sendo 

desenvolvido integralmente em ambiente R. Primeiramente, agregam-se dados de ocorrência 

geográfica das espécies nocivas, seguido de um processo de limpeza, evitando-se observações 

questionáveis. Os modelos exigem, ainda, dados de ausência das espécies, os quais são muito 

raros. Uma solução consiste na geração de dados de pseudo-ausência. Pretende-se testar, nos 

modelos, uma gama de variáveis climáticas disponíveis, que devem passar por exames de 

colinearidade. Os modelos gerados serão avaliados através do parâmetro AUC (area under the 

curve), informando sobre os vieses. Até então, foi possível (i) obter os dados ambientais; (ii) 

extrair os valores dos pixels dos mapas ambientais; (iii) adquirir os dados de ocorrência das 

espécies; (iv) realizar o georreferenciamento dos dados de ocorrência; e (v) combinar os dados de 

ocorrência com os dados ambientais. Faz-se necessário, também, avaliar a confiabilidade do 

posicionamento desses dados de ocorrências, buscando selecionar somente pontos de alta 

qualidade. Ainda é preciso avançar na etapa de correção dos dados gerados de pseudo-ausência, 

devido a erros de posicionamento. Em paralelo, tem-se buscado, na literatura, valores padrões 

associados à presença ou ausência das espécies. Isso servirá para se comparar com os bancos de 

dados virtuais, permitindo eliminar ocorrências duvidosas – um procedimento primordial para 

que se gerem saídas confiáveis. Desta forma, obteve-se um banco de dados corrigido, composto 

de 70150 ocorrências para 12 táxons nocivos de microalgas e 13 variáveis ambientais relevantes 

que serão utilizadas no processo de modelagem da distribuição atual e futura das algas nocivas 

para a costa brasileira. 
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A diminuição de estoques naturais de combustíveis fósseis tem dado suporte a utilização de 

combustíveis alternativos e aumentado a disponibilidade do glicerol, subproduto da fabricação do 

biodiesel. A utilização deste na alimentação animal tem sido amplamente investigada sendo 

relatada como fonte de energia em potencial para diferentes espécies de peixes.  O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar o efeito da utilização do glicerol bruto proveniente da produção de 

biodiesel, sobre o desempenho zootécnico, composição química da carcaça e filé, e dos 

parâmetros sanguíneos de machos de jundiá na fase de engorda. Foram utilizados 60 machos 

adultos de jundiá (peso médio 191,45g), distribuídos em 30 tanques (1000 L cada), em sistema 

de recirculação de água (com filtro mecânico e biofiltro), em um delineamento inteiramente 

casualizado, com seis tratamentos, sendo estes as dietas práticas com 0%, 20%, 40%, 60%, 80% 

e 100% de substituição do milho pelo glicerol, e cinco repetições cada. O experimento foi 

conduzido por 206 dias. Ao final do período experimental, os animais foram anestesiados com 

eugenol para aferição dos parâmetros de desempenho, coleta de sangue e análise de composição 

química das carcaças.  Considerando os parâmetros morfométricos, os animais apresentaram peso 

final médio de 422,03g,  ganho de peso médio de 191,45g e sobrevivência de 100% . Referente  

aos parâmetros sanguíneos, as médias obtidas foram: cálcio de 12,24 mg dl-l ; colesterol de 224,29 

mg dl-l; fosfatase alcalina de 115,15 mg dl-l ;   glicose de 69,30 mg dl-l;  proteína total de 3,40 g 

dl-l ; transaminasse glutâmica xalacética e transaminasse glutâmica pirúvica de 95,09 Ul-l e 27,35  

Ul-l respectivamente. Já para a composição química das carcaças obteve-se uma média de 

umidade de 69,65%, matéria seca de 30,34%, extrato etéreo de 8,96%, matéria mineral de 3,16% 

e proteína bruta de 15,80%. Estes resultados demonstram que o glicerol bruto derivado da 

produção de biodiesel pode ser utilizado como ingrediente alternativo, em substituição ao milho, 

para jundiá na fase de engorda, sem afetar o desempenho zootécnico e saúde dos mesmos. 
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O milho (Zea mays L.) possui uma grande importância econômica podendo ser utilizado na 

indústria ou alimentação direta, com alto potencial produtivo e valor nutricional, é um dos cereais 

mais produzidos em todo o mundo. As cultivares crioulas de milho, vem de um processo de 

adaptação e seleção massal ao longo tempo e são uma ótima solução para pequenos produtores, 

garantindo sustentabilidade e desenvolvimento a um baixo custo. Nosso experimento foi instalado 

no campo experimental da cooperativa C.Vale, em Palotina-PR. O delineamento experimental 

utilizado foi em blocos casualizados com 11 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos/acessos 

avaliados foram: 1) UFPR108; 2) UFPR120; 3) UFPR123; 4) UFPR141; 5) UFPR167; 6) 

UFPR19; 7) UFPR26; 8) UFPR28; 9) UFPR41; 10) UFPR80; 11) Statusvip3 (Testemunha). O 

ensaio foi implantado acompanhando as linhas de semeadura, com parcelas compostas com 4 

linhas de 5 m de comprimento e espaçamento entre linhas de 0,45 m, com 3 sementes por metro. 

Foram realizados todos os tratos culturais seguindo as recomendações para a cultura do milho. 

Foram avaliadas a altura da planta (ALT), altura da espiga (ALTESP), número de folhas total 

(NFT), número de folhas acima a espiga (NFAE), número de espigas por planta (NE), além do 

comprimento e diâmetro da espiga (DE) e sabugo (DS), número de fileira de grãos (NFG), número 

de grãos por fileira (NGF), peso de grãos (PMG) e produtividade (PROD). Após as avaliações os 

dados foram tabelados e realizada a Anova seguida do teste t a 5% de probabilidade. Foram 

observadas produtividades variando entre 7526 kg ha-1 (UFPR 80) e 9583 kg ha-1 (UFPR 19). 

Nenhuma das variedades diferiu estatisticamente da testemunha (Statusvip3) com relação a 

produtividade de grãos. O acesso UFPR 41 foi o que apresentou maior altura de plantas (3,02 m). 

Observamos correlações altas e positivas das variáveis PMG, NGF e CE com a produtividade dos 

acessos. Os acessos UFPR19, UFPR26 e UFPR123 foram mais produtivos que a testemunha 

(Statusvip3). 
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Com demandas originárias dos cursos de graduação e pós-graduação do Setor Litoral, constatou-

se a indispensabilidade de rotinas regulares de análises granulométricas de sedimentos, da qual 

consiste em calcular as dimensões físicas e distribuição das partículas. A presente pesquisa 

desenvolvida nos laboratórios da UFPR – Setor Litoral, em conjunto de servidores técnicos e 

docentes, tem como objetivo principal a elaboração de protocolos técnicos dos ensaios 

laboratoriais realizados, tais como: preparação prévia da amostra, queima da matéria orgânica, 

peneiramento e pipetagem dos sedimentos, bem como o tratamento de dados no software livre 

RStudio, resultando na produção gráfica da curva granulométrica,  demonstrando a porcentagem 

e distribuição dos sedimentos. A metodologia adotada está ancorada nos padrões estabelecidos 

por Folk & Ward (1957), fundamentada em uma escala logarítmica de base 2, onde as partículas 

menores que 0,004 mm são classificadas como argilas, aquelas posicionadas entre 0,004 mm e 

0,063 mm são consideradas silte e as maiores que 0,063 mm são classificadas como areia fina 

(0,063 – 0,125 mm), média (0,125- 0,250 mm) ou grossa (>0,250 mm). Para as classes por 

peneiramento a unidade utilizada é a de phi (Φ) e convertendo as medidas dos diâmetros das 

malhas quando preciso. A pesquisa também está apoiada e organizada nos procedimentos do Prof. 

Kenitiro Suguio, expressos no livro “Introdução à Sedimentologia”. Os protocolos foram 

sistematizados em forma de tabelas, a fim de facilitar a consulta e compreensão dos 

procedimentos desenvolvidos. Cabe pontuar que o projeto é uma introdução a análise 

granulométrica de sedimentos e encontra-se aberto para contribuições acerca das etapas 

estabelecidas, visto que, as rotinas regulares proporcionaram aprimoramentos das técnicas. 
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No ano que marca o fim da Década Mundial de Ações para a Segurança no Brasil, o Brasil, 

mantem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2019) a quarta posição entre os 

países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo. A participação do fator humano nos 

acidentes de trânsito é inquestionável, assim como sua atuação em conjunto com fatores 

veiculares e ambientais, afetando tanto o risco quanto a severidade dos acidentes. Têm-se 

realizado os chamados “Field Operational Tests (FOT)” ou “testes operacionais de campo”, nos 

quais um veículo de passeio (automóvel) é equipado com câmeras, um aparelho de GPS, uma 

IMU (Unidade de Medida Inercial) e uma plataforma para armazenar as informações coletadas. 

Neste contexto, juntamente com o estudo naturalístico de segurança viária, coordenado pela 

UFPR, essa pesquisa se deu para analisar como o comportamento humano, através do fator 

“distração” influencia no trânsito, para tal, utilizando 4 parâmetros de análise: tempo, frequência, 

condição e velocidade. O método consiste no monitoramento das viagens dia-a-dia de um grupo 

de 6 condutores participantes (4 condutores de aplicativo de carpool e 2 condutores habituais) 

desses, foram 4 selecionados através de um programa de sorteio juntamente com 30 vídeos de 

cada um de forma aleatória. Os veículos foram instrumentados com um conjunto de três câmeras 

(duas registando o ambiente externo e uma o interior do veículo), um aparelho de GPS e um 

notebook. A melhor compreensão destes fatores envolvidos na pesquisa é de conduzir e capacitar 

orientações voltadas tanto para o comportamento dos condutores quanto para os demais usuários 

não motorizados que interagem neste processo. Em relação aos resultados esperados, devido ao 

enorme potencial de coleta de informações na pesquisa, tem-se uma importante contribuição para 

o entendimento dos fatores humanos envolvidos na condução de um veículo rodoviário, assim 

como, sobre as possíveis correlações com acidentes de trânsito. Como a pesquisa ainda está em 

fase de andamento, não há informações conclusivas a respeito. 
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Os interferentes endócrinos são substâncias químicas, de origem natural ou sintética, capazes de 

interferir no funcionamento normal do sistema endócrino, desregulando o comportamento 

hormonal de seres vivos, estando relacionados a diversas enfermidades, como por exemplo 

complicações reprodutivas, distúrbios sociais e alguns tipos de câncer. Tais compostos, estando 

presentes em efluentes de estação de tratamento de esgoto, podem contaminar também águas 

superficiais e de consumo humano, com os efeitos danosos supracitados mesmo em concentrações 

a nível traço (µg mL-1 a ng mL-1). Assim, se faz necessário a determinação dessas substâncias 

em amostras aquosas, aliando etapas de preparo de amostras e técnicas cromatográficas. No 

campo das técnicas miniaturizadas de preparo de amostras, a extração sortiva em barra de agitação 

(SBSE) tem ganhado crescente destaque, consistindo em uma barra de agitação magnética 

revestida com uma fase extratora, permite a utilização de baixas quantidades de amostra e 

solvente, além da reutilização do dispositivo. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é determinar 

a presença dos interferentes endócrinos atrazina, bisfenol A, clorpirifós, 3,5,6-tricloro-2-piridinol 

e triclosan em amostras aquosas utilizando a técnica SBSE, empregando géis como fase extratora, 

seguida da determinação via GC-MS. As barras de agitação revestidas por gel foram 

desenvolvidas no laboratório, utilizando como molde canudos comerciais cortados e ponteira de 

200µL. A composição avaliada de dispersão dos géis foi PVOH/alginato 7,5:0,5 % (m/m), tanto 

para o  criogel, quanto para o hidrogel. Os hidrogéis se mostraram quebradiços e frágeis ao toque, 

além de se desprender da barra quando em água. Já o criogel de mesma composição apresentou 

imobilização e estabilidade satisfatória. Inicialmente foi otimizado o método cromatográfico para 

dois dos compostos (atrazina e clorpirifós), com satisfatória resolução cromatográfica e tempo de 

corrida (15 min). Apesar das restrições do trabalho presencial, devido à pandemia do CoViD19, 

os testes iniciais de síntese dos géis e estabilidade nas barras foram promissores, sendo que serão 

melhor avaliados, juntamente à etapa de otimização da extração, nas etapas futuras deste projeto. 
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Neste trabalho é apresentado o estudo da influência das mudanças de uso e ocupação do solo no 

comportamento hidrológico da microbacia hidrográfica do rio Matinhos no estado do Paraná. A 

ocupação antrópica desta bacia vem se intensificando nos últimos anos, provocando 

desmatamento de floresta ombrófila densa nos arredores do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange 

(PNSHL). A microbacia de estudo neste trabalho contempla o rio Matinhos, com um exutório 

definido em uma área urbanizada da planície litorânea. A microbacia avaliada tem um terreno 

bastante acidentado, variando em até 400m. No exutório da bacia delimitada a topografia é plana, 

bem como em vasta área do município, principalmente nas áreas mais próximas ao mar. A 

avaliação da vazão é feita com uso do modelo de simulação hidrológica SMAP (Soil Moisture 

Accounting Procedure) do tipo chuva-vazão. Esse modelo será aplicado sobre a área da 

microbacia alterando variáveis que podem ser alteradas com a urbanização e mudanças 

antrópicas. Foram realizados testes com dados de estações conhecidas para verificar a 

metodologia proposta. Os dados são da cidade de Jangada (código ANA 65370000). Foram 

fornecidos os dados de precipitação, evapotranspiração e vazão da estação Jangada. A vazão foi 

calculada com a versão diária, com média diária calculada a partir de dados horários da estação. 

O perfil do hidrograma das vazões calculadas ficou semelhante ao das vazões observadas, o 

modelo simulou com precisão o pico da vazão máxima da série, mas não conseguiu prever bem 

as vazões adiante deste evento. Na maior parte dos casos, o modelo obtém resultados mais 

próximos aos valores observados quando os períodos entre as maiores precipitações são mais 

longos. O modelo é bastante sensível à variável de capacidade de campo, variável diretamente 

relacionada à cobertura do solo. 
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Analisar as características dos eventos de seca na América do Sul (AS) e compreender sua relação 

com a temperatura da superfície do mar (TSM) ajuda a prever eventos climáticos extremos. Esse 

estudo visou determinar os principais modos de variabilidade do Índice de Precipitação 

Padronizado (Standardized Precipitation Index, SPI) na América do Sul, com diferentes tempos 

de acumulação, e relacioná-los com a variabilidade da TSM global em diferentes escalas de 

tempo. Foram usados dados mensais de precipitação do Global Precipitation Climatology Centre 

(GPCC), interpolados em grade 2,5º X 2,5º, e dados de TSM do Hadley Centre, interpolados em 

grade 5º X 5º, ambos no período de 1950 a 2009. O SPI é muito utilizado para a análise de secas, 

embora indique também excesso de precipitação. Ele é capaz de descrevê-las em diversas escalas 

de tempo, comparando a precipitação total acumulada num dado período que termina em cada 

mês (por exemplo, 3, 12, 24, 48 meses), com a série histórica de precipitações acumuladas nesse 

período. A cada uma destas séries históricas é ajustada uma distribuição de probabilidade (a 

distribuição "gamma"), que é transformada em uma distribuição normal padronizada, com média 

zero e variância 1, a qual fornece o SPI para cada mês. Séries de SPI foram calculadas para 

acumulações de precipitação em 3, 6, 12, 24 e 48 meses. Os modos de SPI foram determinados 

com Análise dos Componentes Principais (ACP). A ACP é um método que indica quais são os 

componentes de variabilidade mais relevantes em conjuntos de dados com muitas variáveis, 

muitas vezes possibilitando a interpretação física.  Entre os dois primeiros modos rotacionados 

de ACP do SPI em todas as escalas de tempo, o modo que apareceu mais frequentemente foi um 

com maiores componentes no Nordeste do Brasil. O segundo mais frequente para escalas de 

tempo menores (3 e 6 meses) apresentou maior variabilidade no centro-leste do Brasil e o segundo 

mais frequente para escalas de tempo maiores (24 e 48 meses), exibiu maior variabilidade no 

sudeste da América do Sul, abrangendo parte do Sul do Brasil. O modo mais frequente de SPI 

mostrou relação com um padrão de TSM dipolo norte-sul através do equador no Atlântico e 

também com o modo El Niño-Oscilação Sul. Já o segundo modo mais frequente para escalas de 

tempo maiores revelou conexão com padrão de variabilidade de TSM semelhante ao da Oscilação 

Interdecadal do Pacífico. Portanto, variações de TSM global estão significativamente associadas 

com as secas na América do Sul. 
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Badïa Boudaiffa et al. mostraram que a incidência de radiação em células pode levar, como 

consequência, ao espalhamento de uma abundante quantidade de elétrons de baixa energia. Tais 

elétrons, ao colidirem com o DNA humano, podem levar à quebra da fita simples e dupla do ácido 

desoxirribonucleico, através de um processo de fragmentação localizada, causada por uma 

ressonância, conhecido como Dissociação pelo Elétron Incidente. Ainda, no corpo humano é 

comum ocorrer a metilação em determinadas regiões, podendo levar ao efeito de hipermetilização 

em regiões afetadas por infecções e tumores. Dentro do corpo humano, está presente a molécula 

de ácido láctico, a qual, quando comparada com o ácido glicólico, diferencia-se principalmente 

por um grupo metil. Dessa forma, foi realizado o estudo do espalhamento de elétrons de baixa 

energia pela molécula de ácido glicólico, obtendo assim as seções de choque diferenciais e 

integrais, nas aproximações Estático Troca (ET), Estático Troca mais Polarização com 

acoplamento singleto (ETPs) e Estático Troca mais Polarização com o acoplamento singleto e 

tripleto (ETPst). Como resultado, foram obtidas as posições da ressonância π* para cada uma das 

aproximações: 3,8 eV para a aproximação Estático Troca, 2,7 eV para a Estático Troca mais 

Polarização com acoplamento singleto e 1,1 eV para a Estático Troca mais Polarização com o 

acoplamento singleto e tripleto. Devido à ausência de dados envolvendo a ressonância para o 

ácido na literatura, foi estimada a posição da mesma em 1,4 eV, através de uma lei de escala semi-

empírica. Dessa forma, as seções de choque diferenciais demonstraram padrões de onda 

dominantes em determinadas energias estudadas: p para 1 eV, d para 3 eV e 5 eV, e f para 7 eV, 

9 eV e 10 eV. Tal comportamento entre 7 eV e 10 eV é visto para outras moléculas consideradas 

"lineares", na literatura. 
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A modelagem comportamental de amplificadores de potência (PA) é uma etapa fundamental na 

linearização dos transmissores para sistemas de comunicações sem fio. A não linearidade decorre 

da compressão de ganho e também há efeitos de memória causados por indutores e capacitores. 

Portanto, é possível que o transmissor forneça em sua saída um sinal com distorções não 

desejadas. Uma solução para esse problema é associar em cascata um pré-distorcedor digital 

(DPD) ao amplificador. O DPD realiza uma distorção no sinal de entrada de maneira que o sinal 

de saída do transmissor seja linearizado. Dessa forma, o modelo matemático que descreve o 

comportamento de um PA é crucial para que seja possível minimizar as distorções de amplitude 

e fase do sinal. Assim, na modelagem de transmissores de banda tripla concorrente, o modelo 

original deve ser replicado repetidas vezes para levar em consideração a multiplicidade entre as 

frequências das portadoras. Essas réplicas se diferenciam pelas expressões envolvendo 

multiplicações e potenciações entre números complexos. O objetivo é analisar as diferentes 

alternativas para a implementação destas expressões, baseadas em representações cartesiana e 

polar, em aritmética de vírgula fixa e flutuante, com a intenção de identificar aquela que fornece 

a configuração mais otimizada em termos de uso de recursos lógicos. Para isso, realizou-se o 

estudo analítico das expressões que envolvem números complexos, onde obtiveram-se as suas 

expansões em ambas as representações. Em seguida, implementou-se esse estudo no software 

MATLAB em vírgula flutuante e fixa. Para a vírgula fixa, variou-se a quantidade de bits 

significativos de 2 até 20 para determinar a perda de precisão. Para avaliar a perda, empregou-se 

a métrica de erro quadrado médio. Além disso, determinou-se que a quantidade de bits adicionais 

para evitar overflow durante as operações em vírgula fixa é de 3 bits para todos os casos. Com 

esses dados, a mesma lógica foi desenvolvida em linguagem de descrição de hardware VHDL e 

foram realizadas simulações post place and route na FPGA Xilinx Virtex5 LX50T. Devido a 

limitação de portas de propósito geral desse dispositivo, utilizou-se 6 bits significativos em 

vírgula fixa. Verificou-se que, na representação cartesiana, o número de unidades lógicas é de 

15670. Em contraponto, a quantidade de unidades lógicas para a representação polar é de apenas 

222. Logo, concluiu-se que o modelo mais otimizado utiliza a representação polar com uma 

aritmética em vírgula fixa. Por fim, obteve-se 60 MHz como a frequência máxima de 

processamento. 
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A pesquisa realizada em 2020/2021 na Iniciação Científica, cujo tema foi Educação Matemática 

Inclusiva e o Desenho Universal para Aprendizagem, teve como objetivo inicial a revisão 

bibliográfica sobre o tema. A partir dessa revisão foi possível identificar que a principal diferença 

entre os dois modelos de educação está na questão de igualdade e equidade. Enquanto a Educação 

Especial trata todos os alunos de maneira igualitária, separando os estudantes com deficiência dos 

comuns, trabalhando de forma isolada com cada tipo de alunos, a Educação Inclusiva trata a todos 

com equidade, dando o suporte necessário para que todos aprendam juntos o mesmo conteúdo. 

No Brasil as primeiras vertentes desses modelos surgiram em 1854, objetivando promover 

atendimento específico para pessoas com deficiências. Logo em seguida surgiram instituições que 

se especializaram em atendimento educacional para pessoas consideradas superdotadas. O 

próximo passo ocorreu com a inserção das leis que beneficiam pessoas com deficiência no ensino 

regular. Dentro disso, a Declaração de Salamanca foi o marco mais importante que impactou a 

Educação Inclusiva. Nesse documento, publicado em 1994, o principal objetivo foi garantir uma 

educação de qualidade para todos, defendendo o direito à educação e a oportunidade de manter o 

nível adequado de aprendizagem. O Desenho Universal (DU) é um termo desenvolvido por 

profissionais da área de arquitetura, na década de 1960, com o objetivo de definir um projeto de 

produtos/ambientes para serem utilizados por todos, sem a necessidade de adaptação ou projeto 

especializado para pessoas com deficiência. Baseado nisso, planejamos um curso, com duração 

de 3 semanas, para alunos da graduação que demonstravam, inicialmente, a necessidade de 

conhecer sobre o tema, visto que a Educação Inclusiva deve ser o pilar da futura profissão. 

Apresentamos o Direito das Pessoas com Deficiência; os tipos de Deficiência; a Educação 

Especial e Inclusiva; o DU; e elaboramos um recurso educacional na perspectiva do DU. Para isto 

foi realizada a gravação de vídeos, indicação de textos para leitura e propostas atividades. Na 

primeira semana, foi introduzido o tema do DU, contando um pouco sobre o seu contexto e suas 

evoluções históricas. Na semana seguinte, foram disponibilizados vídeos de entrevistas com 

docentes da área, que relataram sua trajetória com o DU. Por fim, na última semana os 

participantes elaboraram um material didático dentro da concepção do DU. Não foi possível 

relatar os resultados, pois quando foi realizada a escrita deste, o curso ainda estava em andamento. 
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Com a industrialização constante, as demandas energéticas no mundo vêm aumentando 

exponencialmente, e as tecnologias ligadas a este ramo vêm sofrendo inovações cada vez maiores. 

Atualmente, as indústrias de diversas áreas utilizam como principal fonte de energia portátil as 

baterias convencionais, como, por exemplo, as baterias de lítio. São diversos os fatores que fazem 

essa tecnologia obsoleta, onde podemos citar: um pequeno tempo de vida útil, uma baixa 

densidade energética e tempo de recarga muito longo. Em contraposição a esta tecnologia 

ultrapassada, são utilizados Sistemas Micro Termo Fotovoltaico, que se resume a sigla MTVP, 

do inglês Micro-Thermo-Photo-Voltaic, sistema que pode ser dividido em três partes principais: 

o micro combustor, a célula fotovoltaica e um filtro óptico. Seu princípio de funcionamento 

consiste na queima de combustível, que alimentará o micro combustor e, por meio da 

transformação do calor radiante, irá gerar energia elétrica. São diversos os fatores que podem 

interferir na eficiência de um sistema MTVP, sendo um deles a temperatura na qual o ar que está 

próximo a célula fotovoltaica se encontra. Utilizando o OpenFoam, um software de código aberto 

e gratuito disponível para usuários de sistema operacional Linux, foram feitas simulações 

computacionais para o escoamento do ar na região entre o micro combustor e a célula fotovoltaica, 

tendo como principal objetivo analisar o comportamento da temperatura média. Partindo de um 

caso inicial, foram alterados, individualmente, parâmetros como a velocidade inicial do ar, 

inicialmente a 0,01 m/s; a distância entre o micro combustor e a célula fotovoltaica, inicialmente 

a 0,001 m; o coeficiente de transferência de calor convectivo, inicialmente a 100 W/m2K; e a 

temperatura do emissor, no caso o micro combustor., inicialmente a 1100 K. Após uma análise 

realizada graficamente, pôde- se observar que o parâmetro que forneceu a maior diminuição da 

temperatura média foi o aumento da distância entre o emissor e a célula. Após a análise dos fatores 

individualmente, foram realizadas investigações com a combinação dos parâmetros supracitados, 

tendo como objetivo a obtenção da melhor combinação de fatores para a diminuição da 

temperatura. Os fatores mais promissores são a combinação do fator de convecção com a variação 

da velocidade. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

663 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ESTUDO TEÓRICO DA COLISÃO DE ELÉTRONS POR AMINOÁCIDOS 

Nº: 20218574 

Autor(es): Danilo Fernando Schafaschek 

Orientador(es): Milton Massumi Fujimoto 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Espalhamento De Elétrons, Matriz-R, Serina 

 

Elétrons de baixa energia (até 10 eV) podem colidir com moléculas presentes no meio celular 

sendo espalhados para outras direções, em alguns casos os elétrons podem ser capturados pelas 

moléculas (ressonâncias), formando um ânion temporário que pode levar a ocorrência de danos a 

estrutura da molécula. O objetivo dessa pesquisa foi estudar o espalhamento de elétrons em 

colisões elásticas para o confôrmero 1 da molécula de aminoácido Serina em fase gasosa. Para 

esse estudo foi utilizado o método da Matriz-R , onde foi aplicado o pacote computacional 

UKRmol. O método da Matriz-R consiste em dividir o problema em uma região interna, onde a 

função de onda do sistema é descrita via a interação entre o elétron de espalhamento e os n elétrons 

da molécula e essas interações são relativamente mais intensas, e uma região externa onde o 

elétron está suficientemente afastado da molécula alvo e a interação é descrita via um potencial 

de interação. Foram realizados cálculos para a aproximação SE (Static Exchange) e SEP (Static 

Exchange plus Polarization), que leva em conta, ou não, a polarização da nuvem eletrônica da 

molécula, ocasionada pelo elétron incidente. As seções de choque da interação elétron-serina 

foram calculadas incluindo também as interações de longo-alcance através da inclusão ou não da 

aproximação de Born, devido a esta molécula possuir um dipolo permanente. A soma das 

autofases também foram analisadas, que nos mostra a existência de ressonâncias nesse sistema, e 

os resultados mostraram uma ressonância em torno de 2,4 eV, a qual também foi observada em 

outros aminoácidos. Portanto, para confôrmero 1 do aminoácido Serina foi encontrada uma 

estrutura de ressonância e isso significa que elétrons podem colidir com essa molécula formando 

um ânion temporário que pode levar à ocorrência de dissociação da molécula, podendo levar a 

danos em proteínas ou em ligações químicas em que a Serina participa, inclusive em determinadas 

funções celulares.  Parte dos cálculos foram executados nos servidores de cálculo do 

Departamento de Física da UFPR e outra parte no Centro Nacional de Supercomputação 

(CESUP). 
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A adulteração de combustível é uma preocupação global e, portanto, encontrar maneiras simples 

e baratas de identificar adulterações é importante. Adulteração é o procedimento ilegal de adição 

de qualquer substância inadequada ao combustível. Pessoas mal-intencionadas usam isso para 

lucrar com a venda de um produto final com pureza inferior ao permitido por lei. A detecção de 

adulteração é um desafio, pois as pessoas que praticam adulteração costumam introduzir 

substâncias que já estão presentes nos combustíveis. No Brasil, por exemplo, a gasolina pode ter 

uma concentração em volume de 20% a 25% de etanol anidro. Assim, é muito comum a 

adulteração da gasolina pela adição de etanol anidro ou hidratado, que são mais baratos. Pode-se 

determinar a quantidade de etanol na gasolina separando os dois combustíveis pela adição de água 

e cloreto de sódio, mas este é um teste destrutivo. Neste sentido, o uso de um teste óptico não 

destrutivo é interessante. A técnica de varredura-Z, desenvolvida por Sheik-Bahae et al em 1989, 

é uma técnica óptica de feixe único que visa determinar o sinal e a magnitude da não linearidade 

óptica de uma amostra. A técnica pode ser empregada com o modelo de lente térmica e, neste 

caso, o sinal estará relacionado ao coeficiente de absorção da amostra no comprimento de onda 

do feixe de laser incidente. Uma mudança na concentração da amostra resulta em uma mudança 

no coeficiente de absorção e, consequentemente, no sinal de varredura-Z térmico. Neste trabalho, 

estudamos a aplicação da técnica de varredura-Z para a detecção de combustíveis adulterados. 

Desenvolvemos uma configuração simples onde um módulo de corrente L298 é empregado, 

evitando o uso de vários circuitos eletrônicos. O deslocamento da amostra é obtido por meio de 

um motor de passo acoplado a um estágio de translação controlado por computador. Como fonte 

de luz, usamos um laser He-Ne operando a 632,8 nm. Em nosso estudo, usamos quatro soluções 

de gasolina com diferentes concentrações de álcool anidro para alterar o espectro de absorção do 

líquido. Aumentando a concentração de etanol em etapas de 25% para cada amostra foi possível 

obter quatro curvas de absorção diferentes, cada uma relacionada a uma distinta curva de 

varredura-Z. A análise dos dados coletados mostrou que a magnitude do sinal de varredura-Z 

diminui com o aumento da concentração de álcool, o que indica que este simples aparato pode ser 

utilizado como uma possível ferramenta para a detecção de combustíveis adulterados. 
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O motor de relutância variável induz polos magnéticos não permanentes no ferromagnético do 

rotor, onde não possui nenhum enrolamento. O motor possui uma construção simples, baixo custo 

e boa característica de torque pelas rotações, como consequência dessas características ele tem 

utilidade em áreas como veículos elétricos, eletrodomésticos, e quaisquer aplicações que 

demandam acionamento com velocidade variável, operação em alta velocidade, tração com alto 

conjugado, controle de posição. O presente trabalho tem por objetivo modelar o motor por meio 

do método dos elementos finitos. Além disso, para construir tal motor são aplicadas as equações 

de dimensionamento com base em máquinas similares detalhando dessa forma as cotas para as 

lâminas do material ferro magnético usado tanto no estator como o motor, levando em 

consideração os cálculos das perdas no cobre para obter as medidas do fio usado na formação do 

em rolamento e o número de voltas necessárias na bobina. Neste contexto, para modelar o motor 

de relutância variável monofásico o software AUTOCAD foi usado, e na simulação 

computacional usou-se o software FEMM (Finite Element Method Magnetics), que é um conjunto 

de diferentes métodos numéricos que aproximam a solução de problemas solucionados por 

equações diferenciais parciais ou ordinárias através da subdivisão da geometria em elementos 

menores conhecidos como elementos finitos, o método nos permite a análise da densidade de 

fluxo magnético no entreferro sob as correntes de relevância e das perdas do cobre, as equações 

de modelagem magnética têm como base as leis de Ampère e lei de Gauss generalizadas para o 

funcionamento de circuitos magnéticos. Finalmente, os resultados alcançados são comparados 

aos cálculos analíticos demonstrando a eficácia dos métodos aplicados. 
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O Brasil é um grande produtor de camarão e consequentemente produz muito resíduo da 

carcinicultura. A quitina é um polímero natural que pode ser extraído do camarão. Sua produção 

é na sua maioria por métodos químicos que envolvem ácidos e bases fortes, os quais custam caro 

e podem ser nocivos ao meio ambiente. Desta forma a extração de quitina pelo método biológico 

com fermentação por bactérias ácido láticas é uma alternativa com potencial, que pode substituir, 

total ou parcialmente, as etapas de desmineralização e desproteinização química. Neste trabalho, 

cepas isoladas nesta pesquisa a partir de um probiótico para peixes e crustáceos, e cepas isoladas 

por um laboratório parceiro, foram avaliadas quanto a crescimento, acidez no cultivo, viabilidade 

e quanto à performance na extração de quitina de carapaças de camarão. As bactérias foram 

identificadas e estocadas a -20°C com glicerol (15%), ativadas e submetidas a fermentação com 

carapaça de camarão em frascos agitados com volume de cultivo de 250 mL, em meio de cultura 

MRS com 5 % ou 10% de carapaça (m V-1) e 10% de inóculo ( V V-1).  As análises de 

desmineralização (DM) e desproteinização (DP) da carapaça foram realizadas por método 

gravimétrico (teor de cinzas) e espectrofotométrico (teor de proteínas), respectivamente. Os 

resultados parciais de DM e DP do primeiro ensaio configuraram um processo insatisfatório, o 

que deve ter acontecido devido à baixa acidificação do meio. Para otimizar o processo nos 

próximos ensaios foram modificados diversos parâmetros:  adição de sacarose ao meio de cultura, 

em uma proporção de 100 g L-1; diminuição da proporção de carapaça de 10% para 5% (m V-1); 

re-inoculação da cepa, além do ajuste do pH inicial do ensaio e monitoramento do pré inóculo 

para utilizá-lo em crescimento exponencial das células. Com isso foi possível chegar em valores 

de desmineralização de 71,1% na cepa com os melhores resultados após fermentação, mas a 

desproteinização continuou com valores de porcentagem abaixo do esperado (8 a 12%). Os 

resultados de DM foram satisfatórios, mas ainda devem ser aprimorados com ajustes simples nas 

próximas etapas; já a DP não foi satisfatória em nenhum ensaio e por isso os ajustes devem ser 

mais radicais, contando com a possibilidade de consórcio de cepas na mesma fermentação ou do 

emprego de fermentação em duas etapas, com bactérias mais específicas para ação proteolítica. 
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Resultados recentes na direção de chegada de raios cósmicos de altíssimas energias (UHECRs) 

medidos pelos Observatórios Pierre Auger e Telescope Array mostraram a descoberta de hotspots 

nos hemisférios norte e sul. Neste trabalho, apresento discussões recentes destas descobertas com 

base em análises estatísticas de nível de significância Li-Ma e P-value. Associamos estes 

resultados com possíveis fontes potenciais do catálogo Swift BAT 70-Month Hard X-ray Survey. 

Os UHECRs sofrem desvios devido aos efeitos do campo magnético, resultando numa perda de 

informações da sua origem. Outros enigmas também associados a esses estudos são a composição, 

aceleração e propagação destas partículas. As simulações aqui apresentadas para estudo de 

anisotropia consideram possíveis desvios das partículas devido ao efeito de campos magnéticos 

galácticos e a densidade das fontes de UHECRs. Os eventos simulados são retro-propagados para 

borda da galáxia simulando sua possível entrada com os efeitos dos campos magnéticos. O campo 

magnético galáctico utilizado foi o Jansson-Farrar (JF2012). Apresentamos nossos resultados no 

estudo da anisotropia considerando elementos com núcleos leves, médios e pesados e com 

energias entre 30 a 100 EeV.  Os raios cósmicos de alta energia são de origem externa ao sistema 

solar e possuem fontes variadas. Muito já se sabe sobre os raios cósmicos de alta energia, houve 

uma grande evolução nos últimos 100 anos, mas ainda existem muitas questões abertas em relação 

a origem, aceleração e propagação destas partículas. Atualmente, a física dedicada a esse campo 

de estudo busca respostas sobre o grande enigma, como estas partículas são aceleradas e da onde 

vem as partículas com  eV. Ao utilizar um conjunto de dados publicados pela Colaboração Pierre 

Auger e Telescope Array no período de 2008 a 2013, foi possível identificar a chegada de 

partículas ultra altas energéticas em nossa galáxia. Estes dados fornecem a direção de chegada 

dos eventos em coordenadas equatoriais e/ou galácticas. 
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Materiais com propriedades fotovoltaicas ganharam espaço na aplicação de células solares dado 

o latente problema de crise energética. Dentre diversas possibilidades, perovskitas de haletos têm 

se mostrado promissoras com eficiências próximas dos 26% frente ao uso de silício. É comum o 

uso de cátions orgânicos na composição desse material, formando as chamadas perovskitas 

híbridas de haleto, cujas complexas interações de curto e longo alcance são importantes para 

parâmetros como estabilidade termodinâmica, condutividade térmica e fase cristalina. Este 

trabalho analisa o efeito das correções de van der Waals (vdW) na abordagem da Teoria Funcional 

da Densidade para as espécies de AH4PbI3, com A = N, P, As, Sb com o propósito de investigar 

as mudanças estruturais relacionadas às ligações de hidrogênio formadas entre o cátion AH4 e o 

iodo. Neste contexto, as correções de vdW devem alterar propriedades fundamentais destes 

sistemas fornecendo informações sobre estabilidade estrutural, condutividade térmica, e efeitos 

indiretos na estrutura que determinam as propriedades eletrônicas como o bandgap. Cálculos de 

primeiros princípios foram realizados através da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) com 

adições de correções para interações de dispersão importantes para melhor descrição das 

interações de vdW. Correções empíricas propostas por Grimme (DFT-D2, DFT-D3(0), DFT-D3 

(com função de amortecimento Becke-Johnson)) provocaram uma redução significativa nos 

parâmetros de rede devido ao caráter atrativo das correções de dispersão. Também foram 

observadas reduções dos ângulos de ligação Pb-I-Pb de alguns sistemas, que indicam distorções 

na rede inorgânica resultantes da interação de cada hidrogênio com o iodo mais próximo. Estas 

variações estruturais apresentaram um impacto expressivo na estrutura eletrônica dos sistemas. 

Os valores de bandgap apresentaram uma proporcionalidade inversa aos ângulos Pb-I-Pb, pois a 

distorção dos octaedros causa inclinação na ligação Pb-I, um efeito indireto das ligações de 

hidrogênio nas propriedades eletrônicas das perovskitas. Foram calculadas entalpias de formação 

para cada composição, as quais mostraram (através de uma rota sintética) uma termodinâmica 

favorável em diferentes magnitudes condicionadas ao modelo de Grimme adotado. Isto mostra a 

sensibilidade da superfície de energia potencial quanto as correções de vdW. Desta forma, a 

adição das correções de vdW é crucial na descrição de parâmetros estruturais, sobretudo através 

da intensificação das ligações de hidrogênio, levando alterações indiretas na estrutura eletrônica. 
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A resistência microbiana a antibióticos é um tema de grande preocupação em ambientes 

hospitalares e tem impulsionado pesquisas voltadas ao desenvolvimento de biomateriais com 

atividade antimicrobiana, para uso em procedimentos com pacientes. Neste contexto, tem 

destaque o uso de nanopartículas (NPs) derivadas de fontes naturais, como nanopartículas de 

quitosana (CsNPs), e nanopartículas à base de metal, incluindo nanopartículas de prata (AgNPs), 

devido ao potencial de atividade antimicrobianas. A quitosana têm sido amplamente exploradas 

como um material de revestimento e agente antimicrobiano, enquanto as nanopartículas de prata 

apresentam forte efeito antimicrobiano contra bactérias e fungos, expandindo desta forma a 

utilidade e valor do biomaterial. Quando juntas as nanopartículas de quitosana-prata (Cs-AgNPs) 

podem ser mais eficazes contra diversos microrganismos, incluindo bactérias multirresistentes a 

antibióticos, devido ao efeito sinérgico que ocorre entre o polímero e o metal.  O presente trabalho 

foi realizado empregando duas diferentes metodologias da literatura buscando obter os menores 

tamanhos de partícula possíveis para aplicação futura na produção dos biomateriais. Uma das 

metodologias abordadas nesse trabalho foi a síntese com nanoquitosana, tripolifosfato (TPP) e 

nitrato de prata (AgNO3) na qual o produto da síntese consistiu em um nano compósito de 

quitosana com nanopartículas de prata e tripolifosfato. A segunda metodologia foi realizada 

apenas com as nanopartículas de quitosana e AgNO3,    sem a utilização do sal tripolifosfato. Para 

ambas as metodologias de síntese, foram realizadas as caracterizações das nanopartículas de 

quitosana e prata por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS), varredura por espectrofotometria (UV-Vis) e espalhamento dinâmico de luz 

(DLS). Os resultados demonstraram a efetividade dos métodos de obtenção das nanopartículas de 

prata junto a quitosana (Cs-AgNps), permitindo obter diâmetros de partícula de acordo com as 

análises de DLS em uma faixa de 58 a 111 nm o que representa uma etapa importante das 

pesquisas para obtenção de biomateriais antimicrobianos. As micrografias demonstraram a 

formação das partículas como um compósito e  apresentaram formatos esperados de acordo com 

a metodologia baseada. A continuidade deste trabalho requer os a avaliação da atividade 

antimicrobiana dos produtos sintetizados para, em caso de efetividade, poderem ser aplicados 

como biomaterial para insumos hospitalares. 
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O Vale do Curaçá, localizado na porção norte do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, na borda 

leste do cráton São Francisco, na Bahia, abriga mineralizações sulfetadas de cobre, hospedadas 

em corpos intrusivos máfico-ultramáficos. Estes corpos pertencem ao Complexo Caraíba, que 

constitui a unidade com maior importância e representatividade neste segmento do orógeno, cuja 

evolução tectonotermal ocorreu entre 2,6 e 1,8Ga. O conjunto formado pelo embasamento, pela 

sequência supracrustal e pelas intrusivas máfico-ultramáficas foi submetido a um metamorfismo 

em fácies granulito e, posteriormente, retrabalhado durante a evolução do orógeno, resultando em 

retrometamorfismo em fácies anfibolito, migmatização parcial e intrusão de rochas graníticas. 

Juntamente com a ascensão lenta e progressiva destes litotipos, as reações retrometamórficas 

continuaram a se processar, imprimindo nas rochas, localmente, paragêneses de fácies xisto verde. 

Quanto às mineralizações, os principais minerais de minério são a calcopirita e a bornita, aos 

quais se associam a magnetita, a pirita e, raramente, a ilmenita. A mineralização possui duas fases 

principais, sendo uma considerada primária (disseminada nos corpos máfico-ultramáficos) e a 

secundária (controlada tectonicamente, hidrotermal e concentrada em veios, vênulas, bolsões). O 

objetivo principal deste trabalho é  melhor compreender as relações entre as distintas fases de 

mineralização e suas rochas encaixantes, bem como a relação destas com o tectonismo, com o 

metamorfismo e com o hidrotermalismo, superpostos. Devido à situação de pandemia de Covid-

19, a coleta das amostras atrasou significativamente, impactando na realização das análises 

previstas. Somente foi possível realizar a descrição macroscópica das amostras da Mina do Pilar, 

pertencente à Mineração Caraíba. Como resultado parcial, verificou-se que das 15 amostras 

analisadas, apenas 5 possuem quantidade significativa de minério, composto por calcopirita e 

bornita, distribuídas em  veios e bolsões. As demais amostras são representativas das rochas 

encaixantes, nas quais há baixos percentuais de sulfetos disseminados. A análise macroscópica 

das amostras  permitiu evidenciar a interação diferencial  dos fluidos, responsáveis pela geração 

de fácies de alteração hidrotermal distintas, a depender da paragênese mineral do protólito, e a 

presença da mineralização,  também, com estilos distintos. A partir de análises petrográficas em 

microscópio óptico e no microtomógrafo, poderemos avançar na compreensão das relações 

minerais e paragenéticas. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

671 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

AVALIAÇÃO DE PREVISÃO SUBSSAZONAL NO CENTRO DO BRASIL 

Nº: 20218619 

Autor(es): Paulo Vinicius Alves 

Orientador(es): Alice Marlene Grimm 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Avaliação Da Previsão De Monção, Previsão Subssazonal A Sazonal, Índice 

De Previsão De Monção 

 

A região central da América do Sul (AS) é uma grande produtora agrícola e possui um complexo 

sistema hidrelétrico. Ela é afetada por um sistema de monção de verão responsável por até 90% 

da chuva anual. Considerando isso, é importante haver um sistema eficiente de previsão de 

precipitação, para a mitigação de danos de chuvas excessivas ou preparação para enfrentar 

períodos secos. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho da previsão de precipitação para 

a região núcleo da monção na AS, no Centro do Brasil (10°S-20°S; 45°W-55°W), usando 

previsões retrospectivas do modelo do Centro Europeu de Previsão de Tempo de Médio Prazo 

(ECMWF, na sigla em inglês) e, como referência, dados de precipitação interpolados em grade 

do NOAA Climate Prediction Center (CPC/ NOAA USA), no período 1999-2010. Como métricas 

de desempenho, em cada ponto de uma grade comum a ambos foram calculadas, entre dados 

observados e previstos, a correlação de Pearson e a raiz quadrada do erro quadrático médio, 

padronizada em unidades de desvio padrão, usando valores semanais médios para o verão austral 

(Dezembro, Janeiro e Fevereiro - DJF). As seis médias semanais da previsão foram divididas da 

seguinte forma: dias 1-7 (semana 1), 8-14 (semana 2), 15-21 (semana 3), 22-28 (semana 4), 29-

35 (semana 5), 36-42 (semana 6). Também foi calculado um índice de precipitação de monção 

(MPI), dado pela anomalia média padronizada na região núcleo da monção, para analisar o 

desempenho como um todo. Os MPIs observados e previstos foram correlacionados para 

diferentes semanas de antecedência da previsão. Também foi calculada a função de distribuição 

cumulativa (FDC) da MPI observada e prevista com diferentes antecedências. Os resultados 

mostraram que o melhor desempenho da previsão ocorre na parte nordeste da região núcleo da 

monção e que o desempenho diminui muito após a terceira semana de antecedência da previsão. 

A FDC indicou que a previsão tende a diminuir os extremos da precipitação de monção. Pretende-

se, na sequência do estudo, minimizar os erros no modelo de previsão pela aplicação da técnica 

dos mapeamentos por quantis (MQ), a partir das funções de distribuição cumulativa (FDC) de 

valores observados e previstos. 
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O presente trabalho refere-se a construção de uma Gaiola de Faraday para ser usada em estudos 

característicos de descargas atmosféricas, com base nos conceitos do eletromagnetismo e de sinais 

de ondas eletromagnéticas, sendo o principal objetivo a construção de um ambiente capaz de 

barrar sinais externos e interferências que possam comprometer os testes dos detectores de 

descargas elétricas em seu interior. A construção dessa pequena gaiola de Faraday revestida com 

chapas zincadas com sua estrutura aterrada, para filtrar ainda mais os sinais que chegassem a 

superfície de sua carcaça, garantindo a integridade dos sinais internos se fez necessária para a 

continuidade das pesquisas que envolvem antenas para detecção de descargas atmosféricas, 

dentro dessa gaiola existem três estruturas, uma bobina geradora de alta tensão de 400KV, com a 

função de faiscador simulando as descargas atmosféricas, um suporte de madeira para 

movimentar e direcionar a antena externamente de acordo com os eixos cartesianos x e y,e a 

própria antena que irá nos conceder os dados necessários para a continuidade da pesquisa relativa 

à caracterização de sinais de descargas elétricas, para a medição dos sinais emetidos pelo faíscador 

utilizamos um osciloscópio acoplado a uma antena que possuí 8 indutores de 100 micro Henry 

ligados em série, o que deixa a nossa antena na casa de 4000 KHz, após a obtenção da frequência 

emetida pela bobina e conhecidas as outras constantes como, por exemplo a tensão,  podemos 

calcular e dimencionar o sinal da descarga atravez dos conceitos e formularios do 

eletromagnetismo, mais expecificamente a eletrostatica e elétrodinamica, também é provavel que 

use o método da direção magnética para a caracericação do sinal visto que esse permite 

informações mais detalhadas sobre a descarga. 
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O pastejo no regime de monocultura tem provocado a redução na matéria orgânica do solo, devido 

à baixa adição de carbono (C) e nitrogênio (N) por raízes. Nesse sentido, o consórcio entre 

gramíneas e leguminosas tem-se mostrado muito promissor uma vez que a diversificação 

radicular pode incrementar a adição de biomassa ao solo. O objetivo do presente estudo foi avaliar 

o efeito do consórcio entre espécies forrageiras gramíneas e leguminosas na produção de raízes, 

seus teores de C e N, bem como a produção de parte aérea. Foram avaliados 9 tratamentos em 4 

repetições a partir da combinação entre aveia preta (Avena strigosa Schereb.), azevém (Lolium 

multiflorum Lam.) e trevo branco (Trifolium repens L.) no inverno e pensacola (Paspalum 

notatum Flueggé), amendoim forrageiro (Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg) e hemártria 

(Hemarthria altíssima) no verão. Para determinação da massa seca (MS) pastejada cada parcela 

foi rebaixada em 10 cm assim que atingisse 30 cm de altura nas forrageiras de inverno e 20 cm 

nas de verão. Além disso, no estádio de florescimento da aveia ou da pensacola, foi realizado o 

último corte da estação a 5 cm de altura. A MS de raízes foi obtida através da coleta de solo + 

raízes na camada de 0-30 cm. O solo foi removido e as raízes foram lavadas com água corrente, 

secas e posteriormente analisadas para os teores de C e N totais por combustão seca. Foram 

constatados incrementos médios de 17,7% na produção de biomassa total, MS pastejada e MS na 

florada em todos os consórcios com a inserção da leguminosa de inverno em relação a aveia 

solteira. Isso se relaciona ao fornecimento gradual de N proveniente da fixação biológica pela 

leguminosa. Durante o verão, a combinação entre pensacola + hemártria + amendoim forrageiro, 

representou incrementos médios percentuais de 84,46%, 132,21% e 67,36% para MS acumulada, 

MS pastejada e MS na florada respectivamente, se comparada a pensacola solteira. Isso evidencia 

uma relação direta entre disponibilidade de forragem ao longo do ciclo e a riqueza de espécies 

consorciadas. No inverno a produção de raízes (média de 0,56 g dm-3) e os teores de N (média 

de 32 g kg-1) se mantiveram constantes, sem diferença estatística entre os tratamentos (p<0,05), 

enquanto que os teores de C não apresentaram efeito claro dos tratamentos. Concluímos que a 

adição de leguminosa no consórcio com gramíneas de inverno, e a pluralidade de espécies no 

verão promovem incremento na produção de forragem, mantendo a produção radicular durante o 

inverno, sendo uma alternativa economicamente viável e ambientalmente correta ao produtor. 
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Nos últimos anos, a nanocelulose, celulose na forma de nanoestruturas, provou ser um dos 

materiais verdes mais proeminentes dos tempos modernos. Estas nanoestruturas podem ser 

extraídas de qualquer fonte de celulose (agrícola, madeireira ou industrial), além da vasta 

disponibilidade, esse material tem a capacidade de formar grandes quantidades de pontes de 

hidrogênio, esses grupos hidroxilas permitem uma ampla gama de funcionalizações por meio de 

reações químicas, levando ao desenvolvimento de vários materiais. Além de apresentarem baixo 

peso, alta resistência e rigidez quando comparado com a celulose. Já o grafeno, por sua vez, atrai 

muito interesse devido as suas propriedades como, elevada área superficial e excelente 

condutividade térmica e elétrica. Assim, o presente trabalho teve como objetivo o 

desenvolvimento de filmes de nanocelulose com a adição de grafeno. O material utilizado para a 

obtenção da nanocelulose foi polpa industrial branqueada de Pinus sp e para obtenção de grafeno, 

foi grafite comercial.  A polpa celulósica foi dispersa em água destilada, com consistência de 2%, 

posteriormente foram produzidas duas amostragens de celulose com adição de grafite, nas 

proporções de 0,5% e 1%, calculadas a partir da massa de polpa celulósica seca, formando uma 

suspensão, celulose, grafite e água. Assim, estas suspensões seguiram para o processo mecânico 

de desfibrilação no moinho, com rotação constante de 1500 rpm e 5 passes. O material produzido 

apresentou consistência de gel e visualmente observou pontos escuros, referente às estruturas de 

grafite. Com esse material foram produzidos filmes por meio da deposição da suspensão 

nanocelulósica+grafite sobre o conjunto papel-filtro sob uma tela de nylon, foram filtrados a 

vácuo e secos em estufa, com temperatura de 40°C durante um 4 horas. Foram produzidos 5 filmes 

testemunhas (somente com a nanocelulose), 5 filmes de nanocelulose + grafite 0,5 % e 5 filmes 

de nanocelulose + grafite 1 %. Os filmes foram caracterizados por meio da análise 

termogravimétrica (TGA), Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 

condutividade, propriedades mecânicas e físicas. Com os espectros FTIR foi possível identificar 

a presença do grafite/grafeno nos filmes e mostraram-se condutores. Porém, necessita-se ampliar 

as caracterizações para confirmar e indicar a possível produção do grafeno. Com o rápido 

desenvolvimento de dispositivos eletrônicos portáteis e vestíveis, é cada vez mais importante 

desenvolver filmes condutores semelhantes a papel com as características de leves, finos e 

autossustentáveis. 
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Levando em conta o contexto atual brasileiro, principalmente do estado do Paraná, monitorar e 

estimar o número de casos ativos do Covid-19 é de extrema importância. Para estimar essa 

quantidade de casos ativos, foi utilizado um algoritmo baseado no modelo epidemiológico SIR, 

que utiliza equações diferenciais em seus cálculos. O método consiste em dividir a população em 

três grupos: O grupo de infectados, que são pessoas que estão doentes e podem transmitir a doença 

para outros. Os Suscetíveis, as pessoas saudáveis que podem ficar doentes. E o grupo de pessoas 

removidas, os que já foram infectadas e se recuperaram, tornando-se imunes à doença, ou então, 

aquelas que já morreram. Assim, é possível representar o status de um indivíduo como um fluxo: 

suscetível a infectado para removido. Considerando que o número de pessoas suscetíveis seja 

constante para um curto período de tempo, a taxa com que novas infecções ocorrem é 

proporcional ao número de infectados. Para estimar o número de infectados semanais, primeiro 

era necessário saber os dados de semanas anteriores. Os dados foram retirados dos boletins 

epidemiológicos fornecidos pela secretaria de saúde do governo do Paraná. Várias cidades do 

Paraná foram analisadas, entre elas Curitiba, Palotina, Pato Branco, Paranaguá, Araucária, 

Umuarama, Foz do Iguaçu, Pinhais, Terra Roxa, entre outras. Com os dados, em planilhas eram 

obtidas as estimativas de infectados nos próximos 30 dias, essas estimativas foram comparadas 

com a realidade de casos ativos e a diferença percentual entre ambos sofria um acréscimo de 1% 

ao dia. As estimativas também foram feitas para o Paraná no geral, onde essa diferença percentual 

obtida foi consideravelmente menor, 0,5% ao dia. O método não leva em consideração fatores 

externos, como as medidas sanitárias que estão sendo tomadas, devido a isso os dados podem ser 

significativamente afetados. É importante saber desses dados para que os devidos governantes 

dos municípios e do próprio estado estejam cientes da tendência dos casos da doença para as 

próximas semanas e, assim, prevenir a população e tomar as devidas medidas sanitárias 

necessárias. 
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Com o objetivo de reduzir a utilização de inseticidas químicos para o controle de pragas agrícolas, 

uma estratégia que tem mostrado bons resultados é a liberação de parasitoides de ovos, entre estes, 

vespas do gênero Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) exibem resultados 

promissores. Os indivíduos de uma espécie de Trichogramma variam de tamanho de acordo com 

o hospedeiro de origem e estudos mostram que parasitoides reduzidos têm menor desempenho no 

controle de pragas que parasitoides robustos, ou seja, o tamanho apresenta relação direta com a 

qualidade dos parasitoides. Além do tamanho, a densidade adequada de parasitoides a ser liberada 

para o controle da praga é crucial no desenvolvimento de programas de controle biológico. Dessa 

forma, o trabalho investigou o desempenho de Trichogramma pretiosum Riley provenientes de 

dois hospedeiros, Anagasta kuehniella (Zeller) (ovos diminutos) e Mythimna sequax Franclemont 

(ovos robustos) em cinco densidades diferentes, no parasitismo de ovos de Anticarsia gemmatalis 

Hübner. O experimento foi realizado em câmara climatizada à temperatura de 25±1°C; 70± 10% 

de umidade relativa e fotoperíodo de 12L: 12D. Cartelas contendo 50 ovos de A. gemmatalis 

foram ofertadas para parasitoides provenientes de ovos de M. sequax e A. kuehniella, nas 

densidades de 1, 2, 3, 5 e 7 parasitoides. O parasitismo foi permitido por 24 horas e cada 

tratamento consistiu em 20 repetições. Foram registrados o parasitismo, a emergência, a razão 

sexual e o tempo de desenvolvimento para cada tratamento. Independente do hospedeiro utilizado, 

quanto maior a densidade de parasitoides, maior a quantidade de ovos parasitados. Para todas as 

densidades avaliadas, parasitoides provenientes de ovos de M. sequax parasitaram 

significativamente mais ovos de A. gemmatalis, do que parasitoides provenientes de ovos de A. 

kuehniella, corroborando a influência do ovo hospedeiro na qualidade do parasitoide produzido. 

A porcentagem de parasitoides emergidos não foi afetada em nenhum dos tratamentos, ficando 

próximo a 100%. 
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Com a crescente preocupação em escala global pela ampliação da matriz energética disponível, é 

premente o investimento em alternativas classificadas como fonte de energia limpa. Dentre os 

mais diversos materiais estudados, as perovskitas inorgânicas de haletos (ABX3, onde B = Sn ou 

Pb e X = Cl, Br ou I) têm-se mostrado promissores na composição de células solares, chegando a 

22% de eficiência, número esse bem próximo as tradicionais células solares de silício (~26%). 

Adicionalmente, esses materiais apresentam grande variedade química e baixo custo de produção, 

uma vez que o processo de síntese envolve temperatura da ordem de 400-500ºC. O presente estudo 

foi centrado em perovskitas de composição APbI3 – a espécie A pode ser Li+, Na+, K+, Rb+ e 

Cs+ – visando investigar a dependência dos parâmetros estruturais e energéticos a partir da 

espécie metálica alocada no sítio cuboctaédrico da estrutura. Em busca de um maior entendimento 

de caráter atomístico e eletrônico dessas estruturas, foi adotado uma metodologia de primeiros 

princípios com base na teoria do funcional da densidade (DFT). Dado o caráter semi-local do 

funcional de troca-correlação utilizado (a partir da aproximação do gradiente generalizado) foram 

aplicados vários protocolos de correções de Grimme (DFT+D2, DFT+D3 e DFT+D3BJ), os quais 

são responsáveis por uma descrição das forças de van der Waals a partir de parametrizações 

empíricas. Análises estruturais preliminares nos parâmetros de rede da célula mostraram uma leve 

contração decorrente da adição das interações de vdW, porém ainda mantendo a geometria cúbica. 

Através de cálculos de entalpia de formação a partir da síntese AI + PbI2 → APbI3 (onde o 

precursor PbI2 é um sólido 2D em estrutura monoclínica), foram observadas pequenas diferenças 

na estabilidade termodinâmica de um mesmo material calculado com diferentes métodos de 

Grimme. Por outro lado, a análise de população e redistribuição de cargas mostrou que a 

cationicidade/anionicidade é majoritariamente dependente da espécie química em detrimento da 

estrutura. Portanto, os cálculos foram capazes de mostrar que a correlação entre protocolos de 

correção de vdW e propriedades estruturais e eletrônicas (como parâmetros de rede e energia de 

bandgap) é latente para estrutura e estabilidade mesmo na ausência de interações de hidrogênio. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

678 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

TRAJETÓRIAS DE PARTÍCULAS DE TESTE EM TORNO DE UM CORPO 

CELESTE EM ROTAÇÃO SEGUNDO A RELATIVIDADE GERAL 

Nº: 20218635 

Autor(es): Alexandra Turmina Petreca 

Orientador(es): Fernando Pablo Devecchi 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Buracos Negros, Métrica De Kerr, Trajetórias De Partículas 

 

O principal objetivo do presente trabalho foi estudar trajetórias de partículas em torno de corpos 

celestes, através da Relatividade Geral. Inicialmente, uma breve revisão sobre a Relatividade 

Especial foi apresentada, com o intuito de introduzir e contextualizar o assunto. Então, foram 

apresentados os princípios físicos mais relevantes da Relatividade Geral, bem como as equações 

relacionadas a esses, para que as ferramentas matemáticas e noções necessárias para resolução do 

problema aqui estudado fossem bem conhecidas. Em seguida, investigou-se a métrica de 

Schwarzschild e suas soluções, com intuito de revisar um caso mais simples que o proposto nesse 

trabalho. Uma vez que essa métrica descreve a geometria do espaço-tempo ao redor de um objeto 

esfericamente simétrico sem rotação, ela se configura com um caso específico da métrica de Kerr. 

Então, uma revisão sobre a métrica e as soluções de Kerr foi feita, a qual contempla a teoria 

necessária para a descrição do espaço-tempo em torno de objetos esfericamente simétricos em 

rotação. Utilizando a métrica de Kerr, a Lagrangeana de uma partícula massiva em torno de um 

buraco negro em rotação foi montada e, a partir dela, as equações de movimento para essa 

partícula foram determinadas. Todos os cálculos foram realizados a partir de duas considerações: 

o buraco negro rotaciona lentamente e a trajetória da partícula está contida em um plano 

equatorial. Feito isso, as expressões para a energia e momento angular para essa partícula foram 

obtidas, supondo uma trajetória circular. Então, o mesmo procedimento foi realizado para um 

fóton. As equações de movimento para essa partícula foram determinadas e, em seguida, o 

parâmetro de impacto e o raio de uma trajetória circular foram calculados. Foi possível observar 

que essas grandezas referentes às partículas, como energia, momento angular e parâmetro de 

impacto, dependem de grandezas relacionadas ao buraco negro, sendo essas a massa e a 

velocidade angular. Além disso, observou-se que quando o limite de rotação nula é aplicado nas 

equações de movimento de ambas as partículas, os resultados obtidos na métrica de 

Schwarzschild são encontrados, o que pode ser entendido como uma verificação de consistência 

dos resultados. 
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TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE AGROINDÚSTRIA SOB DIFERENTES 

CONDIÇÕES DE TEMPERATURA 
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Devido à larga expansão do setor avícola e consequentemente no volume de resíduos gerados por 

esses, estabelecer uma finalidade adequada para os rejeitos é um grande desafio. A biodigestão 

anaeróbia pode ser uma alternativa para o tratamento de efluentes de agroindústrias avícolas, 

tendo como principal produto o biogás. O objetivo desse estudo foi a caracterização e 

acompanhamento da remoção de carga orgânica, por meio do tratamento biológico, da água 

residuária de abatedouro de aves após tratamento físico-químico. A metodologia baseou-se na 

caracterização do resíduo por meio das análises de potencial hidrogeniônico (pH), sólidos totais 

(ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos totais fixos (STF), alcalinidade parcial (AP), 

alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade total (AT) e acidez volátil (AV).  A fim de avaliar o 

potencial de degradação da água residual avícola, como substrato, junto a água residual de 

suinocultura, como inóculo, na proporção 50/50 v/v, realizou-se, sob tempo de retenção hidráulico 

(TDH) de 20 dias, análises destrutivas em estufa mantida a 42°C com retiradas em 2, 5, 10, e 20 

dias. Não houve remoção de sólidos nos 20 dias de TDH, então realizou-se uma segunda coleta 

em local diferenciado obtendo-se água residual bruta do abatedouro de aves antes do tratamento 

físico-químico. Com a caracterização da amostra obteve-se valores para pH, AP, AI, AT, AV e 

AV/AT de 6,7, 33,45 mg.L-1, 78,05 mg.L-1, 111,5 mg.L-1, 281,55 mg.L-1 e 2,52, indicando uma 

possível instabilidade no sistema por conta da relação AV/AT ser superior ao limite indicado na 

literatura de até 0,5. Logo, foi necessária a realização da correção desse parâmetro por meio da 

adição de bicarbonato de sódio, implicando na redução do mesmo até 0,64. Além disso, a água 

residual bruta apresentou elevada taxa de carga orgânica tornando promissora sua utilização no 

processo de digestão para produção de biogás. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

680 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

DIVERSIDADE MORFOLÓGICA DAS FASES INICIAIS DO CICLO DE VIDA DE 

CEFALÓPODES DE GRANDE IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E PESQUEIRA? 
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Os cefalópodes são moluscos com sistema nervoso complexo e de grande importância tanto 

ecológica quanto comercial. Entretanto, pouco se sabe sobre os estágios iniciais do ciclo de vida 

destes animais, principalmente no que se refere às suas paralarvas, que são planctônicas após a 

eclosão. As lulas pertencentes à família Loliginidae (Ordem Myopsida) são importantes recursos 

pesqueiros em zonas costeiras de todo o mundo. Esta família é composta por 46 espécies, 

categorizadas em 10 gêneros, cujas principais características taxonômicas são a presença de 

glândula nidamental acessória, membrana corneal transparente sobre os olhos e ausência de 

ganchos nos tentáculos. O objetivo central deste trabalho é compilar informações taxonômicas 

atualizadas dos gêneros que compõem a família Loliginidae, com ênfase em informações que 

facilitem a identificação das paralarvas das diferentes espécies, já que estas possuem grande 

similaridade entre si, o que dificulta sua identificação. Os principais caracteres utilizados para a 

diferenciação das paralarvas recém eclodidas das diferentes espécies foram o padrão de 

cromatóforos - células responsáveis pela pigmentação da pele dos cefalópodes -  principalmente 

os cromatóforos presentes na região ventral posterior da cabeça, região conhecida como “cheek 

patches”, e o tamanho relativo de braços, tentáculos e nadadeiras. Através de revisões 

bibliográficas e da preparação de uma tabela foi possível identificar diferenças entre as paralarvas 

de gêneros e espécies que compõem a família, como por exemplo no gênero Lolliguncula, todas 

as espécies possuem o mesmo número de cromatóforos amarelos na região dorsal do manto e o 

mesmo números de cromatóforos nos “cheek patches”, sendo este último também observado em 

paralarvas das espécies que compõem o gênero Uroteuthis. Já as paralarvas do gênero 

Sepioteuthis, possuem o maior tamanho de eclosão dentre as espécies da família, nadadeiras muito 

longas e, também se distinguem dos demais gêneros devido a grande quantidade de cromatóforos 

em todo o corpo, o que lhes confere uma coloração mais escura. A observação destas 

características genéricas, identificadas pela primeira vez, tornaram possível uma melhor  

diferenciação entre as espécies da família. Com base nas observações e descrições realizadas será 

possível preparar uma chave de identificação para todas as paralarvas desta família, facilitando a 

identificação das mesmas e propiciando uma maior compreensão do ciclo de vida e dinâmica 

populacional desta importante família de lulas costeiras. 
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AFERIÇÃO DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE TRANSDUTORES 
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A pesquisa desenvolvida no plano de trabalho “Aferição de resposta em frequência de 

transdutores piezoelétricos para instrumentos musicais de corda” teve como objetivo o 

desenvolvimento e a construção de um dispositivo de acionamento da corda (doravante, DAC) 

que operasse independentemente da intervenção humana, de modo a padronizar o processo de 

teste de transdutores piezoelétricos para instrumentos musicais de corda. O DAC consiste em um 

circuito amplificador de sinal de áudio baseado no amplificador operacional LM386. Ele é 

composto por duas unidades: controladora e sensora. A unidade controladora contém a placa 

eletrônica, uma bateria, chaves seletoras de comandos e uma entrada auxiliar. A unidade sensora 

é formada por dois transdutores eletromagnéticos. O transdutor de entrada tem a função de 

converter a vibração da corda em sinal elétrico enquanto o transdutor de saída tem a função de 

converter o sinal elétrico - devidamente amplificado - em um campo magnético capaz de colocar 

a corda em vibração. Desse modo o DAC tornou possível a excitação da corda dos instrumentos 

musicais por meio de indução eletromagnética, colocando a corda em estado de ressonância 

sonora, em sua frequência natural. Além do transdutor de entrada, o DAC conta com uma entrada 

auxiliar que permitiu, através da conexão com um Smartphone, o uso de aplicativos geradores de 

frequência para testes com frequências pré-estabelecidas. Um suporte para a unidade sensora 

permite o ajuste preciso da posição desta em relação às cordas do instrumento, tornando-o apto a 

ser utilizado em diferentes instrumentos e em diferentes posições num mesmo instrumento. Com 

o instrumento em repouso, e acionado remotamente, o DAC permite a realização de diversos 

experimentos sobre a interação corda vibrante/transdutor, possibilitando a aferição da resposta 

em frequência de diferentes transdutores em diferentes instrumentos musicais. 
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VARIAÇÕES DO RITMO PLUVIAL NO ESTADO DO PARANÁ: ANÁLISE DA 

DINÂMICA ATMOSFÉRICA, DOS EVENTOS EXTREMOS E ESTABELECIMENTO 

DE TIPOLOGIAS CLIMÁTICAS 
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O Estado do Paraná, em função da sua localização meridional (22º N – 26º S – 48º E – 54º W), 

apresenta um comportamento climático fortemente marcado pelas características transicionais 

entre os climas subtropical e tropical, o que propicia uma boa distribuição pluviométrica durante 

todo o ano. Tal configuração favorece inúmeras atividades econômicas, fazendo com que o estado 

destaque-se no âmbito do agronegócio (soja, milho e trigo), na geração de energia hidroelétrica e 

também no setor industrial. Contudo, o Paraná, assim como demais estados brasileiros, vem 

registrando um comportamento anômalo de grandes déficits pluviométricos, ocasionando 

prejuízos no setor econômico e desabastecimento hídrico para a população. Desse modo, este 

trabalho visa compreender tal quadro de seca, tendo como objetivo avaliar a sua severidade, 

duração e distribuição geográfica através da aplicação de Índices Quantificadores de Seca. Para 

tanto, confeccionou-se uma ampla e robusta série histórica de dados provenientes de um 

compilado de estações meteorológicas e pluviométricas espalhadas por todo o estado (a partir dos 

bancos de dados do INMET, SIMEPAR, Águas Paraná e EPAGRI). Posteriormente, as estações 

foram selecionadas levando em consideração apenas as estações ativas, o intervalo temporal de 

análise (igual ou maior que 30 anos) e o número de falhas, cujas pequenas falhas foram consistidas 

a partir da média triangulada das três estações mais próximas. A partir disso, optou-se por eleger 

as estações mais uniformemente equidistantes entre si, contemplando de forma proporcional todas 

as regiões do estado. Terminada esta fase, começou-se a análise da seca propriamente dita, 

utilizando o Índice de Precipitação Padronizada (SPI – Starterized Precipitation Index), o Índice 

de Porcentagem Normal (PN – Percent of Normal) e o Método dos Decis (D – Deciles). Por fim, 

como produto final, foram gerados mapas temáticos, gráficos e tabelas contendo os resultados 

dos índices, de modo a indicar o grau de intensidade da seca sobre as diferentes regiões do Estado 

do Paraná (podendo variar de ausência de seca a seca extrema ou excepcional), a duração (curto, 

médio ou longo prazo) e a classificação dos impactos sociais, ambientais e econômicos (fraco, 

médio ou alto) gerados ao longo do tempo (entre os anos de 2018 e 2021). 
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VARIAÇÕES DO RITMO PLUVIAL NO ESTADO DO PARANÁ: CLASSIFICAÇÃO E 

ANÁLISE DE SECAS METEOROLÓGICAS 
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É possível observar que os primeiros anos do século XXI foram marcados pela temática das 

mudanças climáticas globais, acompanhada pelo aumento do calor e pela intensificação do 

processo de urbanização, em muitos casos sem o devido planejamento. Mesmo não sendo as 

únicas causas, essas alterações potencializam a degradação do meio ambiente e o aumento das 

situações de risco e das vulnerabilidades socioambientais. Com efeito, tais preposições sugerem 

um estudo mais aprofundado sobre os recorrentes períodos de seca que vem afligindo o Paraná, 

haja vista que este fenômeno traz muitas consequências negativas para o estado, inclusive a mais 

preocupante delas, que é a falta de água, o recurso natural mais importante para manutenção da 

vida humana. Dito isto, a presente pesquisa tem como tema a investigação da ocorrência pluvial 

no Estado no Paraná, com o objetivo de estudar as possíveis causas e impactos causados por 

eventos extremos, essencialmente secas, num determinado período. Para tanto, inicialmente, foi 

realizado o levantamento de dados pluviométricos; identificação das cidades com maiores 

ocorrências de eventos extremos (inundações, enchentes e principalmente seca) e o número de 

registros de desastres naturais no estado, a fim de avaliar as complexidades do sistema atmosférico 

as dinâmicas de ocupação do espaço; a consequente repercussão destes episódios (suscetibilidade) 

e os impactos na sociedade (vulnerabilidade), de forma conjugada. Ainda que nas últimas décadas 

o estado do Paraná tenha apresentando episódios de secas, os resultados sugerem que as 

ocorrências de desastres de ordem pluvial predominaram sobretudo em meios urbanos, e muito 

relacionados com a questão do planejamento urbano, a exemplo da cidade de Curitiba. Vale 

destacar que a pesquisa está no processo de varredura bibliográfica e em etapas preliminares, e 

que, futuramente, será feito um estudo climatológico tradicional, utilizando dados pluviométricos 

retirados de instituições meteorológicas,como por exemplo: Agência Nacional de Água (ANA); 

Departamento de Águas e Energia Elétrica; Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná 

(IAPAR) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Desse modo, tais dados irão subsidiar 

as fases sucessivas desta investigação, e assim atribuir um sentido sintético e abrangente das secas 

no Paraná, identificando as possíveis causas e consequentemente seus impactos socioambientais, 

assim como uma possível aplicação na gestão urbana. 
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DETECÇÃO E MONITORAMENTO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS EM FRUTÍFERAS 
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A mosca-das-frutas, Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) é considerada uma das 

principais pragas da fruticultura brasileira. As fêmeas efetuam a postura dos ovos nos frutos, as 

larvas alimentam-se da polpa causando apodrecimento e queda prematura dos frutos. Para evitar 

os danos é necessário detectar a presença dessa praga nos pomares, bem como monitorar a 

densidade populacional a fim de realizar o controle no momento adequado. Armadilhas e atrativos 

específicos são usados para esse fim, tendo como indicação de controle, o índice de 0,5 moscas 

capturadas por armadilha por dia (MAD). Atualmente o atrativo mais eficiente comercializado no 

Brasil é o CeraTrap®, uma proteína hidrolisada de origem animal com alto teor de emissão de 

compostos voláteis que atraem as moscas-das-frutas para o interior das armadilhas. CeraTrap® é 

utilizado sem diluição, diferentemente das demais proteínas disponíveis no Brasil, as quais 

requerem diluição em água. Esse atrativo possui maior eficiência de captura quando comparado 

com os demais atrativos, porém apresenta um custo elevado. Para reduzir esse custo, agricultores 

têm diluído o atrativo, mesmo sem uma recomendação técnico-científica. Assim, este trabalho 

teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações de CeraTrap® na captura de A. 

fraterculus, em pomar de pessegueiro no município de Araucária-PR durante a safra de 2020. Os 

tratamentos utilizados foram CeraTrap® 100%, as diluições de 75, 50, 25% e água destilada como 

controle. Armadilhas modelo CeraTrap System® com 500 mL de cada tratamento foram 

instaladas nas árvores a 1,8 m de altura, distantes entre si de no mínimo 15 metros em um 

delineamento de blocos casualizados. As avaliações perduraram da fase de desenvolvimento dos 

frutos até a colheita. Semanalmente os insetos capturados foram triados e identificados. Realizou-

se análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Durante o 

experimento foram capturados 631 indivíduos (404 fêmeas e 227 machos). O Tratamento 

CeraTrap 50% apresentou o maior número médio de moscas capturadas por repetição por semana 

e maior número capturas (41,3%). Entretanto não diferiu dos tratamentos CeraTrap puro (100%) 

e CeraTrap 75%, que apresentaram 20% e 22,5% das capturas, respectivamente. CeraTrap 25% 

capturou apenas 16,2% do total de moscas-das-frutas, diferindo dos demais tratamentos. Dessa 

forma, considera-se que diluições até 50% podem ser consideradas eficientes para monitorar e 

detectar a presença das moscas-das-frutas nos pomares, reduzindo pela metade os custos de 

monitoramento. 
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Lipases são enzimas de alto valor econômico e científico, pois fazem a resolução cinética de 

compostos usados como blocos de construção quiral devido à sua enantiosseletividade. Esses 

blocos são a forma enantio-pura de compostos racêmicos, como álcoois primários aromáticos, e 

são de interesse, principalmente da indústria farmacêutica, por serem precursores de anti-

inflamatórios não esteróides, flavonóides, fungicidas e inibidores da biossíntese de colesterol. 

Entretanto, o número de lipases enantiosseletivas ainda é limitado. Assim, estudos estruturais que 

incluem as relações estrutura-função entre a enzima usada na resolução e o racemato alvo podem 

auxiliar na obtenção de novas variantes de lipases com maior enantiosseletividade. Este trabalho 

utiliza a lipase LipC12, isolada de uma biblioteca metagenômica de solo contaminado com 

gordura animal, para, através de análises estruturais, propor uma variante mais eficiente na 

resolução de álcoois quirais primários aromáticos, nomeadamente 2-fenil-1-propanol e 2-metil-

3-fenil-1-propanol. O estudo estrutural foi feito a partir de docking molecular e desenho 

semirracional, visando analisar a interação dos substratos com as regiões da fenda catalítica de 

LipC12 para selecionar posições-chave para mutações. Os complexos formados entre LipC12 e 

os álcoois mostraram que eles têm uma afinidade maior pela cavidade acil (∆G 2-fenil-1-propanol 

= -22,1 kJ/mol e ∆G 2-metil-3-fenil-1-propanol = -22,7 kJ/mol) em relação ao restante da fenda 

catalítica (∆G 2-fenil-1-propanol = -19,4 kJ/mol e ∆G 2-metil-3-fenil-1-propanol = -21 kJ/mol). 

Essa cavidade acomoda o doador acil da reação (acetato de vinila), sendo que a preferência dos 

álcoois por esta região pode indicar um efeito competitivo que pode retardar a reação. Assim, 

focou-se na mudança desta região para diminuir sua afinidade por álcoois tentando manter a 

afinidade pelo doador acil. Essa alteração foi feita através da mutação de três posições apontadas 

como chave (V115, L161 e L164), a fim de aumentar a hidrofilicidade da região, o que poderia 

levar à repulsão dos substratos, visto que estes são hidrofóbicos. Foram testadas 4 variantes, sendo 

que a variante V4 (V115Q, L161H e L164N) apresentou cavidade acil com menor afinidade para 

2-fenil-1-propanol (∆G = -21,1 kJ/mol) e 2-metil-3-fenil-1-propanol (∆G = -21,5 kJ/mol). Por 

isso, essa variante pode apresentar enantiosseletividade maior quando comparada à LipC12 

selvagem e pode servir como base para a engenharia de outras cavidades a fim aumentar o 

reconhecimento quiral pela lipase. 
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Na primeira etapa do trabalho, fizemos um levantamento básico de três variáveis (Temperatura 

de superfície oceânica, salinidade e chlorofila) oceanográficas obtidas através da plataforma 

Google Earth Engine (GEE), visando buscar áreas de parâmetros compatíveis à criação e cultivo 

de algumas espécies marinhas (taínha, bijupirá, vieira pata de leão e camarão branco) 

tradicionalmente cultivadas pela costa do atlântico sul. Com as variáveis estabelecidas e o código 

criado (Javascript) para gerar os plots necessários, finalizamos a primeira etapa com a conclusão 

que a abordagem poderia ser útil para aplicações práticas, porém se fosse trabalhada em maior 

escala e com mais variáveis. Porém, para atingirmos tal patamar de geoprocessamento e realizar 

nossa inferência sobre o uso de ferramentas de sensoriamento remoto na identificação de áreas, 

precisei estudar Bash (Linux), um pouco de C++ e Python para poder "buildar" o sistema de 

acesso e manejo de dados de geoprocessamento  para desenvolvedores da NASA, o OCSSW . 

Com esse programa, foi possível extrair dados de pontos específicos de uma ampla gama de novas 

variáveis que estão sendo estudadas para a aplicação na aquicultura. Antes, limitado apenas ao 

intervalo de tempo do conjunto de imagens que o GEE gerava, agora, com o desenvolvimento do 

ambiente de trabalho com o OCSSW, tivemos acesso à dados oceanográficos complexos como 

materia organica particuldada, comportamento espectral da luz em diversos algoritmos com 

abordagens diferentes, clorofilas com correção atmosférica e aplicadas à atenuação de 

comprimentos de onda específicos. Porém, apesar da grande funcionalidade do OCSSW, sua 

implementação foi expecionalmente trabalhosa, tendo em vista que sou um aluno de oceanografia, 

com base de programação apenas amadora oriunda de estudos isolados informais, o que 

proporcionou um enorme aprendizado. Atualmente estamos finalizando a extração das novas 

variáveis para aplicar os testes comuns estatísticos de correlação, e futura apresentação na siepe 

do artigo científico referente ao estudo, que será submetido à revista internacional. 
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A quantificação elementar em matrizes vegetais normalmente requer procedimentos de alto custo, 

demorados e de elevado risco operacional. Além disso, o uso de elevados volumes de reagentes 

tóxicos e perigosos geralmente são requeridos para a obtenção de bons resultados. Defronte a 

questão, neste trabalho foi desenvolvido um método alternativo de preparo de amostras baseado 

em radiação micro-ondas (MW) e utilizando solventes biocompatíveis. O Solvente Eutético 

Profundo Natural (NADES) é uma nova classe de solvente que é considerado ecologicamente 

correto e versátil. Além do baixo custo e fácil uso, são solventes não tóxicos e de risco operacional 

mínimo. O método de extração proposto utilizando radiação MW foi aplicado na extração de 

analitos inorgânicos (Cd, Cu, Fe, Mn e Zn) em amostras vegetais e posterior quantificação por 

espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado indutivamente. Para o estudo, os NADES 

foram preparados à base de Cloreto de colina (ChCl) e ácido oxálico (Ox) sendo utilizados no 

procedimento de extração. O solvente composto da razão molar 1:1:1 (ChCl:Ox:Água) forneceu 

as melhores recuperações e o volume aplicado no procedimento de extração foi avaliado, com 

melhores resultados obtidos quando utilizados 3 mL de solvente e 150 mg de amostra. Além disso, 

o tempo de extração e a potência MW foram investigados de modo multivariado, isto é, 

simultaneamente. Um modelo matemático adequado foi gerado e as condições ótimas foram 

obtidas com tempo de extração de 35 segundos e potência de 700 W. Nestas condições, as 

recuperações quantitativas (%) variaram de 97 a 109% quando aplicado em material de referência 

certificado (Folha de tomate, NIST 1573a). Os desvios padrão relativo foram inferiores a 8,4% e 

baixos limites de detecção foram obtidos para os elementos estudados, variando na faixa de 

0,0077 a 0,36 mg kg -1 . Estes resultados demonstram a alta eficiência do procedimento proposto 

para quantificação elementar em matriz vegetal. Além disso, o método desenvolvido foi rápido, 

simples e de baixo custo. 
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As partículas carregadas que se propagam no universo e chegam até a Terra são chamadas de 

raios cósmicos e foram descobertas pelo físico austríaco Victor Hess em 1912, o que lhe 

proporcionou o recebimento do prêmio Nobel de Física de 1936. Na Argentina, na cidade de 

Malargüe está localizado um observatório de raios cósmicos, chamado Observatório Pierre 

Auger. Neste trabalho calculamos o efeito dos campos magnéticos galácticos na propagação de 

raios cósmicos ultra energéticos, com energias > 10¹⁸ eV (UHECR - Ultra High Energy Cosmic 

Rays). Foi realizado um estudo teórico através de teses, dissertações e artigos sobre os campos 

magnéticos galácticos e seus efeitos nas trajetórias e acelerações dos raios cósmicos, levando-se 

em consideração as particularidades das partículas e sua propagação pelo Universo. Foi 

considerado o modelo de campo magnético Jansson-Farrar (JF2012), consiste de um modelo atual 

construído com medidas de rotação Faraday de fontes extragaláticas de todo o céu, juntamente 

com mapas de emissão síncrontron polarizados. Os raios cósmicos de mais alta energia ( E > 

10¹⁹eV ) são os mais indicados para estudar sua origem, pois sofrem menos desvios na presença 

de campos magnéticos devido a sua alta energia. Durante o projeto foram feitas simulações da 

trajetória de raios cósmicos com o programa CRT (Cosmic Ray Trajectory), com diferentes 

composições sendo elas núcleos leves (prótons e hélio), pesados (ferro e sílicio) e moderados 

(carbono, nitrogênio e oxigênio) e diferentes índices espectrais da fonte, utilizando dois modelos 

de campos magnéticos, com ênfase ao modelo JF2012. Fazendo uma análise e comparando os 

resultados, mostramos o efeito que o campo magnético possui no estudo da propagação de 

partículas. O modelo JF2012 mostrou-se mais completo, sendo possível construir modelos mais 

detalhados da interação do campo magnético galáctico com as partículas. 
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A pandemia da COVID evidenciou como nosso planeta está sendo afetado pelas ações humanas, 

que se mostram, com o passar dos anos, irreversíveis e devastadoras. Para que não chegue a esse 

ponto, é necessário estimular cada vez mais o desenvolvimento sustentável. Em 2015, a 

Organização das Nações Unidas firmou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

que compõem uma agenda internacional de políticas de desenvolvimento sustentável. Observou-

se que a escassez desta discussão na formação profissional é objeto desta investigação. Com base 

nesses ODS, esta pesquisa tem como objetivo “Investigar se a oferta de curso sobre telhado verde 

para estudantes de arquitetura e engenharia civil fomenta o desenvolvimento de competência em 

sustentabilidade “. A estratégia metodológica iniciou com a curadoria de conteúdo para a edição 

de um curso no formato de educação aberta e após a sua oferta foi avaliado o ensino numa 

plataforma aberta, de modo, a fomentar o desenvolvimento de competências em sustentabilidade. 

Para isso, esta pesquisa acompanhou a produção de um Massive Open Online Course (MOOC) 

sobre noções de sustentabilidade e introdução a Telhado Verde, fazendo uso de recursos da 

plataforma como ferramenta de investigação. Elaborou-se uma análise dos dados coletados na 

área de bate papo e também se estimulou aos participantes do curso a responder ao objetivo da 

pesquisa. Esta ação resultou que a maioria dos participantes atuam no setor da construção civil e 

concordam que há uma carência de discussão sobre a temática sustentabilidade no âmbito da sua 

formação profissional: “A sustentabilidade embora venha a ser discutida com mais frequência, 

acredito que não seja o suficiente para nós estudantes. Eu por exemplo, senti a falta de matérias 

relacionadas à sustentabilidade na engenharia em minha graduação, e desta forma, hoje estou aqui 

buscando obter mais conhecimentos” (respondente 6). Comentários como esse, demonstram o 

sucesso desse curso que foi ofertado no dia 7 de julho de 2021 e contou com mais de 300 

participantes. 
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Dentre as Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN), a leishmaniose é uma das principais, sendo 

causada por diversas espécies de protozoários do gênero Leishmania (Trypanosomatida: 

Trypanosomatidae), transmitidos aos seres humanos pela picada de flebotomíneos femininos 

infectados. Em termos de combate à doença, os fármacos utilizados para tratamento apresentam 

baixa eficácia, graves efeitos colaterais, exigem longo tempo de tratamento e apresentam alto 

custo. Neste contexto, estudos recentes têm demonstrado que subclasses de compostos orgânicos 

contendo os calcogênios selênio (Se) e telúrio (Te) podem apresentar propriedades medicinais, 

tendo como exemplos diteluretos de diacetais que foram descritos como agentes antiparasitários 

contra Leishmania amazonensis, teluro-hidrazona descrita com atividade antioxidante e baixa 

citotoxicidade, seleno-aminas antifúngicas e teluro-aminas antibacterianas. Portanto, tendo como 

objeto de estudo os compostos da classe dicalcogenetos de diarila O- e N- funcionalizados, o 

objetivo deste trabalho foi sintetizar e avaliar biologicamente dicalcogenetos de diarila frente à 

Leishmania amazonensis. A rota sintética foi realizada empregando reações bem consolidadas na 

literatura, como acetalização, formação de reagente de Grignard, hidrólise ácida e adição 

nucleofílica. Uma das técnicas para análise foi a Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para os 

núcleos de hidrogênio, carbono e selênio, além da Espectroscopia no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR). Os dicalcogenetos finais sintetizados foram as oximas e as 

hidrazonas, além dos compostos precursores: os acetais e as cetonas. Todos esses compostos 

foram devidamente sintetizados, purificados e caracterizados de acordo com as especificidades 

de cada composto, como no caso das calcogenoidrazonas que foram insolúveis em água e em 

solventes orgânicos tanto polares quanto apolares. Devido a pandemia de COVID-19, a avaliação 

biológica dos compostos ainda não foi realizada. 
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Seja G(V,E) um grafo com conjunto de vértices V e conjunto de arestas E onde as arestas são 

valoradas com pesos não-negativos. O problema do corte máximo consiste em particionar o 

conjunto de vértices V do grafo em dois subconjuntos de forma que a soma dos pesos das arestas 

que conectam vértices entre os dois subconjuntos seja a maior possível. Por se tratar de um 

problema NP-Completo a resolução de instâncias de grande porte é inviável do ponto de vista 

computacional. Neste sentido, cotas superiores que envolvem os autovalores de matrizes 

associadas a grafos são desejáveis, o que são conhecidas como cotas espectrais. Neste trabalho 

foram estudados o problema do corte máximo e algumas cotas espectrais existentes na literatura 

para esse problema. Neste trabalho, as cotas espectrais investigadas foram aquelas que envolvem 

os autovalores das matrizes de adjacência, laplaciana e laplaciana sem sinal. O objetivo do estudo 

foi verificar qual dentre as cotas superiores estudadas apresentavam um melhor ajuste para o 

problema do corte máximo num dado conjunto de instâncias. O método utilizado foi realizado em 

cinco etapas: (i) seleção de instâncias do problema do max-cut disponíveis na base de dados 

BiqMac disponível em http://biqmac.uni-klu.ac.at/biqmaclib.html; (ii) modelagem do problema 

do max-cut utilizando o solver do Gurobi para a determinação da solução ótima de cada instância; 

(iii) seleção de três cotas espectrais conhecidas na literatura para o max-cut; (iv) implementação 

de algoritmos na linguagem Python para: a obtenção da solução ótima, em integração com o 

Gurobi; o cálculo das cotas espectrais em cada instância; (v) testes computacionais foram 

executados para comparar os valores ótimos obtidos pelo Gurobi e os valores das cotas superiores 

para cada instância. Foram realizados testes com 17 instâncias do max-cut com grafos variando 

de 6 a 100 vértices e número de arestas entre 4 e 4950. Os resultados computacionais indicaram 

que em 71% dos casos a cota espectral obtida pelo autovalor da matriz de adjacência foi a melhor 

cota possível. Esta análise preliminar apontou que a cota fornecida pelo autovalor da matriz de 

adjacência pode ser a mais apropriada para a resolução de problemas reais que, em geral, são de 

grande porte e cujas soluções ótimas não podem ser determinadas por algoritmos exatos. 
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A Ilha da Trindade é uma ilha oceânica localizada no Oceano Atlântico Sul, situada no extremo 

leste do território brasileiro. Esta ilha possui importância para o Brasil devido ao seu 

posicionamento estratégico na Zona Econômica Exclusiva do Brasil. Esta ilha apresenta potencial 

para a realização de estudos petrológicos e petrogenéticos, de modo que ao longo de sua extensão 

territorial, ocorre a formação de rochas carbonáticas, produtos geológicos que são importantes na 

compreensão da formação e evolução de ambientes. O presente estudo teve por objetivo 

caracterizar e classificar petrograficamente as amostras de rochas carbonáticas coletadas na 

plataforma insular da ilha. Os métodos utilizados envolveram a descrição macroscópica das 

rochas, fotografia de alta resolução e descrição de lâminas petrográficas. O material analisado 

apresenta, de maneira geral, granulação de areia média com grau de esfericidade alto e 

arredondamento sub-angular a sub-arredondado. A trama e orientação dos grãos que compõem o 

arcabouço não foi identificada. O grau de seleção das amostras é moderadamente selecionado a 

bem selecionado. A sustentação da rocha se dá pelos grãos, e o contato entre os grãos é côncavo-

convexo. Os grãos que formam o arcabouço são principalmente formados por grãos aloquímicos. 

O tipo de cimento que forma a rocha é carbonático. Nas amostras de rochas carbonáticas ocorrem 

evidências de ação biológica caracterizadas por atividades de microrganismos (bioturbação). Os 

grãos que formam o arcabouço possuem formato arredondado. Os grãos ocorrem associados a 

vestígios de algas rodofíceas. Verificou-se a ocorrência de bioclastos e cracas (Balanídeos). Pode-

se concluir a partir dos dados mineralógicos e composicionais obtidos por meio da análise 

composicional das rochas carbonáticas que a maior parte das rochas descritas correspondem ao 

tipo Grainstone devido ao arcabouço ser sustentado por grãos e a maior parte do espaço 

intergranular estar parcialmente preenchido por cimento. Também foram identificadas rochas que 

foram classificadas como Boundstones, visto que essas amostras apresentam vestígios de 

esqueletos de organismos coloniais. Sugere-se que, dispondo de uma assembleia fossilífera 

constituída por organismos com afinidade a ambientes rasos, as rochas carbonáticas da Ilha da 

Trindade descritas podem ser compreendidas como rochas carbonáticas recifais autóctones, 

ocorrendo predominantemente associadas a organismos coloniais. 
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Os catalisadores utilizados no processo de craqueamento catalítico fluidizado são compostos 

formados basicamente de zeólita com alta área superficial. A zeólita apresenta uma estrutura 

sílico-aluminosa de alta complexidade, além de conter terras raras, com ênfase para o lantânio, 

que conferem maior estabilidade estrutural ao catalisador, melhorando suas propriedades 

mecânicas. Com a deposição de coque   sobre sua superfície durante o processo, os catalisadores 

sofrem degradação, necessitando de uma etapa de regeneração para retornarem ao processo. Esses 

catalisadores, ao passarem por muitos ciclos de uso e regeneração, sofrem degradações estruturais 

e precisam ser descartados. Esse resíduo sólido gerado contém teores significativos de metais de 

alto valor agregado, como o lantânio, vanádio e níquel e são classificados como Resíduo de Classe 

I segundo a Resolução Nº 20, de 18 de junho de 1986, artigo 21, do CONAMA. Devido às muitas 

aplicações industriais do lantânio, como na fabricação de catalisadores, na fabricação de ligas 

metálicas para armazenamento de hidrogênio e até na agricultura, justifica-se o estudo sobre a 

recuperação deste metal de resíduos industriais, tanto em termos econômicos quanto ambientais. 

Deste modo, esse trabalho contemplou a avaliação da recuperação do lantânio através do estudo 

comparativo de trabalhos anteriores. Comparou-se a precipitação de lantânio a partir de efluentes 

da remediação eletrocinética e da lixiviação ácida de catalisadores de FCC desativados. A 

comparação dos resultados permitiu verificar que, com relação aos rendimentos na recuperação 

de lantânio pelos diferentes métodos de obtenção de efluente, existe influência da temperatura 

empregada no processo de precipitação quando se utilizou o efluente de remediação 

eletrocinética. Neste caso, o rendimento obtido foi de até 24,64% superior do que os testes de 

precipitação realizados em temperatura ambiente, diferentemente do efluente de lixiviação, que 

não sofreu influência considerável da temperatura na precipitação do lantânio. As purezas dos 

precipitados de lantânio obtidas nos estudos avaliados de efluente de remediação eletrocinética e 

de lixiviação foram consideravelmente altos, com destaque para a lixiviação assistida por micro-

ondas, que obteve precipitado com pureza de 99,7%. 
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A erva-baleeira (Varronia curassavica Jacq.) é uma planta medicinal nativa do Brasil e suas folhas 

servem para extração de óleo essencial com ação analgésica e anti-inflamatória.Com o uso de 

ferramentas biotecnológicas na propagação vegetal, busca-se aperfeiçoar a produção de mudas 

por estaquia. Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito de produtos naturais sobre o 

desenvolvimento inicial in vivo (crescimento e enraizamento) de erva-baleeira. Para o plantio das 

estacas, foram preparados substratos contendo areia, solo, substrato e massa seca foliar triturada 

de Solanum cernuum (panaceia) e Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis). As estacas de erva-baleeira 

foram coletadas de uma única planta em diferentes períodos (meses). Os experimentos foram 

conduzidos em delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos (diferentes 

substratos) com 10 repetições, sendo cada repetição composta por quatro estacas e padronizadas 

em tamanhos de aproximadamente 10 cm, com corte na base feito em bisel e mantidas uma ou 

duas folhas na porção apical com sua área reduzida à metade. Aos 90 dias após o plantio foram 

avaliados: mortalidade, número de brotações novas, número de raízes, peso da parte aérea (brotos) 

e peso das raízes. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey.Nos experimentos com as estacas coletadas no período de 

novembro de 2020 e janeiro de 2021 houve 100% de mortalidade, impossibilitando outras 

determinações. Em relação ao experimento com as estacas coletadas no mês de abril, não houve 

diferença quanto à taxa de sobrevivência e apenas 50% das estacas sobreviveram em cada 

tratamento. As estacas cultivadas em substrato contendo massa seca de ora-pro-nóbis 

apresentaram 80% de enraizamento, enquanto as demais apresentaram 60%. No entanto, as 

estacas cultivadas em substrato contendo massa seca foliar de panaceia apresentaram em média 

13,5 raízes/estaca, contrastando significativamente com o controle que apresentou 5,5 

raízes/estaca; o que refletiu positivamente na massa fresca das raízes. Quanto ao número de 

brotos, os tratamentos com massa foliar seca de ambas as plantas medicinais, aumentaram 

significativamente a massa fresca de brotos/estaca (até 48%), sem aumentar o número de brotos. 

Portanto, a adição de massa foliar de panaceia e de ora-pro-nóbis aumentaram o desenvolvimento 

das partes aéreas e o enraizamento das estacas de erva-baleeira, constituindo uma ferramenta 

alternativa biotecnológica para valorização de biomassa vegetal na propagação vegetal. 
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A degradação de organofosforados (OPs) é um tema extremamente relevante atualmente devido 

a utilização desenfreada de pesticidas e armas químicas em vários países. As consequências à 

saúde humana causadas pela exposição exacerbada a essas substâncias tóxicas são reportadas pela 

literatura. Portanto, o interesse em agentes de detoxificação para estes compostos têm crescido 

substancialmente. Uma forma de realizar essa detoxificação é por meio de nanocatalisadores, 

capazes de realizar reações catalíticas com os OPs. Sabendo disso, o óxido de grafeno (GO) é um 

nanomaterial carbonáceo com grande potencial para funcionalização devido ao número 

significativo de grupos funcionais oxigenados (grupos epóxi, hidroxilas, carbonilas e carboxilas) 

em sua superfície. O intuito deste projeto de pesquisa foi a variação na quantidade de grupos 

oxigenados do GO e sua funcionalização com diferentes compostos para avaliar sua eficiência 

como nanocatalisadores em reações de desfosforilação. A obtenção do GO foi realizada pelo 

método Hummers e, em seguida, foram utilizados métodos de funcionalização via grupos 

epóxidos. Os funcionalizantes foram os reagentes: cisteamina (1), 1-(3-aminopropil) imidazol (2), 

etilenodiamina (3) e metimazol (4) para compreender qual o melhor nucleófilo para a 

funcionalização nos grupos epóxidos do GO. Para a caracterização das amostras obtidas foram 

utilizadas análises termogravimétricas (TGA) e espectrometria de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR). Os estudos cinéticos foram realizados por meio da técnica de 

espectrofotometria UV-VIS acompanhando a reação das amostras com o substrato modelo dietil-

2,4-dinitrofenilfosfato (DEDNPP). Resultados encontrados até o momento por meio de TGA e 

FTIR indicam um sucesso de funcionalização com (1) e (4). Já com o uso de (2) e (3) a análise 

termogravimétrica apresentou uma ausência de perda de massa, que ocorreria em torno de 215 e 

430 ºC, associada ao sucesso da funcionalização. Tal fato comprovou a maior reatividade dos 

grupos tióis (presentes nas estruturas de (1) e (4)), com o GO. Os estudos cinéticos revelaram um 

incremento catalítico na ordem de 10⁵ vezes em relação à hidrólise espontânea. Esses resultados 

indicaram que o desempenho dos nanocatalisadores de organofosforados são muito promissores 

devido as diferentes funções/grupos possíveis, ainda mais levando em conta que o material se 

mostrou propício para remoção do meio reacional no final da reação, sendo reciclado e mantendo 

sua atividade catalítica. 
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No mundo em que vivemos, a poluição atmosférica se tornou um problema de grande impacto 

em nossas vidas cotidianas e futuras, um dos grandes culpados deste problema é a liberação 

excessiva do gás CO2 na atmosfera pelas atividades humanas. Uma das alternativas modernas 

para a redução deste problema é a implementação de membranas poliméricas assimétricas com o 

intuito de filtrar tal gás da maioria de suas fontes. Para a confecção destas membranas serão 

utilizados dois polímeros de fácil acesso e disponibilidade, sendo estes a polisulfona (PSF) e o 

acetato de celulose (CA). Para a realização de mencionada filtração, é comum em compostos 

poliméricos serem usados substâncias que são incorporadas na matriz polimérica que conferem 

ao produto final características desejadas, formando compostos denominados blendas 

poliméricas, neste trabalho foi estudado a utilização do polímero natural conhecido como Lignina, 

com o objetivo de aplicá-lo em tais membranas e descrever a contribuição deste composto na 

blenda para o objetivo da separação de gases. Dessa forma, no presente trabalho foi realizado um 

estudo bibliográfico das membranas poliméricas assimétricas dos polímeros selecionados, do 

composto Lignina e de sua possível utilização como aditivo para tais membranas. Para a 

realização de tal estudo, foi feita a leitura de artigos e revistas que descrevem a filtração de gases, 

os polímeros utilizados (PSF e CA), o composto de dopagem de interesse (Lignina) e a utilização 

do composto dentro do contexto de membranas de separação de gases. Ademais, apesar da 

pandemia COVID-19 ter impossibilitado a realização de experimentos para a obtenção de dados 

experimentais e empíricos, o estudo bibliográfico realizado mostra o potencial da utilização da 

Lignina em conjunto com os polímeros mencionados para gerar membranas de filtração de gases 

que possuem maior permeabilidade como contribuição do aditivo e a grande vantagem de serem 

de baixo custo e alta disponibilidade. 
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O experimento foi conduzido na estação experimental da Cooperativa C. Vale localizada no 

município de Palotina no Paraná, durante a safra de 2020/2021, com o objetivo de realizar o 

monitoramento de manchas foliares e condições climáticas para tomada de decisão no manejo 

químico de doenças da soja. A cultivar de soja  BS 2606 IPRO, foi utilizada para realização do 

ensaio, onde cada parcela experimental foram compreendida por 4 linhas com 5 metros de 

comprimento e 0,45 metros de espaçamento, sendo considerada área útil as duas linhas centrais, 

na qual foi realizado a semeadura no dia 30 de setembro de 2020, com adubação de 300 Kg/ha, e 

imergindo no dia 08 de outubro de 2020. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, composto por oito tratamentos e quatro repetições T1: 1° Aplicação (A1) em pré-

fechamento seguida de mais três aplicações a cada 15 dias; T2: 1° aplicação (A1) em estádio 

fenológico V6 seguida de mais três aplicações a cada 15 dias; T3: 1° aplicação (A1) em função 

do monitoramento do coletor de esporos seguida de mais três aplicações a cada 15 dias; T4: 1° 

aplicação (A1) em função do monitoramento do coletor de esporos seguida de mais duas 

aplicações a cada 15 dias;  T5: 1° aplicação (A1) após 15 dias da detecção de uredósporos no 

coletor e em seguida aplicações a cada 15 dias; T6:  1° aplicação (A1) em função do 

monitoramento da doença e condições climáticas; T7: 1° aplicação (A1) em função do 

monitoramento da doença e T8: testemunha sem aplicação.  A avaliação da severidade das 

manchas foliares (mancha-alvo, mancha-olho-de-rã, doenças de final de ciclo DFCs, antracnose) 

foi realizada com o auxílio de uma escala diagramática em 10 trifólios dentro da área útil de cada 

parcela. Após a colheita, realizou-se a pesagem e a verificação da umidade dos grãos colhidos, 

para determinação da produtividade. As condições climáticas foram determinantes para os baixos 

índices de severidade das manchas, para ocorrência de cada patossistema dentro do ciclo de 

desenvolvimento da cultura bem como para tomada de decisão do manejo químico das doenças, 

consequentemente reduzindo o número de aplicações. 
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A produção do milho no Brasil é considerada a terceira maior no mundo, onde o cultivo 

convencional vem diminuindo dentro do setor agrícola, abrindo espaço para métodos mais 

sustentáveis e conservacionistas, como os SIPA. Baseando-se na hipótese que a presença das 

árvores e animais nos sistemas de produção geram alterações de produtividade da cultura do 

milho, essa pesquisa teve por objetivo mensurar a produtividade da cultura do milho em quatro 

diferentes sistemas de produção agropecuária: monocultura de milho ou lavoura (L), lavoura-

floresta (LF), lavoura-pecuária (LP) e lavoura-pecuária-floresta (LPF). O experimento foi 

conduzido no Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária (NITA), situado na Fazenda 

Canguiri da UFPR em Pinhais, PR. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 

parcelas subdivididas e três repetições. As subparcelas contaram com diferentes doses de 

nitrogênio (N), aplicado na forma de ureia (45%), sendo 0, 135 e 270 kg/N de ha. Foram coletadas 

amostras de cinco plantas por metro linear em cada tratamento nos estádios V4, V8 e R1 para 

estimar a matéria seca. Para a avaliação dos componentes de rendimento a colheita foi realizada 

em uma área útil de 3 m² no centro de cada parcela. Foram analisadas número de grãos por espiga 

(NGE), número de fileiras por espiga (NFE), peso de mil grãos (p1000), diâmetro de colmo (D) 

e produtividade de grãos (kg/ha). Nos sistemas com o componente arbóreo (LF e LPF) a 

produtividade de grãos e matéria seca foi menor quando comparado aos tratamentos lavoura (L) 

e lavoura-pecuária (LP). As produtividades variaram entre 851 e 4311 kg.ha na produção de grãos, 

independente da dose de N utilizada. Além da presença de plantas daninhas e o sombreamento, o 

experimento está localizado em uma Área de Proteção Ambiental – APA, onde não é permitido 

uso de defensivos químicos, estes fatores podem ter contribuído para tais resultados. Nos 

tratamentos L e LP não foram observadas diferenças significativas na produtividade para as doses 

de 135 e 270 kg.ha-1 de N. Quanto à interação entre os sistemas de produção e doses de N para 

variável diâmetro de colmo, esta foi maior para o tratamento LP nas áreas sem aplicação de N. 

Nas demais doses testadas (135 e 270 kg.ha-1), os tratamentos LP e L foram iguais 

estatisticamente, mas superiores aos tratamentos LF e LPF. 
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O presente trabalho de pesquisa de iniciação científica buscou realizar uma abordagem analítica 

qualitativa a respeito do uso da plataforma de Ensino Remoto Emergencial (ERE) no processo de 

formação de conhecimento, bem como na construção de competências no desenvolvimento do 

projeto arquitetônico, aplicada aos estudantes do curso de arquitetura e urbanismo da 

Universidade Federal do paraná (UFPR), com ênfase em duas disciplinas, “Epistemologia do 

Projeto” e “Educação Espacial ArchiCad”. A fim de alcançar os objetivos propostos, o trabalho 

foi dividido em cinco etapas: estudo bibliográfico sobre pesquisa qualitativa; leituras e discussões 

a respeito do estudo epistemológico empregado nas disciplinas de “Epistemologia do Projeto” e 

“Educação Espacial Archicad”; análise e estudo dos produtos das atividades realizadas pelos 

alunos nas duas disciplinas em questão; entrevistas realizadas no decorrer da pesquisa com os 

alunos participantes das disciplinas nos ciclos 1 e 2 do período emergencial; análise de cunho 

teórico a partir dos dados obtidos. As três primeiras etapas tornaram cada vez mais evidente a 

abrangência da pesquisa, possibilitando um olhar sensível direcionado às experiências obtidas por 

alunas e alunos neste modelo emergencial de aprendizagem em meio à pandemia da Covid-19. 

Na sequência foram realizadas as entrevistas com alunos voluntários que, somadas aos produtos 

entregues nas aulas, levantaram uma série de questionamentos a respeito da realização de tais 

disciplinas de forma remota, bem como os fatores que tendem a potencializar ou restringir a sua 

eficiência. De forma concisa, podemos elencar alguns desses fatores, como a tecnologia 

disponível nas aulas presenciais em oposição àquela utilizada pelos estudantes em suas 

residências, o modelo de organização pessoal que se faz necessário em aprendizado remoto que, 

muito difere dos que são utilizados presencialmente, entre outros. Espera-se que as descobertas 

deste trabalho possam vir a auxiliar na organização de futuras aulas remotas ou híbridas nas duas 

disciplinas. epistemologia do projeto arquitetônico, educação espacial digital, ensino remoto 

emergencial 
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Diante de um cenário pautado nas alterações do clima, verificam-se cada vez mais impactos 

pluviais de grandes proporções relacionados às alterações de temperatura e precipitação no sul do 

Brasil vinculados à variabilidade climática. Estes impactos, por sua vez, mostram-se cada vez 

mais intensos. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise pautada 

nas teleconexões climáticas entre os fenômenos macroclimáticos de grande escala (tais como os 

principais padrões que compõem a variabilidade pluvial no Hemisfério Sul como a Oscilação 

Decadal do Atlântico (ODA),  El Niño Oscilação Sul (ENOS) e a Oscilação Decadal do Pacífico 

(ODP) e o clima local de Curitiba e Região Metropolitana utilizando levantamentos teórico-

metodológicos junto à aplicação do método hipotético-dedutivo, analisando diferentes 

bibliografias. Além disso, o trabalho utilizará dados de precipitação diária fornecidas pelo INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia) e pela plataforma Hidroweb do Sistema de Informações 

Hidrológicas da Agência Nacional de Águas (ANA), na temporalidade de 1960 a 2018, sendo 

analisados a partir do SPI (Standard Precipitation Index) a fim de padronizar os dados para 

expressar a frequência e intensidade dos eventos, indicados a partir de uma série de desvios 

padrão, podendo estar acima ou abaixo de uma média do qual um evento (valor) se encontra - 

valores positivos (SPI+) indicam episódios de chuvas, enquanto que os negativos (SPI-), denotam 

seca -  podendo classificá-los em diferentes classes de intensidade de acordo com os episódios de 

chuva e seca. Com a padronização dos dados, busca-se verificar o nível de relação e interferência 

entre a configuração do clima local e seus impactos com os fenômenos macroclimáticos, tais 

como o ENOS, ODA, ODP, entre outros. Os resultados preliminares apontam que os anos da série 

em questão encontram-se dentro de uma classificação normal padrão, apresentando um sutil 

destaque para eventos de SPI-. No entanto, observa-se que os valores positivos (indicativo de 

chuva) apresentam episódios de maior intensidade se comparado aos valores negativos (indicativo 

de seca). Além disso, verifica-se ainda uma tendência crescente de valores de SPI+ de grande 

intensidade a partir da década de 1980. A partir desse ponto, busca-se entender melhor o 

comportamento do índice (SPI) a partir de correlações com os fatores climáticos de grande escala 

apontados. 
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Desde o aparecimento do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, em Wuhan, situada 

na província de Hubei na China, em dezembro de 2019, o vírus se espalhou rapidamente pelo país 

e tomou proporções globais propagando desafios sociais e econômicos subjacentes. Nesse 

contexto pandêmico, faz-se necessário o uso de modelos matemáticos que permitam um constante 

monitoramento da evolução da epidemia. Neste trabalho, nós usamos o modelo beta logístico 

(MBL), tanto com parâmetros independentes do tempo para descrever curvas epidêmicas com 

uma única onda, quanto com parâmetros dependentes do tempo para o caso de múltiplas ondas. 

O MBL é uma generalização da equação de crescimento logístico de Verhulst e de algumas de 

suas variações, além de englobar essas outras equações como casos especiais. Para o caso de 

múltiplas ondas, os parâmetros do modelo variam com o tempo de acordo com a função logística, 

em que cada platô da função logística representa o valor do parâmetro em uma dada onda. Nesta 

apresentação, mostrarei exemplos de aplicações do modelo para um conjunto de localidades, em 

particular para os dados do Brasil e para regiões do Paraná. Como há uma grande subnotificação 

em relação ao número total de infecções, já que muitos portadores do vírus (assintomáticos ou 

com sintomas leves) não são detectados, o número de casos confirmados não é um bom indicador 

da real evolução da epidemia. Com o objetivo de minimizar os efeitos da subnotificação, a análise 

foi restrita aos dados de óbitos por Covid-19, que são mais representativos. Observou-se que o 

modelo captura muito bem a tendência da curva de óbitos. Conclui-se, desse modo, que, apesar 

da complexidade dos dados que refletem as características de propagação do vírus e as diferentes 

respostas humanas, o modelo consegue captar essa dinâmica complexa, como evidenciado pela 

boa concordância entre a curva teórica e os dados empíricos. Os parâmetros obtidos pelo modelo 

podem ser utilizados como uma ferramenta por formuladores de políticas públicas de saúde, para 

avaliar ovestágio da epidemia em um local de interesse, bem como para mensurar a efetividade 

das estratégias de intervenções. Por fim, apresentarei o Portal Modinterv PR, uma ferramenta que 

permite a análise exploratória de dados associados à pandemia no estado do Paraná e onde esse 

modelo foi implementado para um conjunto de localidades do estado. O Portal foi construído 

utilizando a linguagem Python e o framework de código aberto Dash. 
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As determinações de pesticidas em amostras alimentícias são de extrema importância, pois geram 

valiosos dados para fins de controle de qualidade, uma vez que estes compostos apresentam 

toxicidade. Um dos mais prováveis alimentos contaminados com estes resíduos é o leite, no qual, 

os animais produtores de leite podem acumular estes pesticidas, através da alimentação com 

pastagem, silagem de milho, água ingerida e ar inalado. Entretanto, a determinação destes 

compostos em leite, uma matriz complexa com alto teor proteico e lipídico, o preparo de amostra 

se torna uma etapa importante do método analítico. Nesta etapa é necessário realizar a pré-

concentração dos analitos, além de um clean-up da amostra, eliminando possíveis interferentes. 

Portanto, várias metodologias foram desenvolvidas para se determinar herbicidas triazínicos em 

amostras complexas, principalmente as baseadas em métodos miniaturizados. Na microextração 

líquido-líquido dispersiva terminada com solvente (ST-DLLME – solvent terminated dispersive 

liquid-liquid microextraction), uma quantidade do solvente de dispersão é adicionada a mistura 

para quebrar a emulsão e induzir a separação de fases. O objetivo deste trabalho é determinar 

herbicidas tríazínicos em leite bovino via GC-MS utilizando a técnica ST-DLLME. Em etapas 

passadas, foram realizadas as otimizações das condições experimentais (volume do sobrenadante, 

massa de cloreto de sódio adicionada, tempo de sonicação, volume de solvente extrator, volume 

de solvente demulsificante e tempo de demulsificação), que levaram à uma melhor resposta dos 

analitos, sendo as mesmas já finalizadas. Além também das condições cromatográficas que são 

essenciais para a obtenção de uma resolução satisfatória, obtendo as melhores condições de 

separação dos compostos. Sendo assim, foram construídas duas curvas analíticas uma para cada 

composto, onde para a atrazina foi construída uma curva na faixa de 5 e 350 μg L-1, no qual foi 

obtido um R2 de 0,99421, já para a simazina a curva foi construída na faixa de 10 e 500 μg L-1, 

apresentando um R2 de 0,97414. Como avaliação de precisão, foram obtidos os desvios padrão 

relativos nas faixas de 1 a 41% para atrazina e de 2 a 41% para simazina. Sendo assim, para 

obtenção de melhores parâmetros de mérito, serão construídas novas curvas analíticas utilizando 

a metodologia de padronização interna. Após validado, será realizado a avaliação de uma 

variedade de amostras reais, com o intuito de avaliar se há a presença desses herbicidas triazínicos 

nessas amostras. 
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A região oeste paranaense desempenha papel importante na produção e exportação de carne de 

frango para o mundo, e os processos envolvidos nessa cadeia produtiva consomem grande 

quantidade de água, acarretando numa grande quantidade de efluentes que demandam de 

tratamento, evitando impactos ambientais e sociais na região instalada. O tratamento de efluentes 

de frigoríficos normalmente é composto por três etapas: físico, físico-químico e biológico. O 

tratamento físico-químico, com ação de agentes coagulantes e floculantes, consiste na remoção 

da maior parte da carga orgânica, óleos e graxas e de sólidos suspensos no efluente. No tratamento 

físico-químico são geradas grandes quantidades de borras nos flotadores. Essa borra necessita 

passar por um tratamento térmico, onde se reduzirá a umidade, se separará a fase sólida, líquida 

e oleosa a partir de centrífugas do tipo tridecanters. A quantidade de fase sólida gerada é 

expressiva, e, conforme a norma NBR 10004/2004, se caracteriza como um resíduo sólido e deve 

ser destinada a aterros industriais, encarecendo o processo e causando problemas ambientais e 

sociais na região. Existe a possibilidade de se explorar o potencial energético desse subproduto a 

partir da sua combustão em caldeiras. Porém, esse processo pode produzir gases tóxicos e 

corrosivos, sendo prejudicial ao equipamento e a atmosfera do local. Haja vista, a presente 

pesquisa visa analisar o potencial energético do lodo flotado de efluente de frigoríficos produzido 

a partir de diferentes agentes coagulantes, avaliando as diferentes composições, visando 

aproveitar esse resíduo, tornando-o um subproduto do sistema. Nesse contexto, serão avaliados 

quatro agentes coagulantes distintos: cloreto férrico, policloreto de alumínio (PAC), um 

coagulante orgânico a base de taninos e, por fim, uma mistura entre PAC e coagulante orgânico. 

Os testes serão realizados em um flotador de bancada utilizando-se amostras de efluente coletadas 

em frigorífico de aves localizado no oeste do Paraná. Após, o lodo gerado será caracterizado por 

meio de análise imediata, poder calorífico, análise elementar (CHONS), teores de Cloro e Fluor, 

e análise elementar da fração inorgânica (cinzas) do resíduo sólido. Nesse sentido, a expectativa 

é que os resultados obtidos possibilitem identificar o agente coagulante mais promissor no que 

diz respeito a combustão deste resíduo em caldeiras projetadas para queima de cavaco de madeira, 

transformando-o em um subproduto e minimizando os impactos ambientais decorrentes da sua 

destinação. 
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A convecção natural é um fenômeno de transferência de calor em que o movimento de um fluido 

ocorre devido à ação de uma força de corpo e a diferenças de densidade ocasionadas por 

gradientes de temperatura. Na engenharia, ela se faz presente em diversas aplicações, seja para a 

ventilação de estabelecimentos, resfriamento de componentes eletrônicos e até em isolamento de 

reatores nucleares. Neste trabalho, são realizadas simulações numéricas para problemas 

bidimensionais de convecção natural usando método de elementos espectrais para diferentes tipos 

de cavidades bidimensionais. As simulações são feitas por meio do código aberto Semtex e a 

linguagem Python para a geração de malhas e para o pós-processamento dos resultados obtidos. 

Para convecção natural em uma cavidade quadrada aquecida lateralmente, foi possível fazer a 

validação do código através de comparações com resultados consolidados da literatura. Foram 

analisados números de Rayleigh (Ra) que variam entre  e  , variando-se a quantidade de passos 

necessários e o refinamento de malha. Resultados para velocidade nas direções vertical e 

horizontal e para o número de Nusselt (Nu) foram comparados com artigos da literatura, obtendo-

se ótima concordância. A mesma metodologia foi aplicada para o problema de convecção natural 

em uma cavidade retangular com razão de altura por comprimento de 8:1 também aquecida 

lateralmente. Para este problema, o número de Ra foi fixado em  para qual o escoamento é 

periódico, não atingindo um regime permanente. Os mesmos parâmetros foram analisados e 

comparados a literatura e novamente, os resultados se mostraram satisfatórios. Por fim, foi 

analisada a convecção natural entre dois cilindros concêntricos, com o cilindro interno tendo 

temperatura maior que o externo, para Ra =  neste caso, tendo como parâmetro apenas Nu. 

Novamente, os resultados obtidos foram comparados com a literatura e foram validados com 

ótima concordância. O método utilizado demonstrou uma ferramenta adequada para a resolução 

de problemas de convecção natural conseguindo alcançar os resultados apresentados na literatura 

de maneira satisfatória, contando que os dados de entrada ao código tenham sido desenvolvidos 

o suficientemente para o problema encontrado, como refinamento de malha. 
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A matemática possui aplicações em diversas áreas. Um bloco preso a uma mola oscilando tem 

sua descrição de movimento através de uma modelagem matemática. Com a matemática é 

possível calcular-se o quanto de células vermelhas do sangue de uma pessoa são perdidas durante 

uma cirurgia. São dois exemplos que em um primeiro momento podem parecer totalmente 

distintos. Fisicamente ou biologicamente, até pode ser. No entanto, ambos são resolvidos através 

de Equações Diferenciais, seja de primeira ou segunda ordem. Portanto, o foco desta iniciação 

científica foi estudá-las e ver suas aplicações. Para compreender-se bem tais equações e o que 

está ocorrendo, é necessário entender os fundamentos das equações. Para isso, estudamos alguns 

tópicos de Cálculo diferencial e Integral. Isto é, matemática não elementar, que não é vista em 

ensino médio convencional. Ainda, para uma melhor compreensão de demonstrações e de cálculo, 

foi estudado Lógica. Após isso, já com os pré-requisitos, nos aplicamos ao estudo de equações 

diferenciais de primeira ordem para resolver um problema de quanto de células vermelhas de 

sangue um paciente perde durante uma cirurgia. Com a necessidade de entender sistemas mais 

sofisticados, adentramos na teoria das Equações Diferenciais de Segunda Ordem. Com isso, o 

entendimento das aplicações na Física foram enormes. Um pêndulo simples oscilando com 

pequenos ângulos, um sistema massa-mola oscilando e até mesmo um sistema elétrico são 

descritos com o mesmo princípio: equações diferenciais. No presente trabalho, a ênfase foi nos 

dois primeiros: pêndulo simples e sistema massa-mola. Uma equação diferencial de segunda 

ordem pode ser muito complexa, sendo não homogênea e com características não lineares, por 

exemplo. No entanto, para a análise dos sistemas físicos, foram consideradas as mais simples. 

Isto é, homogêneas, lineares e com coeficientes constantes. Através de uma análise, é possível 

descobrir as soluções de uma equação de segunda ordem, sendo esta, exponencial. Percebe-se que 

essa exponencial está elevada a um certo parâmetro a princípio difícil de ser determinado. Vale 

ressaltar que uma equação diferencial de segunda ordem é uma equação com derivada segunda. 

Então, podemos usar um artifício para transformar essa equação diferencial em uma equação do 

segundo grau, que é conhecida como equação característica. Após isso, a resolução é elementar 

para descobrir o parâmetro desejado. Com esse estudo, foi possível estudar e conhecer as soluções 

de equações diferenciais e aplicar essas soluções aos sistemas físicos. 
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O avanço nas técnicas geodésicas possibilitou estudos cada vez mais complexos sobre o 

comportamento da crosta terrestre ao longo dos anos, e quais fatores podem influenciar no 

movimento da mesma. O presente trabalho teve como objetivo investigar o uso do 

posicionamento geodésico pelo GNSS, a partir do posicionamento por ponto preciso (PPP) no 

monitoramento indireto de massas d’água para prevenção de desastres em reservatórios de Usinas 

Hidrelétricas (UHE) no território brasileiro. Para tanto, buscou-se correlacionar o movimento 

crustal vertical com os valores de variação de cota nos principais reservatórios das usinas 

hidrelétricas do Brasil, testando a hipótese de que o valor de cota do reservatório é inversamente 

proporcional ao valor da coordenada altimétrica dos pontos em seu entorno. Foram utilizados 

dados referentes às coordenadas processadas, pelo Nevada Geodetic Laboratory na Universidade 

de Nevada nos Estados Unidos, das estações GNSS em um raio de 50 km dos reservatórios das 

principais UHE’s do Brasil, respectivamente para as estações ITAI, BAPA, ROSA, ILHA, POVE, 

SCCH, PEPE, SPRF, TOPL e PAAR. Os períodos utilizados para o estudo foram, no mínimo, 

duas épocas para cada UHE, onde houveram as maiores divergências entre as coordenadas 

altimétricas máximas e mínimas das estações. A fim de que não houvesse influência de efeitos 

geodinâmicos, as coordenadas altimétricas foram corrigidas dos efeitos de carregamento 

atmosférico, oceânico e hidrológico. Também foi realizada uma análise contendo a área 

superficial de demais corpos d’água no entorno, que podem influenciar na detecção do sinal 

hidrológico da UHE nas coordenadas altimétricas das estações. Os dados da cota do reservatório 

foram adquiridos através da Agência Nacional de Águas para as mesmas datas das coordenadas 

das estações. Como resultados, notou-se que as estações que se encontravam mais próximas ao 

reservatório, obtiveram maiores divergências nas suas coordenadas altimétricas, dando indícios 

de que o reservatório poderia ter influenciado nas mesmas. As estações ILHA, BAPA, ROSA, 

SPFR, e SCCH têm em seu entorno as maiores áreas superficiais de corpos d’água além do 

reservatório, assim, é esperado que as mesmas possam ter suas coordenadas altimétricas 

influenciadas, também, pelos mesmos. Cerca de 69,57% dos períodos utilizados obtiveram 

resultados com correlação negativa entre a coordenada altimétrica da estação e a cota do 

reservatório, sendo concordantes com a hipótese do trabalho, já os resultados não concordantes 

estavam presentes apenas nas estações PAAR, POVE e SCCH. 
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A aprendizagem profunda, em inglês Deep Learning (DL), é uma classe de 

técnicascomputacionais dentro da aprendizagem de máquina que possibilita a extração 

eclassificação automática de recursos a partir de uma entrada de dados. Uma das tarefasde 

aprendizagem supervisionada que os algoritmos de DL são utilizados é a classificação.A 

classificação é o processo de encontrar uma função que, a partir de recursos deentrada, consiga 

mapear as classes correspondentes. As redes de DL maisrecomendadas para tarefa de 

classificação são as redes neurais convolucionais, eminglês Convolutional Neural Network 

(CNN). As CNNs são algoritmos de DL que utilizamuma estrutura de janelas deslizantes com 

aplicação de filtros para extrair características einformações visuais, sendo amplamente utilizadas 

em visão computacional, em inglêsComputer Vision (CV), principalmente para classificação de 

imagens. O conjunto dedados passou por uma fase de aumentação que consiste em aumentar o 

número deexemplos de imagens utilizando algumas transformações que ajudam os modelos de 

DL ageneralizar melhor. Os modelos de DL utilizados no presente trabalho são modelos 

detransferência de aprendizagem (Transfer Learning) que foram expostos a algoritmos 

deotimização de hiperparâmetros para uma escolha mais apropriada de seushiperparâmetros. Os 

resultados obtidos pelos modelos de DL no trabalho em questão sãosatisfatórios e interessantes, 

pois utilizam transferência de aprendizagem em conjuntocom a hiperparametrização de modelos 

de DL em sua metodologia. A pandemia daCovid-19 atingiu todos os âmbitos da sociedade 

deixando milhões de infectados,causando assim uma grande demanda em atendimentos 

especializados econsequentemente gerando uma grande sobrecarga aos médicos. Com isso, 

médicosexaustos e sobrecarregados se tornaram um problema, pois diagnósticos imprecisos 

oudemorados podem definir o futuro de um paciente infectado com a doença. Portanto, comos 

resultados obtidos podemos analisar a possibilidade de utilização desses algoritmos deDL em 

diagnósticos médicos obtidos através de imagens de raio-X de tórax, com afinalidade de 

identificar Covid-19 ou outros agentes infecciosos. O presente trabalho temcomo objetivo a 

classificação de imagens de raio-X de tórax em Covid-19 ou outrosagentes. 
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A análise dos dados geoespaciais é importante para tomada de decisão em questões de uso da 

terra. Os dados geoespaciais utilizados para representar a rede de drenagem apresentam diversas 

imprecisões relacionadas a subjetividade de métodos de fotointerpretação e mapeamento 

automatizado. A presente pesquisa analisa possíveis variáveis auxiliares para a melhoria do 

processo de mapeamento de rios de primeira ordem no estado do Paraná a partir da caracterização 

dos valores de evapotranspiração, precipitação, temperatura e ICR observados em bacias de 

primeira ordem com rios perenes (BPRP). Os dados utilizados para caracterização das bacias 

foram: precipitação (variável bio01) e temperatura (variável bio12), sendo a fonte o WorldClim 

BIO Variables V1 disponível na plataforma Google Earth Engine; evapotranspiração, sendo a 

fonte o MOD16A2: Global Terrestrial Evapotranspiration 8-Day Global 1km também disponível 

pelo Google Earth Engine e por fim, o ICR cujos valores são obtidos a partir da transformação do 

modelo de elevação em valores de declividade calculados em porcentagem. Foram obtidos os 

valores de máximo, mínimo, média, intervalo interquartil (IQR) para 280 bacias de primeira 

ordem com drenagem perene (cuja tipologia do fluxo foi verificada diretamente em campo). Os 

dados foram caracterizados separadamente por compartimentos geomorfológicos e depois foi 

feito um quadro geral de todo Estado. Os resultados sugerem similaridades entre todos os 

compartimentos geomorfológicos, com exceção da Serra do Mar. A Serra do Mar apresenta menor 

oscilação entre mínimo e máximo de área das BPRP, caracterizando bacias menores. A média é 

a menor – de 92.753,69m². A precipitação e evapotranspiração, comparado aos outros 

compartimentos, também apresentam menor oscilação e o ICR é o que apresenta maior média 

(33,76). O Segundo Planalto tem a maior oscilação de evapotranspiração e ICR. A análise dos 

valores a partir do IQR indicou que a dimensão das bacias de 1ª ordem se situa entre 257.000m² 

e 1.124.000 (méd. 867.642m²). Já em relação à análise da distribuição espacial das mesmas, foi 

possível observar que bacias menores apresentam distribuição regular por todo o Estado, 

enquanto bacias maiores estão concentradas no centro-oeste e noroeste do estado. 
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No campo da Inteligência artificial (IA), áreas como o machine learning (ML) e deep learning 

(DL), são destacadas por serem capazes de lidar com grandes volumes de dados, como por 

exemplo: análise de dígitos e análise de imagens. Em virtude de algumas redes neurais 

convolucionais (CNNs) possuírem um grande número de camadas ocultas, surge o problema da 

caixa-preta, no qual a rede acusa alguma saída, porém não se sabe quais os caminhos feitos por 

ela para determinado resultado, assim comprometendo a confiabilidade do usuário na IA, e por 

isso existem estudos no campo da inteligência artificial explicável (XAI), a qual faz uso de 

técnicas que alteram gradientes específicos no conjunto de dados para melhorar ainda mais a 

classificação da rede. Agora dentro do cenário de pandemia, no qual a detecção de COVID-19 é 

obtida, majoritariamente, por testes do tipo RT-PCR (reverse-transcriptase polymeras echain 

reaction) nos deparamos com o principal problema deste teste, o tempo de comprovação de 

presença do vírus, ocorrente em pacientes sintomáticos dentre os 3º e 7º dia da doença e durante 

esse período não se tem controle do contágio, por isso surge a necessidade de outros métodos de 

testes, como por exemplo o uso de redes neurais, os quais classificam se determinada imagem 

(radiografia/tomografia de tórax) apresenta ou não o vírus. Por isso este estudo, o qual se baseia 

em sites, majoritariamente, como o Scopus e GitHub, tem o objetivo de usar uma rede neural do 

tipo Keras para classificar um conjunto de imagens e posteriormente acrescentar técnicas de XAI 

como DeepExplain, que engloba métodos de atribuição baseados em gradientes como: Saliency 

maps, Gradient * Input, Integrated Gradients, DeepLIFT e ε-LRP, para testar que tipo de impacto 

as alterações em gradientes específicos podem causar em uma rede neural. 
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A cadeia agroindustrial envolvendo a produção e processamento do pescado gera elevados 

volumes de efluente com alto teor lipídico. Dentre os diversos tratamentos para estes resíduos, o 

pré-tratamento enzimático envolvendo a utilização de microrganismos com atividade lipolítica 

vem obtendo destaque devido a sua facilidade de manipulação e especificidade sobre o substrato, 

demonstrando potencialidade ao atuar na remoção dos teores de gordura presentes no efluente. 

Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi a realização do pré-tratamento enzimático de 

efluente de abatedouro de peixes. O resíduo foi obtido em um abatedouro localizado na região 

Oeste no Paraná, sendo encaminhado posteriormente para o Laboratório de Química Analítica e 

Análises Ambientais da UFPR – Setor Palotina, onde foi caracterizado quanto aos parâmetros de 

pH, demanda química de oxigênio (DQO) e óleos e graxas. Subsequentemente, o efluente foi 

submetido a seis tratamentos, utilizando-se os microrganismos Bacillus megaterium (Bm), 

Staphylococcus warneri (Sw) e uma terceira bactéria isolada do efluente e ainda não identificada 

(E). Os microrganismos foram aplicados nos tratamentos de modo isolado, bem como, associados 

dois a dois, adotando-se para todos a mesma condição experimental de concentração de inóculo 

(10%), pH (7,0), temperatura (37º C) e agitação (180 rpm). Após os tratamentos foi quantificado 

o teor de óleos e graxas e DQO e comparado a concentração inicial para determinação da 

eficiência de remoção. A análise de óleos e graxas foi conduzida em triplicata para os tempos de 

tratamento de 0h e 72h, onde obteve-se uma eficiência de remoção que variou de 50% à 87,44%, 

sendo o tratamento com o uso de Bacillus megaterium (Bm) o que obteve a maior média de 

eficiência. A determinação da DQO também foi realizada em triplicata para os mesmos tempos, 

onde foi possível obter uma eficiência entre 25,25% e 72,72% onde o tratamento com o 

microrganismo Bacillus megaterium (Bm) obteve a maior média de remoção. Ao final das 72h, o 

pH dos pré-tratamentos variou entre 6,69, no tratamento empregando Bm + Sw, e 7,5 com o uso 

de Sw. Em termos de eficiência de remoção de óleos e graxas e de DQO, pode-se concluir que o 

melhor tratamento foi aquele utilizando-se somente o Bacillus megaterium (Bm). 
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Os modos de variabilidade climática são fenômenos atmosférico-oceânicos que podem 

influenciar os índices de precipitação da América do Sul. O El Niño Oscilação Sul (ENOS), que 

ocorre no Oceano Pacífico Tropical, é o modo de maior atuação no continente e seus efeitos 

podem variar de acordo com a fase de outros modos. A Oscilação Multidecadal do Atlântico 

(OMA) e a Oscilação Interdecadal do Pacifico (OIP) ocorrem, respectivamente, no Oceano 

Atlântico Norte e Oceano Pacífico equatorial a extratropical. Os efeitos dessas oscilações na 

precipitação sazonal da AS podem sofrer sobreposição ou influência mútua, com a combinação 

de suas fases. O objetivo desse trabalho é avaliar a influência das fases de OMA e OIP na atuação 

de ENOS sobre a precipitação da AS. Foram usados dados de temperatura da superfície do mar 

(TSM), circulação atmosférica e precipitação do Laboratório de Meteorologia da UFPR. Para 

obter os modos de variabilidade climática, foi feita a Análise de Componentes Principais (ACP) 

de TSM global. A análise é feita para as estações de outono e inverno, de 1950 a 2014, usando 

dados originais e filtro de Gauss para reter variações interdecadais, nos casos de OMA e OIP. Dos 

modos de variabilidade de TSM obtidos pela ACP, foram identificados os modos ENOS, OMA e 

OIP através de seu padrão espacial e temporal encontrado na literatura. Nas séries temporais 

destes modos foram consideradas fases positivas (negativas) os anos nos quais o componente 

principal (ou factor score) foi > 0.3 (<-0.3) e fase neutra quando esteve entre esses valores. Tendo 

como objetivo encontrar o resultado da interferência entre os efeitos dos modos sobre a 

precipitação sazonal na América do Sul, foram calculadas: i) correlações totais e parciais de TSM 

e precipitação com os modos climáticos analisados; ii) composições de anomalias de precipitação, 

TSM e função corrente, para diferentes combinações de fases dos modos. A partir da análise dos 

resultados, verificou-se que, embora a influência conjunta de diferentes combinações de modos 

climáticos não consista exatamente na superposição linear dos efeitos de cada um, o componente 

linear é notável. Por exemplo, as anomalias de ENOS(+) (El Niño) e ENOS(-) (La Niña) podem 

ser muito fortalecidas em certas regiões pela sobreposição com fases de modos cujas anomalias 

são de mesmo sinal nestas regiões e podem ser enfraquecidas (e até mudarem de sinal) se as 

anomalias produzidas pelos outros modos são de sinal oposto. 
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Com o objetivo de identificar os aprendizados docentes adquiridos pelos licenciandos que têm 

seu contato com a sala de aula antecipado por meio do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), essa investigação busca contrastar os pontos de vista de professores 

de Matemática durante sua graduação e durante sua atuação profissional. Por meio da revisão de 

relatórios redigidos por pibidianos ao final de sua experiência no projeto, foram identificados 

assuntos recorrentes em seus relatos acerca do papel do PIBID em sua formação. Os 20 textos 

que compõem nosso objeto de estudo foram escritos por licenciandos que participaram do 

subprojeto Matemática do PIBID da Universidade Federal do Paraná (UFPR) entre os anos de 

2010 e 2012 sob a orientação da professora doutora Elisângela de Campos. Essas análises 

possibilitaram a formulação dos seguintes tópicos de revisão: decisivo para a 

permanência/desistência do curso; propiciou mudança na visão em relação ao ambiente escolar; 

propiciou mudança na visão em relação ao papel do professor da educação básica; auxiliou no 

aprimoramento de conceitos matemáticos e/ou educacionais; e auxiliou no desenvolvimento de 

características pessoais. Estes itens foram utilizados para a classificação de excertos de texto 

retirados dos relatórios, e também para a formulação dos assuntos elaborados para a realização 

das entrevistas com alguns dos autores dos relatórios revisados. Foram contatados quatro dos 

autores desses relatos, e dois deles aceitaram colaborar com a pesquisa. As conversas com esses 

ex-pibidianos foram planejadas e executadas utilizando como base a História Oral Temática. 

Portanto, após realizadas, as gravações dessas conversas foram transcritas e textualizadas e estão, 

neste momento, sendo aprovadas pelos entrevistados. Após a aprovação, esses dados serão 

analisados utilizando os mesmos tópicos identificados na revisão dos relatórios. 
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No Neopaleozoico houve uma era glacial que durou cerca de 100 Ma, e os registros desse período 

na Bacia do Paraná são o Grupo Itararé (glacial) e a Formação Rio Bonito (pós-glacial). O Grupo 

Itararé é composto por conglomerados, arenitos, diamictitos, ritmitos e folhelhos com clastos 

caídos de icebergs, que representam ambientes deposicionais glaciais, marinhos, deltaicos e 

fluviais. Já a Formação Rio Bonito é composta por siltitos e folhelhos cinza intercalados a 

camadas de arenitos com lentes de folhelhos carbonosos, argilitos e níveis de cimentação 

carbonática. Representa ambientes deposicionais marinhos, deltaicos e fluviais. No contexto 

paleogeográfico da era glacial, a região de Criciúma, sul de Santa Catarina, está bem próxima da 

conexão com o lado africano do Gondwana. Contudo, há poucos trabalhos de análise estratigráfica 

de detalhe nessa região utilizando os inúmeros perfis de poços disponíveis. Assim, tem-se como 

objetivo entender o empilhamento dessas rochas e os ambientes deposicionais nesse local da 

bacia. Com isso, foram utilizadas informações de perfis de raios-gama e descrições dos 

testemunhos da CPRM para criar colunas estratigráficas. A partir da disposição lado a lado dos 

perfis gerados e das curvas de raios-gama foi possível correlacionar as associações de fácies e 

visualizar as mudanças verticais e laterais dos perfis. No total foram analisados 16 poços que 

atingiram o embasamento ao longo de uma seção de direção NW-SE. Foram definidas 72 fácies, 

dentre elas arenitos, siltitos, diamictitos, carvão, calcário e argilito, divididas em 4 associações de 

fácies: Glacio-marinho e marinho profundo; Praia e ilhas-barreira; Deltaico; e Fluvial. Os poços 

foram correlacionados lateralmente para compreender a variação lateral das rochas e associações 

de fácies. Dessa forma, é possível concluir que a região possui uma associação de fácies que 

abrange tratos de sistemas deposicionais desde marinhos relativamente profundos a flúvio-

deltaicos a partir da associação estratigráfica dos perfis traçados. 
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A gestão da velocidade constitui-se como um dos principais desafios para a redução da 

sinistralidade viária. No meio urbano, uma série de estratégias podem ser empregadas para a 

redução da velocidade praticada por condutores de veículos motorizados, dentre as quais se 

destacam as deflexões verticais como a lombada e a travessia elevada. A presente pesquisa tem 

por objetivo avaliar a influência de lombadas físicas e travessias na velocidade praticada por 

condutores. O cenário de estudo é o município de Curitiba - PR, em que foram analisados os 

dispositivos localizados nas seguintes hierarquias viárias: vias estruturais, prioritárias e setoriais. 

A metodologia incluiu a utilização da base de dados do Estudo Naturalístico de Direção Brasileiro 

(NDS-BR), com o monitoramento georreferenciado da velocidade instantânea, segundo a 

segundo, das viagens cotidianas de dezesseis condutores, bem como a realização de um inventário 

das lombadas e travessias elevadas no cenário de análise. Deste modo, foram selecionadas 21 

lombadas físicas e 6 travessias elevadas com viagens válidas. As viagens válidas são definidas na 

fase de análise de vídeo, em que se descartam as passagens pelo dispositivo em que foram 

identificadas outras influências na velocidade praticada, como semáforo fechado, 

congestionamento e passagem de pedestres ou ciclistas, por exemplo, resultando em um 

aproveitamento de aproximadamente 15% dos dados coletados. Foram elaborados perfis de 

velocidade incluindo os valores de velocidade instantânea em um intervalo de 100 m antes e 100 

m depois dos dispositivos, nos quais se pode observar a redução de velocidade ocasionada pelo 

dispositivo e a posterior recuperação da velocidade. A próxima etapa do estudo inclui a realização 

de análise estatística para avaliar comparativamente a magnitude da redução de velocidade entre 

os dois tipos de deflexão vertical estudados, além da zona de influência desde a frenagem até a 

recuperação da velocidade. A partir da análise proposta, espera-se fornecer parâmetros capazes 

de subsidiar o planejamento da implantação de lombadas e travessias elevadas como medidas 

moderadoras de tráfego, com vistas a um processo integrado de gestão da velocidade em áreas 

urbanas. 
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O GNSS (Global Navigation Satellite System) permite, aos usuários deste sistema, realizar 

posicionamento e navegação em qualquer ponto na superfície terrestre ou próximo à esta. O PPP-

RTK (Precise Point Positioning in Real-Time Kinematic) é um dos métodos de que permite 

realizar posicionamento GNSS em tempo real. Além disso, no PPP-RTK destaca-se a 

possibilidade de fixação das ambiguidades presentes nas medidas de fase da onda portadora. Uma 

das principais problemáticas é o tempo necessário para a inicialização (cold start), que consiste 

no período inicial do rastreamento dos satélites, i.e. quando as primeiras coordenadas estimadas 

possuem uma acurácia baixa (métrica ou decimétrica). Esse período de convergência da solução 

pode demorar dezenas de minutos sendo influenciado por vários fatores. Um dos fatores que 

prejudica a inicialização do posicionamento GNSS é o efeito causado pela passagem do sinal pela 

camada ionosférica. No Brasil o efeito da ionosfera costuma ser maior devido a localização do 

país em relação ao Equador Geomagnético. Portanto, a geração de modelos ionosféricos 

apropriados, e aplicação de correções ionosféricas obtidas através destes modelos, pode diminuir 

o tempo de inicialização do PPP-RTK. Uma das aplicações que pode ser beneficiada pelo PPP-

RTK com inicialização melhorada é o monitoramento de massa d’água para prevenção de 

desastres naturais. Para geração de tais correções, esta pesquisa tem por objetivo empregar dados 

da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo), bem como aplicar as correções geradas 

no posicionamento de usuários na região brasileira. Para isso, foram selecionadas estações da 

RBMC, disponíveis em períodos de alta e baixa atividade ionosférica, para certificar-se de que as 

metodologias desenvolvidas nessa pesquisa atendam as particularidades do território brasileiro 

diante da interferência provocada pela ionosfera nos sinais GNSS. Em uma primeira etapa foram 

estimadas as tendências instrumentais dos receptores GNSS das estações empregadas para 

geração das correções e modelagem dos efeitos da ionosfera, na segunda etapa essas correções 

foram aplicadas no posicionamento do usuário e comparadas com soluções sem o uso de 

correções ionosféricas. Os resultados esperados devem mostrar a melhoria obtidas com as 

correções, bem como indicação de quais aplicações de monitoramento em tempo real de massas 

d’água poderiam ser atendidas com as melhorias alcançadas. 
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O trigo é um dos principais grãos cultivados no inverno. A inoculação de microrganismos 

promotores de crescimento de plantas pode ser uma estratégia para aumentar a produtividade e 

reduzir o uso de fertilizantes. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da inoculação de 

diferentes bioprodutos à base de microrganismos potencialmente promotores de crescimento 

vegetal sobre a germinação e o vigor de plântulas de trigo. Os ensaios foram conduzidos em 

Curitiba/PR, durante a safra 2020 e testaram cinco tratamentos, sendo eles: T1, sem inoculação, 

T2– bioproduto 1, T3 – bioproduto 2, T4 – bioproduto 3 e T5 – bioproduto 4. O teste de 

germinação foi realizado em laboratório com papel germinação, com quatro repetições. Após seis 

dias de semeadura, a percentagem de germinação, comprimento do coleóptilo e da raiz foram 

determinados. O teste de vigor foi realizado em ambiente protegido em vasos com areia, sob 

delineamento experimental em blocos casualizados, com três repetições. Após vinte dias de 

semeadura o índice de velocidade de emergência, a altura de planta, o comprimento de raiz e as 

massas fresca e seca da parte aérea e raiz foram determinados. A germinação das sementes em 

papel de germinação não foi influenciada pelos tratamentos, indicando que as sementes 

apresentavam bom vigor. Os bioprodutos 3 e 5 promoveram o crescimento do coleóptilo e da raiz 

seis dias após inoculação. No teste de vigor não houveram diferenças significativas quanto à 

velocidade de emergência das plântulas tratadas com os promotores de crescimento vegetal. 

Todavia, aos sete dias após semeadura houve uma tendência de melhor emergência nas plantas 

inoculadas. Plântulas cultivadas em vasos de areia apresentaram melhor desenvolvimento com a 

aplicação do bioproduto 4, com destaque para os parâmetros de comprimento de raiz principal 

com 16 centímetros e massa fresca de raiz com 0,08 gramas. Os bioprodutos 2, 3 e 4,contendo 

potenciais promotores de crescimento vegetal, contribuíram para o incremento em algum 

parâmetro dos estágios iniciais do trigo. 
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O sistema de produção de ovinos vem se aprimorando, buscando animais com maior precocidade 

e um melhor acabamento de carcaça. O confinamento está se tornando cada dia mais expressivo, 

com utilização de maior quantidade de concentrado na dieta. Um dos problemas decorrentes 

destas dietas é acidose ruminal. A levedura tem sido um importante aditivo usado para ajudar a 

manter o pH do rúmen. Objetivou-se, com esta pesquisa, analisar o efeito da adição de dois níveis 

de levedura, na dieta, sobre o pH ruminal e fecal e parâmetros metabólicos, de cordeiros 

confinados recebendo dieta com alto teor de concentrado. A pesquisa foi realizada no Centro de 

Pesquisas em Pequenos Ruminantes (CEPER) da UFPR, setor Palotina. Foram utilizados 24 

cordeiros machos Dorper X Santa Inês, criados em baias individuas, recebendo uma dieta com 

60% de concentrado. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com 12 animais por 

tratamento. Os tratamentos eram caracterizados por dois níveis de levedura (0 e 5 g/animal dia-

1). Para análise do pH, foram realizadas três coletas de líquido ruminal a cada dois dias. Amostras 

de líquido ruminal foram coletadas via sonda, duas horas após o fornecimento da dieta. Neste 

mesmo período, foram recolhidas amostras de fezes duas e quatro horas após o trato dos animais 

para determinação do pH fecal. Para mensuração dos parâmetros metabólicos, o sangue foi 

coletado quinzenalmente, com jejum antecedente de 16h, totalizando cinco coletas. Os dados 

foram analisados pelo procedimento PROC ANOVA do programa SAS (2009) e as médias 

comparadas pelo teste de tukey a 5% de probabilidade. Os valores médios observados para pH 

ruminal foram 6,03 e 6,07 respectivamente para dietas com e sem adição de levedura. Já para pH 

fecal registrou valor médio de 7,09 duas horas após fornecimento da dieta com levedura, baixando 

para 6,87 quatro horas após o trato. Para os animais que não receberam levedura, esses valores 

foram de 7,09 e 6,99, duas e quatro horas após a alimentação, respectivamente. Não se verificou 

efeito de tratamento para as variáveis metabólicas. Os valores médios obtidos para albumina, 

creatinina, ureia e glicose foram de 3,14 g/dL, 1,01, 52,41, 85,47 mg/dL, respectivamente. Não 

foi verificado (P>0,05) efeito de tratamento sobre as medidas de pH fecal e pH ruminal e 

parâmetros metabólicos. Sendo assim, o uso de levedura em dieta com até 60% de concentrado 

para cordeiros confinados não alterou os parâmetros ruminais, fecais e metabólicos. 
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O nitrogênio é um macronutriente essencial para o desenvolvimento das plantas e um dos maiores 

custos na agricultura. Sua má utilização também traz consequências ambientais e impacta em 

processos como lixiviação e eutrofização. O uso do nitrogênio no feijoeiro (Phaseolus vulgaris 

L.) é de grande importância para parâmetros agronômicos, sendo este grão um componente básico 

na dieta dos brasileiros. A Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) é, atrás da fotossíntese, o mais 

importante processo biológico para manutenção dos ecossistemas, capaz de ser realizada por 

algumas bactérias diazotróficas. A FBN possibilita aumento da produtividade e diminuição de 

gastos na produção agrícola. Para a escolha de estirpes com boa eficiência na FBN, é importante 

realizar uma bioprospecção de bactérias diazotróficas competentes. Visando esse objetivo, 

nódulos das raízes de dois cultivares de feijoeiro, cv. Esteio, e cv. IPR Sabiá e de solos com 

diferentes características de pH, foram coletados, desinfetados externamente, macerados e o 

líquido obtido desse processo foi cultivado em BOD a 28°C por 5 dias. As colônias foram isoladas 

e então avaliadas de acordo com as características morfológicas, coloração de Gram e cultivo em 

diferentes meios. Foram obtidos 102 isolados bacterianos a partir da cv. Esteio e 76 isolados a 

partir da cv. IPR Sabiá. A maioria das colônias apresentaram coloração rosada, superfície lisa, 

forma circular, borda inteira e morfologia bacilar. Todas foram caracterizadas como Gram 

negativas sendo que a maior parte não foi capaz de absorver o corante Vermelho Congo, e 

acidificaram o meio YMA com Azul de Bromotimol. A partir da análise molecular de BOX-PCR 

livre de extração de DNA, obteve-se 33 diferentes grupos. Um representante de cada grupo foi 

escolhido aleatoriamente para identificação a nível de gênero utilizando análise filogenética do 

gene rDNA 16S. 57% dos isolados foram identificados como pertencentes ao gênero Rhizobium, 

enquanto o restante foi classificado como Bacillus, Pseudomonas, Herbaspirillum e Enterobacter. 

Esses mesmos isolados foram submetidos a teste em casa de vegetação, a partir de sua inoculação 

nas sementes de feijoeiro cv. Sabiá, a fim de determinar seu potencial em FBN. Um isolado do 

gênero Rhizobium e outro, do gênero Herbaspirillum apresentaram resultados significativos no 

aumento de massa seca de ambas, parte aérea e raíz da planta. Os resultados obtidos nesse 

trabalho, bem como a metodologia utilizada, podem fornecer importantes dados para a 

bioprospecção de novos inoculantes. 
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Devido a grande demanda do uso de petroléos e seus derivados, é muito alto a precupação de sua 

contaminação que pode ocorrer em relação a vazamentos nas etapas de refino, transporte e 

explotação. Assim, plumas de poluentes de água subterrânea podem comprometer a qualidade da 

água em grandes áreas por décadas. Muitas vezes é alto o custo ou mesmo inviável descontaminar 

a água, principalmente devido ao tamanho e à grande distribuição espacial da pluma. Um dos 

meios é empregar barreiras reativas permeáveis (BRP), que podem ser implementadas 

preventivamente perto de pontos de risco de vazamento. O recente desenvolvimento de argilas 

modificadas expandidas adsorventes hidrofóbicas proporcionou novas fronteiras e possibilidades 

para descontaminações por compostos orgânicos. Este trabalho trata de estudos da disposição 

geométrica de conjuntos de BRP no solo. Empregou-se o método de Design Construtal para 

determinar as configurações das barreiras que proporcionariam maior acesso do contaminante ao 

material adsorvente. Uma abordagem inicial considerou escoamento do aquífero em duas 

dimensões, em estado estacionário, confinado por cima e por baixo, saturado e homogêneo no 

qual a água contaminanda em baixos teores, flui sob o regime de Darcy. As barreiras reativas 

permeáveis são inserções retangulares, compostas por agilas modificadas hidrofóbias. A 

quantidade de materiais reativos é considerada fixa e as formas, tamanho, número e disposição 

dos insertos podem variar sujeitos a restrições. Consideraram-se razões de permeabilidades entre 

o solo e as inserções e, capacidade de adsorção. Foi utilizado o software COMSOL Multiphysics® 

versão 5.3 para todas as simulações. Os resultados mostraram os envelopes de design formas das 

barreiras, disposição, número, tamanho para as barreiras reativas permeáveis. 
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Materiais de carbono têm sido largamente utilizados na modificação de eletrodos devido a 

propriedades como alta condutividade, elevada área superficial e a facilidade de funcionalização 

da superfície. Apesar das suas vantagens, a preparação de compostos carbonáceos pode envolver 

procedimentos complicados e de alto custo. Alternativamente, materiais de menor custo relativo, 

como o biochar, têm sido propostos. O biochar é um produto obtido através da pirólise de 

biomassa na ausência ou presença de baixo teor de oxigênio, é um material que possui elevado 

teor de carbono, diversos grupos funcionais na superfície e ampla resistência à decomposição. 

Além disso, também é relatada na literatura a modificação do biochar através do desenvolvimento 

de compósitos entre biochar e nanomateriais, a fim de melhorar algumas de suas propriedades. 

Os eletrodos modificados são utilizados para detecção de diferentes compostos, dentre eles 

fármacos e pesticidas. Nesse contexto, propõe-se caracterizar compósitos entre biochar (BC) e 

nanopartículas metálicas de ouro (AuNPs) e avaliar o desempenho de eletrodos modificados com 

o nanocompósito na determinação de sulfanilamida. A sulfanilamida foi o analito escolhido pois 

é um fármaco amplamente utilizado em tratamentos contra infecções bacterianas em humanos e 

animais, mas que apresenta potencial tóxico tanto para seres humanos como seres do ambiente 

aquático devido a exposição não controlada. Primeiramente foi realizada a síntese do compósito 

entre o biochar e nanopartículas de ouro para a modificação do eletrodo de carbono vítreo (GCE). 

A partir de imagens de MEV e mapeamento químico por EDS, foi possível confirmar a presença 

das nanopartículas de ouro e sua distribuição sobre a superfície do biochar. Após isso, foi feita a 

avaliação do comportamento voltamétrico do compósito na detecção da sulfanilamida. As 

medidas voltamétricas foram realizadas em um potenciostato-galvanostato (µAutolab Tipo III), 

sendo utilizada uma célula eletroquímica convencional compostas por três eletrodos: eletrodo 

auxiliar de platina, eletrodo de referência e o eletrodo de carbono vítreo, modificado ou não, como 

eletrodo de trabalho. A caracterização voltamétrica do sistema foi realizada por voltametria 

cíclica. A partir do estudo já realizado, percebe-se que material é promissor para a determinação 

do analito. Como etapas futuras deste trabalho, pretende-se desenvolver um método de 

quantificação de sulfanilaminda, utilizando um eletrodo modificado com o compósito BC/AuNPs, 

obtendo-se uma curva analítica e realizando a análise de amostras reais. 
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A clamidiose, causada pelas bactérias intracelulares pertencentes ao gênero Chlamydia spp, 

acomete várias espécies animais, como as aves. Para a detecção do agente, pode-se utilizar a 

técnica de Hibridização Fluorescente in situ (FISH). O objetivo do presente estudo foi a detecção 

de Chlamydia spp. em tecidos formolizados de pombo comum (Columba livia) utilizando a 

técnica de FISH, comparando com a avaliação histopatológica em cortes de baços corados com 

hematoxilina e eosina (HE). No total, foram utilizadas amostras de tecido esplênico de 74 pombos, 

anteriormente fixados em formaldeído 10%. As amostras de baço foram emblocadas em parafina, 

cortadas e depositadas sob lâminas silanizadas. Para a realização da técnica de FISH, utilizou-se 

uma sonda comercial (CPF-5’GCA AGA CAC TCC TCA AAG CC-3’). Realizou-se também 

coloração de HE. Analisando os 74 fragmentos de baço pela técnica de FISH, observou-se 

positividade em 79,72% (59/74) para Chlamydia sp. Das 59 lâminas positivas, 30,50% (18/59) 

foram classificadas com uma cruz, 37,28% (22/59) foram classificadas com duas cruzes, 23,72% 

(14/59) foram classificadas com três cruzes e 8,47% (5/59) foram classificadas com quatro cruzes. 

Em relação a histologia convencional, observou-se quadros de esplenite granulomatosa 

linfohistiocitária e/ou granulocítica e perivasculite e/ou vasculite lifoplasmocitária granulocítica. 

Focos multifocais leves a moderados de necrose foram observados no parênquima. As lesões 

citadas foram classificadas de acordo com a sua intensidade em leve, moderada e acentuada. Ao 

todo, em 58/74 (78,37%) das amostras analisadas observou-se algumas das lesões citadas 

anteriormente. Destas, 53 continham esplenite, sendo em 25/53 (47,17%) leve, 27/53 (50,94%) 

moderada e 1/53 (1,88%) acentuada. Quadros de perivasculite também foram observados em 32 

amostras, sendo 8/32 (25%) leve 24/32 (75%) moderada. Além disso, vasculite, associada ou não 

com a perivasculite, também fora observada em 29 casos, sendo 8/29 (27,58%) leve e 21/29 

(72,41%) moderada. Áreas de necrose também foram observadas em 19 casos, sendo 17/19 

(89,47%) leve e 2/19 (10,52%) moderada. Não fora observado relação entre a positividade pela 

técnica de FISH com a presença de lesões no baço, pois houveram pombos positivos na FISH sem 

apresentar lesões histológicas, como pombos negativos apresentaram quadros inflamatórios pela 

coloração de HE. Com os resultados obtidos, conclui-se que, a técnica de FISH pode ser utilizada 

no diagnóstico de clamidiose em cortes histológicos de baço concomitantemente com a utilização 

da histopatologia. 
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A crise sanitária devido à pandemia da COVID-19 evidenciou a importância da divulgação 

científica clara e confiável a fim de manter a população informada. Visando divulgar de maneira 

acessível a pesquisa que é realizada na área de Química Inorgânica no Departamento de Química 

da UFPR, a primeira parte deste trabalho teve como objetivo o desenvolvimento do livreto 

informativo “Guia de Iniciação Científica - Química Inorgânica/DQUI - UFPR”, com o intuito de 

auxiliar os estudantes de graduação da referida Universidade a conhecerem as possibilidades 

ofertadas. O processo para a construção do livreto envolveu a realização de entrevistas com os 

professores da área através de formulários do Google. Em seguida, as respostas foram separadas, 

filtradas e transformadas em texto, composto por um resumo sobre o grupo de pesquisa, suas 

atividades e seu objetivo geral. De forma a tornar os textos mais ilustrativos, foram produzidos 

infográficos contendo os principais pontos de cada linha de pesquisa. O livreto também conta 

com informações sobre Iniciação Científica, Programa de Voluntariado Acadêmico e dicas para 

facilitar a escolha de um grupo de pesquisa. A versão digital do livreto já foi finalizada e aprovada 

pelos 10 professores que responderam o formulário, e por ser acessada através do link 

https://my.flipbookpdf.net/ufFHW . A segunda parte deste trabalho envolveu a síntese e a 

caracterização de compostos de coordenação contendo o íon disprósio e o ligante ácido 

orto‑fenilenobis(oxâmico) (H4opba), com o objetivo futuro o estudo das suas propriedades 

ópticas e magnéticas. A síntese do ligante se deu por meio de reação da orto-fenilenodiamina e o 

cloreto de etiloxalila, em que foi comprovada a formação do produto de interesse por meio das 

técnicas de ressonância magnética nuclear 1H e espectroscopia infravermelho (IV). Visando a 

obtenção de cristais, a solução contendo o íon metálico foi adicionada gota a gota à solução do 

ligante, ambos solubilizados em dimetilsulfóxido. Após quarenta e cinco dias, notou-se a 

formação de cristais. Esses foram caracterizados por IV e levados para a medida de difratometria 

de raios X de monocristal (DRXM). Os resultados de IV apresentaram bandas características da 

formação de um complexo de Dy e H4opba, sugerindo a coordenação do metal pelos oxigênios 

dos grupos amida e ácido carboxílico. Os cristais não foram adequados para técnica de DRXM, 

por isso, novos testes de cristalização serão feitos. O produto obtido será caracterizado também 

por outras técnicas como TG, análise elementar, além de medidas magnéticas e ópticas. 
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Dolomitização é um processo importante em sistemas carbonáticos e ocorre com a substituição 

da calcita por dolomita, envolvendo mudanças químicas, físicas e geológicas. Contudo, apesar da 

variedade de modelos de dolomitização na literatura ser bem estudada, frentes de dolomitização, 

em especial aquelas controlados por falhas em contextos hidrotermais, particularmente em relação 

à precipitação de fases minerais tardias e no desenvolvimento de porosidade, continuam sendo 

uma interrogação. A Mina Rio Bonito (MRB), localizada em Campo Largo (PR), encaixa-se nesse 

perfil evolutivo de dolomitização; o que levou ao estudo detalhado dessas rochas, permitindo a 

identificação e descrição de seis tipos texturais de carbonatos relacionados a múltiplos estágios 

de dolomitização, que compõem o modelo evolutivo mais atual para a área. Dolomita de 

substituição (DolS) e de preenchimento (DolF), subdividem-se em três subtipos; as variedades 

DolS têm granulometria fina, aspecto turvo moderado a intenso, grau de ordenamento (G.O) entre 

0,607-0,638 e teores de CaCO3 (48-57%), FeO (2-5,5%) e MgO (15-22%); DolF exibe  

granulometria fina a grossa, aspecto turvo incipiente a intenso, G.O. 0,590-0,634 e teores de 

CaCO3 (49-51%), FeO (4,5-5,5%) e MgO (15-17%). Contudo, apesar dos inegáveis avanços 

obtidos por pesquisas anteriores, questões quanto: (i) a distribuição de elementos maiores e traço; 

(ii) suas associações com fases e tipos texturais minerais precipitados em condições de 

dolomitização; (iii) o caminho preferencial de migração desses elementos, em tais condições e 

(iv) a correlação desses com o aumento/decréscimo da porosidade, permanecem incógnitas. 

Sendo assim, propõe-se a aplicação da técnica de Microssonda Eletrônica para elucidar essas 

indagações. À semelhança de trabalhos que aplicaram tal técnica a sistemas análogos ao aqui 

estudado, espera-se que elementos maiores e traço possam elucidar questões relacionadas às 

condições paleoambientais de sedimentação, identificar a associação desses elementos com 

variações texturais e paragêneses minerais, além de avaliar o papel desempenhado por estilólitos 

na percolação de fluidos. A diminuição de Mg está diretamente relacionada ao aumento da 

porosidade, assim como a variação na estequiometria de carbonatos; o aumento nas concentrações 

em Fe também influencia essas variáveis. Assim, pretende-se aqui obter informações acerca da 

(i) migração desses elementos ao longo do processo de dolomitização e a geração de porosidade, 

(ii) idade relativa de fases minerais e (iii) estequiometria das mesmas. 
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Os sinistros de trânsito estão entre as principais causas de morte no mundo. Entre os fatores 

determinantes para a ocorrência e severidade dos sinistros destaca-se o excesso de velocidade ou 

o emprego de velocidade inapropriada. Além do aspecto relacionado à velocidade, as interseções 

viárias constituem-se como local típico de conflitos entre usuários não motorizados com a 

demanda de realizar a travessia e usuários motorizados com a demanda de realizar uma manobra 

de conversão. Entre os cinco tipos de acidentes que mais ferem/matam no mundo dois tem relação 

direta com as interseções. Uma abordagem que vem sendo difundida internacionalmente na área 

de segurança viária, é o Estudo Naturalístico de Direção, no qual é possível observar o 

comportamento e a velocidade praticada pelos condutores em diversas situações reais do trânsito 

por meio de um veículo instrumentado. Como parte do Estudo Naturalístico de Direção Brasileiro, 

iniciativa pioneira conduzida na cidade de Curitiba, este trabalho tem como objetivo analisar o 

perfil de velocidade de veículos em manobras de conversão realizadas em interseções da cidade 

de Curitiba. Após a coleta dos dados de GPS, vídeo e velocidades instantâneas de oito condutores, 

foram analisadas 177,29 horas de condução e 3.510,98 km de distância percorrida. A sobreposição 

dos trajetos na malha viária de Curitiba acompanhada da análise dos arquivos de vídeo de cada 

viagem permitiu a seleção das manobras de conversão que apresentavam fluidez e continuidade 

em sua trajetória (sem a interferência de congestionamentos ou pedestres e ciclistas atravessando 

durante a manobra de conversão). Dessa forma, buscou-se avaliar a influência da geometria da 

curva, por meio do ângulo de deflexão, na variação da velocidade adotada pelos condutores ao 

realizar a conversão. Foram selecionadas 595 conversões e calculados os seus respectivos delta-

V (diferença entre a média da velocidade durante e anteriormente a curva). As conversões foram 

então agrupadas de acordo com as suas respectivas deflexões e analisadas estatisticamente. Com 

base nos testes estatísticos realizados, foi possível observar que as velocidades praticadas durante 

a curva foram significativamente menores que antes da curva, sendo esta redução estatisticamente 

maior para conversões em curvas com deflexão de 90º e 120º se em comparação às curvas com 

deflexões 30º e 60º. Tais resultados indicam a efetividade de intervenções geométricas em 

interseções como estratégia de gestão da velocidade em áreas urbanas. 
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O controle da ferrugem asiática da soja é realizado, em grande parte, por fungicidas. O uso de 

herbicidas para dessecação de plantas de soja é comum e amplamente utilizado, porém, a 

influência direta ou indireta destas moléculas sobre o desenvolvimento de patógenos como o 

fungo Phakopsora pachyrhizi, agente causal da ferrugem asiática da soja, ainda não é bem 

elucidada. Mudanças recentes como a proibição do uso do Paraquat no Brasil reforçam a 

necessidade de estudos visando compreender o comportamento dos herbicidas que serão 

utilizados na sua substituição. Desta forma, os objetivos deste trabalho foram: i) comparar a 

influência de diferentes herbicidas in vitro sobre a germinação de uredósporos de duas populações 

de P. pachyrhizi; e ii) avaliar o efeito de dessecantes sobre a sobrevivência de uredósporos de 

duas populações de P. pachyrhizi com resistência a fungicidas in vivo. Os tratamentos foram cinco 

herbicidas em doses comerciais: glufosinato (2,0 l/ha), flumioxazin (0,05 l/ha), saflufenacil (0,14 

kg/ha), paraquat (2,0 l/ha) e diquat (2,0 l/ha). Para o primeiro objetivo, os produtos foram 

incorporados ao meio de cultura ágar, e transferidos para placas de Petri. Após 

solidificação,suspensões de esporos de ambas populações à concentração de 1x105 esporos/ml 

foram depositadas sobre o meio, espalhadas e mantidas em BOD a 22°C no escuro por 8 horas. 

Após este período, a germinação foi paralisada e a contagem dos esporos germinados foi 

realizada. O número de esporos germinados foi reduzido para todos os herbicidas e populações 

em relação a testemunha, que apresentou germinação próxima a 100%, demonstrando que os 

produtos interferem no controle do patógeno. Não foi observada germinação do patógeno com os 

produtos glufosinato, paraquat e diquat nas doses testadas. Os demais herbicidas apresentaram 

menor controle, mas diferiram da testemunha. Para o segundo objetivo, trifólios de plantas de soja 

foram inoculadas com as duas populações de ferrugem, e, após desenvolvimento da doença, 

submetidas à aplicação dos herbicidas. Após 12 horas da dessecação, uredósporos foram 

coletados e adicionados à uma solução contendo água e tween 20. A suspensão foi espalhada 

sobre meio ágar e mantidas em BOD para posterior avaliação de esporos germinados, conforme 

metodologia descrita anteriormente. Todos os produtos reduziram a sobrevivência de uredósporos 

quando aplicados em planta; entretanto, apesar de haver diferenças entre as médias, apenas o 

produto diquat diferiu da testemunha estatisticamente, confirmando maior efeito sobre o 

patógeno. 
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O feijão e o milho são culturas agrícolas de suma importância na alimentação dos brasileiros. Os 

microrganismos promotores de crescimento vegetal podem aumentar a produtividade além da 

qualidade do produto. O objetivo é isolar da rizosfera do feijão-tigre e do milho cultivados em 

solo de área nativa e caracterizar pelo menos uma cultura pura de Bacillus capaz de solubilizar P, 

em placa de Petri e de promover crescimento vegetal em cultivo de casa de vegetação do Setor de 

Ciências Agrárias, em Curitiba – PR. Foi feito o cultivo das plantas com solo coletado na Fazenda 

Canguiri da camada de 0 (zero) a 20 (vinte) cm de profundidade, corrigido com calcário e 

distribuídos em 5 (cinco) vasos com 5 (cinco) plantas por vaso para cada cultura. As plantas foram 

colhidas no estágio V3. As partes aéreas foram colocadas para secar em estufa 60ºC. As raízes 

foram maceradas e suspendidas em solução salina. As suspensões foram diluídas sucessivamente 

até 10-4, e incubadas em banho-maria a 80ºC para selecionar bactérias que foram endósporos, 

tais como aquelas do gênero Bacillus . Em seguida, as diluições foram dispensadas sobre placas 

de Petri contendo meio de cultura.Após o crescimento das colônias em placas de Petri, as colônias 

que apresentaram fungos foram descartadas e as demais que apresentavam características do 

gênero Bacillus foram repicadas para obtenção de culturas puras. As colônias isoladas foram 

submetidas à coloração de Gram para excluir bactérias Gram-negativo, pois Bacillus são Gram-

positivo. As culturas também foram testadas quanto à capacidade de solubilização de P. Na 

coloração de Gram, foram identificadas 23 (vinte e três) bactérias Gram-positivas, 15 (quinze) na 

cultura do milho e 8 (oito) na do feijão. No teste de solubilização de P um total de 9 (nove) 

bactérias solubilizarão P, 6 (seis) foram na cultura do milho e 3 (três) no feijão. A ocorrência de 

bactérias que solubilizam P foi maior na cultura do milho do que no feijão. As bactérias JB1, JB3, 

JB7, JSB1, JSB13, JSB16, JSB17, JSB21 e JSB22 foram consideradas promissoras e deverão ser 

levadas a futuros experimentos em casa de vegetação, para testar sua capacidade de promoção de 

crescimento vegetal. 
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Uma alternativa ecológica para o cultivo de plantas de interesse agronômico é a utilização de 

insumos microbiológicos, compostos com microrganismos promotores de crescimento vegetal 

(MPCV), que, quando encontrados na rizosfera do solo, favorecem o crescimento das plantas, 

principalmente nos aspectos de fertilidade e na disponibilização de nutrientes essenciais. O gênero 

de bactérias Bacillus spp., conhecido como rizobactérias, é um dos mais promissores gêneros de 

MPCV. Neste estudo, foi analisada a presença de Bacillus spp. solubilizadores de fósforo da 

rizosfera da cultura da soja (Glycine max L.). O objetivo foi identificar e realizar o isolamento de 

diferentes bactérias do gênero Bacillus spp. da rizosfera da soja cultivada em vasos, de três 

diferentes tipos de solo, e caracterizar as culturas puras de Bacillus spp. capazes de solubilizar 

fósforo, e de promover crescimento vegetal encontrados na rizosfera dessas plantas. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Universidade Federal do Paraná – Setor 

Ciências Agrárias/Curitiba – PR, o delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com três 

tratamentos, e cinco repetições. Os solos foram coletados na área de estudos agroecológicos do 

Setor de Ciências Agrárias e na Fazenda Canguiri da UFPR, sendo este, tratado ou não com 

calcário. Todos os solos foram coletados da parcela de 0 a 20 cm da camada do perfil de solo. O 

plantio foi realizado, após a coleta do solo, a irrigação realizada a cada dois dias, após a 

germinação das cinco sementes, semeadas por vaso, ocorreu o desbaste, onde ficaram duas plantas 

por vaso, em vasos com 7,5 kg de solo. A colheita ocorreu no estágio fenológico V4 das plantas, 

as mesmas foram coletadas, retiradas inteiras dos vasos, e preservadas as raízes, posteriormente 

as plantas foram identificadas e levadas ao laboratório. As raízes foram maceradas, diluídas em 

série e incubadas em banho-maria 80ºC por 20 min. Em seguida, uma alíquota foi transferida para 

placas de Petri contendo meio de cultura indicado para bactérias do gênero Bacillus. Após os 

processos de seleção, identificação, replicação, foram estabelecidas 25 culturas puras, dessas 

apenas uma apresentou capacidade de solubilizar fosfato, através da formação do halo de 

solubilização, no meio de cultura de dextrose contendo fósforo insolúvel. A cultura ALR 2 foi 

selecionada para estudos posteriores, pois apresentou características de uma colônia de Bacillus 

spp, como os aspectos visuais, e devido a ser uma bactéria Gram positiva, e ser positiva no teste 

de solubilização. 
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Uma equação diferencial parcial é uma equação que estabelece uma relação entre um conjunto de 

funções e suas derivadas. Tal conjunto pode ser definido em termos de uma aplicação , onde  e  

são abertos no  e , respectivamente, compondo um sistema de equações diferenciais parciais 

quando  e . Diversos problemas de modelagem de fenômenos físicos e químicos são governados 

por sistemas de equações diferenciais parciais, tais como as equações de Navier-Stokes e as 

equações de Maxwell. Em particular, o processo de termoelasticidade presente em vigas curvas, 

que constitui um importante fenômeno presente na construção civil e industrial, pode ser 

modelado por um conjunto de equações denominado Sistema de Bresse. Neste trabalho, uma 

implementação numérica de um sistema de Bresse generalizado foi construída a partir do método 

das diferenças finitas. Foram analisadas as soluções para o caso homogêneo e não-homogêneo, a 

coeficientes constantes e variáveis. Além disso, uma versão adaptada do sistema de Bresse para 

a modelagem de dissipação friccional foi analisada a fim de obter-se a evolução da energia 

associada ao sistema, bem como permitiu avaliar o limite no qual o Sistema de Bresse se aproxima 

de um sistema de Timoshenko com mecanismo dissipativo não-linear. A linguagem 

computacional utilizada para a implementação dos algoritmos construídos foi o MatLab. Conclui-

se que o método das diferenças finitas é uma ferramenta simples e de fácil implementação para o 

sistema analisado, permitindo simular o fenômeno nas mais gerais condições iniciais e de 

contorno. No entanto, a utilização de um método explícito de diferenças finitas possui uma 

dificuldade devido ao um elevado custo computacional para simulações fisicamente 

significativas, isto é, com intervalo de tempo relativamente longo para uma compreensão 

completa do fenômeno. 
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Ao longo dos anos, a busca por fontes renováveis para a produção energética aumentou 

significativamente devido aos impactos ambientais causados pelas emissões de gases do efeito 

estufa, provenientes dos combustíveis fósseis. Assim, surgiram estudos para a utilização de fontes 

de energia alternativas e menos poluentes. Neste contexto, a produção de hidrogênio por vias 

biológicas se torna bastante atraente, sendo que o hidrogênio é considerado uma fonte de energia 

limpa e visto que na sua combustão é formado apenas moléculas de água. Entretanto, a produção 

de hidrogênio por processos biológicos representa apenas 1% de sua produção total. Porém, o 

desenvolvimento de tecnologias para a produção biológica de H é bastante promissora, 

principalmente a partir da fermentação anaeróbia, pois apresenta a vantagem em utilizar diferentes 

materiais residuais, além de gerar ácidos orgânicos como subprodutos. Desta forma, os principais 

resíduos utilizados na degradação anaeróbia são os carboidratos, o glicerol e os lipídios (gorduras, 

óleos e graxas) e os principais ácidos orgânicos formados são os ácidos acético, butírico e 

propiônico. Dependendo da via metabólica utilizada pelo microrganismo podem ser gerados 

outros ácidos, por exemplo, o ácido láctico. Conforme a literatura, ao utilizar a glicose como 

substrato e tendo a via metabólica de produção de ácido acético favorecida, a razão 

estequiométrica é de 4 mol de H para 1 mol de glicose (gerando 2 mol de ácido acético), em 

contrapartida, ao utilizar o glicerol, obtém 3 mol de H para 1 mol de glicose (gerando 1 mol de 

ácido acético). Os ácidos orgânicos também são utilizados como indicadores da produção de 

hidrogênio, porém, é necessário conhecer o microrganismo escolhido e sua rota metabólica, pois 

ao invés de produzir H poderá ter o consumo do mesmo ou converter o substrato diretamente em 

outro composto orgânico. Portanto, o trabalho consistiu em realizar uma pesquisa bibliográfica 

sobre a produção e rendimento de hidrogênio e ácidos orgânicos voláteis a partir da fermentação 

anaeróbia, para posterior implantação e otimização de um método cromatográfico para a 

determinação dos ácidos orgânicos em cromatografia gasosa (sendo eles: ácidos acético, 

propiônico, butírico, isobutírico, valérico, isovalérico, capróico e lático) provenientes de reatores 

biológicos de produção H. 
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O Brasil, sendo um dos maiores produtores de frutas do mundo, é também um dos maiores 

responsáveis pela geração de resíduos orgânicos provenientes desses alimentos. A biodigestão 

anaeróbia destes resíduos vem sendo estudada há muito tempo, no entanto, pouca literatura traz 

informações concretas sobre quais frutas são ideais para esse processo. Sabe-se que é possível 

fazer a digestão de mais de um resíduo, a co-digestão. O presente trabalho visou realizar a co-

biodigestão de dois diferentes substratos variando suas proporções para determinar a proporção 

ideal para produção de biogás. Os substratos utilizados foram extrato de banana Musa acuminata 

e polímero à base de mandioca (PBM), já que é possível utilizar filmes de PBM para aumentar a 

vida de prateleira de frutas. Utilizou-se como inóculo água residual de tratamento de dejetos 

suínos por biodigestão modelo lagoa coberta. A biodigestão foi feita em reatores confeccionados 

em PVC com volume útil de 3,20 L. Gasômetros também foram confeccionados de PVC, 

apresentando um volume útil de 2,20 L. Foi fixada a razão de 10 gramas de sólidos voláteis para 

cada litro de substrato, sendo realizados ensaios em duplicatas nas proporções da fração de 

substrato adicionada (PBM:extrato) 0,0:100,0; 25,0:75,0; 50,0;50,0; 75,0;25,0 e 100,0;0,0 (m/m). 

Os reatores foram mantidos a temperatura média de 37 °C (±1,0 °C) na faixa mesofílica. Como 

se tratou de um experimento em batelada, as análises foram feitas antes do início do processo e 

após o término da produção de biogás, com exceção da quantificação da produção de biogás feita 

diariamente. Avaliou-se pH, sólidos totais, sólidos totais voláteis, sólidos totais fixos, acidez 

volátil (AV), alcalinidade total (AT), alcalinidade parcial, alcalinidade intermediária e 

temperatura do efluente dos reatores. Através das análises iniciais de acidez e alcalinidade, 

constatou-se a necessidade de utilizar um agente tamponante para evitar acidificação do meio. 

Foram adicionados 5 g de bicarbonato de sódio em cada reator. Comparando a razão AV/AT no 

início e ao final do processo, percebeu-se uma diminuição da mesma, indicando o consumo dos 

ácidos livres no meio para continuação da biodigestão. A remoção de sólidos totais nos 

tratamentos ficou próximo de 50%, enquanto que a remoção de voláteis ficou próxima aos 80%. 

Embora a percentagem de metano no biogás dos tratamentos tenha ficado acima de 90%, os 

rendimentos de biogás e de metano demonstraram haver interferência entre os substratos no 

processo de co-biodigestão, com maiores valores de rendimento nos tratamentos com substratos 

puros. 
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As microalgas são microrganismos fotossintetizantes que podem ser utilizados como matéria 

prima para obtenção de bioprodutos em diversas áreas. Elas podem ser utilizadas na produção de 

energia através de biocombustíveis, como o biodiesel, bioetanol e biohidrogênio; na nutrição de 

animais e humanos, como suplemento alimentar; e podem ainda ser utilizadas na biorremediação 

de passivos ambientais, através do tratamento de efluentes ou emissões. Portanto, estudos 

relacionados ao cultivo de microalgas são de grande relevância no âmbito acadêmico e industrial. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de biomassa de microalgas 

cultivadas em fotobiorreatores modelo airlift e determinar seus principais parâmetros de 

crescimento, assim como comparar a ação de diferentes agentes floculantes utilizados na 

separação da biomassa com o meio aquoso. Para tanto, foram realizados cultivos da microalga 

Tetradesmus obliquus em meio de cultura sintético em condições ambientais. Os experimentos 

foram realizados no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável 

(NPDEAS) da Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba. As microalgas foram 

cultivadas em 5 fotobiorreatores do tipo airlift constituídos de tubos transparentes de policloreto 

de vinil (PVC) com um volume individual de 12 L. Ao final do cultivo, a eficiência de floculação 

da quitosana e do cloreto férrico foram avaliados para recuperação da biomassa. Os resultados 

mostram perfil de crescimento com todas as fases esperadas, com máximo de 960 ± 70 x 104 

células mL-1 ao final de 10 dias de cultivo. O pH do sistema aumentou ao longo do crescimento, 

devido ao consumo de CO2 realizado pelos microrganismos durante o processo de fotossíntese. 

A biomassa final obtida foi de 1,0 g L-1, resultado superior ao observado em estudos anteriores 

em condições semelhantes. Em relação à floculação, o agente floculante que apresentou maior 

eficiência de floculação foi a quitosana (78,4%), na concentração de 20 mg L-1, corroborando 

resultados da literatura para floculação de microalgas de espécies semelhantes. Os resultados 

obtidos até agora permitiram concluir a efetividade da produção de biomassa de microalgas em 

fotobiorreatores airlift em condições de cultivo ambientais, bem como estabelecer a melhor 

estratégia para recuperação da biomassa ao final do período de crescimento. Esses dados 

auxiliarão nas tomadas de decisão metodologias experimentais em futuras etapas de cultivo 

outdoor em maior escala de produção. 
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Machine learning é um subconjunto de métodos utilizados para alcançar a inteligência artificial 

com foco no desenvolvimento de algoritmos que, a partir de um grande conjunto de dados de 

entrada, aprendem a construir modelos para fazer previsões, recomendações e decisões. Essa 

integração de dados facilita o cruzamento de informações de forma confiável, auxiliando a 

interpretação e tomada de decisões. Assim, o desenvolvimento de ferramentas computacionais 

específicas aplicadas à identificação de perfis de poços petrolíferos auxiliam no reconhecimento 

da litologia de subsuperfície de forma mais rápida e barata, reduzindo custos operacionais e tempo 

de trabalho. Por esse motivo, a pesquisa objetiva a automação computacional da leitura de dados 

de perfis geofísicos com base em poços perfurados na Bacia do Recôncavo através da utilização 

da linguagem Python. Como resultado, espera-se que sejam gerados de forma automática a 

interpretação da litologia dos perfis em formato de imagem a partir da entrada de curvas de raios 

gama, porosidade neutrônica, densidade e resistividade, possibilitando a amarração dos poços e a 

correlação estratigráfica, tendo como foco os Membros Caruaçu e Pitanga da Formação 

Maracangalha. Para que os dados gerados apresentem uma boa acurácia, a metodologia a seguir 

foi adota: a) intensa pesquisa bibliográfica ao longo de toda o projeto; b) desenvolvimento da 

linguagem Python com aplicação do algoritmo Random Forest; c) Interpretação litolestratigráfica 

a partir dos dados gerados e comparação com a literatura para a bacia. Atualmente a pesquisa 

encontra-se na etapa de desenvolvimento da linguagem Python e no processamento dos dados. 

Espera-se que na continuidade do projeto a automatização dos perfis seja gerado de forma 

confiável, tornando-se uma ferramenta a mais para a interpretação da Bacia. 
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Em óptica não linear, a técnica de franjas de Maker é bastante usada para investigar a não 

linearidade dos materiais. Em particular, estuda-se as franjas de Maker no sinal de terceiro 

harmônico óptico para caracterizar materiais com potencial aplicação em dispositivos fotônicos. 

A técnica analisa um padrão oscilatório do harmônico gerado em função do ângulo de incidência 

do feixe de laser na amostra. Quando lasers de femtossegundos são empregados, com o intuito de 

investigar materiais com baixas não linearidades tais como vidros ópticos, é necessário coletar o 

sinal de terceiro harmônico com um espectrofotômetro e, nesta situação, as franjas são resolvidas 

espectralmente. Para ajustar o comportamento do padrão oscilatório em função do comprimento 

de onda, deve-se expressar a dispersão do índice de refração por meio da equação de Sellmeier, 

que apresenta seis coeficientes. Porém, devido ao elevado número de parâmetros para ajustar os 

dados experimentais, existem várias combinações de valores para os seis coeficientes que 

resultam em um bom ajuste. A dificuldade é que cada uma destas combinações leva a um índice 

de refração diferente para o material investigado e os valores obtidos para o índice de refração 

são distintos dos esperados de acordo com a literatura. No presente trabalho, mostramos um 

desenvolvimento matemático inédito para contornar este problema e determinar o índice de 

refração linear para um comprimento de onda específico. Em nosso procedimento, aplicamos o 

método de substituição de variáveis, além de aproximações matemáticas, para linearizar os dados, 

resultando em uma solução única para o índice de refração. Primeiro testamos o modelo em 

franjas de Maker simuladas usando os coeficientes de Sellmeier disponíveis na literatura. Em 

seguida, aplicamos o mesmo procedimento à dados experimentais. Estudamos vidros de sílica 

fundida (SiO2), BK7, LLF6, SK11, F14, SF5, K10, LLF1 e SF6. Há um custo na precisão dos 

valores do índice de refração devido às aproximações que fazemos. Nossos resultados apresentam 

um erro relativo entre 0,1 a 2,8 %. Portanto, concluímos que é possível utilizar o sinal das franjas 

de Maker com resolução espectral para determinar o índice de refração linear de vidros ópticos. 
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Os contaminantes emergentes são uma classe de compostos com potencial de causar danos ao 

meio ambiente e aos organismos vivos. Estes compostos chegam ao meio ambiente devido ao 

descarte inadequado e às deficiências no saneamento básico, fazendo com que sua concentração 

aumente em águas superficiais, e até mesmo em águas de abastecimento público, sendo urgente 

a necessidade de monitorar a concentração destes compostos. Com isso, diversos estudos que 

visam este objetivo estão sendo desenvolvidos, porém as baixas concentrações destes 

contaminantes em ambientes aquáticos, na faixa de ng L-1 até μg L-1, dificultam sua 

determinação. Uma técnica que permite a determinação nesta faixa de concentração é a difusão 

em filmes finos por gradiente de concentração (o-DGT). O dispositivo o-DGT é composto por 

três membranas: filtrante, difusiva (formada por um gel que controla a difusão dos analitos) e 

ligante (formada por um material sorvente imobilizado em gel). O dispositivo o-DGT é mantido 

no meio por um certo tempo, e como seu funcionamento se baseia na Primeira Lei de Difusão de 

Fick, é possível determinar a concentração dos analitos sabendo-se o tempo de submersão, a área 

de exposição, a espessura da membrana difusiva, o coeficiente de difusão dos analitos e a massa 

dos analitos acumulada na membrana ligante. A determinação da concentração é facilitada devido 

a ocorrência de uma pré-concentração dos analitos na fase ligante. Desse modo o objetivo deste 

projeto foi desenvolver dispositivos o-DGT para a determinação de contaminantes emergentes 

em matrizes aquosas, utilizando materiais alternativos na produção das membranas ligantes, como 

alumina, sílica, carvão comercial e carvão de osso-de-boi, com os carvões sendo obtidos a partir 

de resíduos industriais. O projeto foi composto pelas seguintes fases: avaliação da possível 

contaminação das membranas; avaliação da capacidade sortiva das membranas ligantes, 

investigação das condições de aplicação do dispositivo, determinação do coeficiente de difusão 

dos analitos, testes de recuperação e aplicação em amostras reais, com todas as análises sendo 

realizadas em um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas (GC-MS). Até o 

momento foram avaliados a pureza das membranas ligantes, que não demostraram nenhum tipo 

de contaminação, e a capacidade sortiva das mesmas, que apresentaram melhores resultados no 

tempo de deposição de 7 dias. Estes resultados indicaram que o uso dos materiais sorventes 

utilizados nos dispositivos o-DGT é promissor na determinação de contaminantes emergentes. 
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A Antártica é um dos ambientes mais remotos do Planeta Terra; mesmo assim vem sendo 

explorada há muitos anos. A caça de focas e baleias, que posteriormente foi proibida pelo Tratado 

da Antártica, o turismo e a instalação das estações de pesquisa, além do risco de naufrágios e 

incêndios, podem causar diversos impactos na região, associados a poluição do ar e da água. A 

Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) que pertence ao Brasil está localizada na Enseada 

Martel e em fevereiro de 2012 foi destruída por um incêndio de grandes proporções, ocasionando 

a extinção de sua estrutura e a contaminação inorgânica e orgânica do solo no entorno. Com o 

incêndio, as instalações da estação de tratamento de esgoto da EACF e todas as tubulações foram 

destruídas, resultando em vazamento de efluente no solo ao redor da estação. Para detecção de 

esgoto no solo, marcadores químicos da classe dos esteróis têm sido utilizados, sendo que os 

principais são o coprostanol (cop) e o epicoprostanol (epi). Esse esterol está presente nas fezes de 

mamíferos superiores, possui baixa solubilidade em água e alta resistência a degradação. Assim, 

o presente estudo avaliou a introdução de esgoto em solos do entorno da EACF após o incêndio 

de 2012 e nos anos subsequentes, através da determinação de esteróis fecais, de modo a 

acompanhar a evolução do estado de contaminação (ou a ausência de) ao longo dos últimos anos. 

As concentrações de cop e epi foram obtidas através da extração de amostras de solo em Soxhlet 

e cromatografia líquida de adsorção para purificação e fracionamento dos compostos. A 

identificação e quantificação foi realizada por um cromatógrafo a gás acoplado a um detector de 

ionização de chama. Neste estudo, a concentração média do cop variou de 0,12 até 0,85 μg g-1 e 

de epi de 0,03 até 0,09 μg g-1 no período analisado (2012-16), com um padrão de diminuição dos 

níveis com o decorrer dos anos. As maiores concentração de coprostanol (2,72 μg g-1) e 

epicoprostanol (0,26 μg g-1) foram detectadas em um ponto ao lado da EACF entre 2012-13. As 

concentrações máximas (em μg g-1) dos esteróis fecais em sedimentos do entorno da EACF, 

foram: (i) Heliponto: cop = 0,77 em 2003-04 e epi = 0,32 em 2011-12; (ii) Tanques: cop = 0,13 

em 2011-12 e epi = 0,09 em 2013-14. Desse modo, pode-se concluir que os valores encontrados 

de cop e epi foram similares quando comparados com sedimentos marinhos antárticos que 

recebem esgoto, sendo importante o monitoramento dessa área para diminuir os impactos 

resultantes do incêndio de 2012. 
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Os princípios da vibração são muito importantes e seus efeitos estão muito presentes na 

engenharia atualmente, principalmente pelo fato de as estruturas estarem cada vez mais esbeltas. 

Dessa forma, desenvolver estruturas mais resistentes e preparadas para efeitos dinâmicos 

causados por sismos e fenômenos atmosféricos, e evitar que efeitos como a fadiga estrutural 

aconteçam se torna extremamente importante. É de suma importância, portanto, compreender o 

que são as vibrações e como elas podem ter impacto nas estruturas civis. Contextualizando, a 

análise modal experimental teve como objetivo realizar testes para melhor compreender os efeitos 

dinâmicos e obter os dados necessários para indicar quais são os modos de vibração, as 

frequências naturais de uma estrutura e outras propriedades dinâmicas, além de validar modelos 

já estabelecidos. Esta pesquisa em Iniciação Científica, vinculada ao projeto “Desenvolvimento 

de novas formulações do Método dos Elementos Finitos Generalizados para análise dinâmica e 

de estabilidade de estruturas”, consiste em um estudo experimental sobre o comportamento 

dinâmico de estruturas que tem por objetivo analisar o comportamento dinâmico de modelos 

reduzidos de estruturas e validar modelos numéricos do Método dos Elementos Finitos 

Generalizados (MEFG) utilizados para o mesmo fim. Deste modo, foi construída uma estrutura 

reduzida de forma a simular uma estrutura real, sendo utilizado um acelerômetro acoplado à 

estrutura para captação de dados a respeito das vibrações durante experimentos realizados no 

modelo. Depois que foram realizados os experimentos e a captação de dados, os mesmos foram 

analisados e comparados aos resultados obtidos numericamente por análise computacional em 

Maple pelo MEFG. Dessa forma, foram averiguados e validados os resultados e os métodos que 

foram utilizados. Como sistema de medição, foi utilizado um sensor MPU-6050 acoplado a um 

Microcontrolador Arduino Uno.  Com este sistema simples de medição e com os dados obtidos, 

foi possível fazer a validação experimental dos resultados obtidos pelo MEFG para análise de 

vibração de estruturas. 
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Considerando a evolução da necessidade e, consequentemente, da produção de combustíveis 

mundialmente, é de alto valor estabelecer maneiras de estudo da viabilidade termodinâmica de 

vários sistemas para a síntese desses materiais. No presente trabalho, foi estudada a possibilidade 

de transformar um sistema glicerol e água em outro, que contem metanol, podendo esse ser 

utilizado para geração de energia. Para isso, foi utilizado o scilab, um programa capaz de 

modelagem e computação de sistemas numéricos, que recebeu como parâmetros uma entrada de 

glicerol e água, duas temperaturas, e duas pressões. Através da minimização de Energia Livre de 

Gibbs do sistema, o programa realizou dois cálculos, primeiramente simulando uma gaseificação 

supercrítica com água, criando uma mistura gasosa contendo metano, monóxido e dióxido de 

carbono, gás hidrogênio, água e metanol, que, então, seria levada para outro sistema para a síntese 

de metanol. Após esse cálculo, a composição de entrada, pressão e temperatura dos sistemas 

envolvidos foram variadas para encontrar as condições que apresentassem a produção máxima de 

metanol, com as seguintes condições, sistemas isotérmicos e isobáricos e, ainda, a consideração 

do metano ser um inerte na formação do metanol. Com isso, foi encontrado que os pontos ideais 

para a formação do metanol são: composição de entrada de 74.6% de glicerol e 25.4% de água, 

temperatura e pressão na vaporização supercrítica de 872.7°C e 674.9 bar, temperatura e pressão 

na síntese de metanol de 512.4°C e 674.9 bar. Além disso, foi estabelecido pelo cálculo 

intermediário que a composição ideal do gás de síntese para a formação do metanol é de 76.6 g 

de monóxido de carbono, 4502.4 g de dióxido de carbono, 25.7 g de gás hidrogênio, e 3177.0 g 

de água. Ressaltando-se que essas quantidades são especificamente para o sistema proveniente da 

vaporização supercrítica de glicerol e água, e em outros sistemas melhores composições poderiam 

ser obtidas. Com esses dados, foi estimada a produção de 186.4 g de metanol. Significativamente, 

dois pontos importantes foram definidos a partir dos resultados, a produção de metanol é 

diretamente atrelada à quantidade de monóxido de carbono no gás de síntese, e as faixas de 

temperatura e pressão utilizadas na indústria também são relevantes para a simulação. 
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O presente estudo foi realizado em ecótono entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta 

Estacional Semidecidual, situado na margem esquerda do reservatório da UHE Governador Bento 

Munhoz da Rocha Netto (GBM), município de Bituruna. Teve como objetivo inventariar a flora 

vascular do remanescente em área de transição. Foram etapas deste trabalho: (1) Levantamento 

de estudos florísticos realizados em localidades próximas à área de estudo, e em áreas de FOM, 

FES e de transição entre elas; (2) Levantamento do acervo em Herbários de espécimes coletados 

na região; (3) Levantamento florístico das espécies vasculares ocorrentes no interior e entorno do 

remanescente florestal por meio de coletas periódicas prioritariamente de material com estruturas 

reprodutivas no período de um ano (de forma complementar foi coletado material também em 

florestas situadas no Distrito de Faxinal do Céu, Pinhão, para comparação com a riqueza da área 

em estudo); (4) Identificação das espécies e elaboração de uma Checklist. No levantamento 

florístico foram registradas 339 espécies, 226 gêneros e 88 famílias. Angiospermas totalizaram 

315 espécies, 207 gêneros e 77 famílias. Pteridófitas englobaram 23 espécies, 18 gêneros e 10 

famílias. Foi registrada apenas uma Gimnosperma, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. 

Fabaceae foi a família mais rica (24; 7,1%), seguida de Myrtaceae (23; 6,8%), Asteraceae (22; 

6,5%), Rubiaceae (18; 5,3%), Lauraceae (14; 4,1%), Melastomataceae e Orchidaceae (13; 3,8% 

cada). Os gêneros mais ricos foram Myrcia (9 espécies), Leandra e Ocotea (8 spp. cada), e 

Solanum (7). As espécies com habito arbóreo constituíram o grupo dominante, com 38,3% (130 

espécies), seguido pelas herbáceas 30,7% (104), arbustos 14,2% (48), subarbustos 7,4% (25), 

trepadeiras 5,6% (19), lianas 3,5% (12) e palmeira 0,3% (1). Dentre as espécies registradas se 

destacam o primeiro registro de Piptadenia affinis Burkart e o segundo de Lantana ramboi 

(Moldenke) Salimena, para o Paraná. Sete espécies registradas se enquadram como ameaçadas 

em nível nacional, sendo quatro em perigo (EN) e três vulneráveis (VU). A riqueza de espécies 

vasculares registrada foi semelhante às de estudos de maior esforço amostral em áreas ecotonais 

no centro-oeste do Paraná. Os resultados mostram uma grande riqueza de espécies, ressaltando a 

importância da conservação dos fragmentos remanescentes, assim como da realização de 

inventários da biodiversidade e da ampliação de coleções botânicas. 
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O fitoplâncton é responsável por grande parte da produção primária dos oceanos e o seu 

crescimento é influenciado pela disponibilidade de nutrientes e luz solar. Algumas espécies do 

fitoplâncton, sobretudo dinoflagelados, podem formar florações de algas nocivas, quando 

condições favoráveis levam a um rápido acúmulo desses indivíduos, provocando efeitos 

deletérios ao ambiente, aos organismos marinhos e/ou à saúde humana por meio da ingestão de 

pescados contaminados com toxinas algais. A maioria destas substâncias tem ação neurotóxica, 

afetando peixes, mamíferos e outros animais marinhos. Em moluscos bivalves, como as ostras, as 

substâncias ficam acumuladas em seus tecidos e passam para outros níveis da cadeia trófica, 

podendo chegar ao ser humano. Neste estudo, será determinado a presença e a concentração de 

toxinas amnésicas, diarreicas, paralisantes e palitoxinas acumuladas nas glândulas digestivas e 

em outros tecidos moles da ostra Crassostrea gasar, cultivada no Complexo Estuarino de 

Paranaguá (CEP), Paraná. As amostras foram realizadas em dois períodos (Período 1 (úmido): 

setembro–outubro de 2018) e (Período 2 (seco): abril–junho de 2019), para comparar a variação 

espacial nas concentrações de toxinas algais entre os períodos, relacionando-a com parâmetros 

ambientais dominantes. Os pontos amostrais foram distribuídos ao longo dos eixos Norte-Sul e 

Leste-Oeste do CEP. Foram feitas nove campanhas amostrais, quando foram coletadas doze ostras 

de cada ponto amostral para análise de toxinas em todos os tecidos comestíveis combinados (n=6) 

ou somente nas glândulas digestivas (n=6), órgão que geralmente concentra as maiores 

concentrações de ficotoxinas. Com base na análise da presença e abundancia de microalgas 

potencialmente produtoras das toxinas selecionadas, foram selecionas amostras de 9 pontos 

coletados no Período 1 e 3 do Período 2, totalizando 252 amostras. Parte das amostras já foi 

processada. A extração das toxinas foi feita homogeneizando-se os tecidos/órgãos em metanol 

grau HPLC 99,8%, na proporção final de 1:9 (v:v), utilizando um processador ultrassônico para 

romper os tecidos. Depois disso, as amostras foram centrifugadas, e 1mL do sobrenadante foi 

filtrado em filtro de seringa (PTFE, 0,22 µm de porosidade) e armazenado em vials de 2ml a –

20°C. As toxinas serão analisadas por HPLC-MS/MS e os resultados permitirão avaliar os riscos 

sanitários associados ao acúmulo de ficotoxinas em ostras na baía de Paranaguá. 
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A pitaia está sendo, cada vez mais apreciada no Brasil, devido a uma grande variedade de produtos 

que podem ser feitos a partir das mesmas, e de sua quantidade de substâncias com efeitos 

benéficos à saúde. Uma dessas substâncias são os antioxidantes, que impedem ou atrasam a 

oxidação de um certo substrato. Acredita-se que os antioxidantes, ajudam a prevenir doenças 

como câncer, doenças cardiovasculares, mal de Alzheimer, entre outras. Assim é importante saber 

a atividade antioxidante dos alimentos. Neste trabalho foi avaliada a atividade antioxidante de 

cascas de pitaias Hylocereus polyrhizus (pitaia da polpa vermelha) e Hylocereus undatus (pitaia 

da polpa branca). Para medir esta atividade antioxidante, foram utilizados três métodos, são eles: 

o método β-caroteno/ácido linoleico (que se baseia descoloração do β-caroteno, induzida pelos 

produtos de degradação oxidativa do ácido linoléico (peroxil)), o método do radical ABTS (que 

se baseia na habilidade dos antioxidantes em capturar o cátion ABTS+, provocando um 

decréscimo na absorbância) e o, método FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power, que baseia-

se na redução da reação do complexo férrico TPTZ (2,4,6-tri(2-piridil)-1,3,5-triazina) 

[(Fe(III)(TPTZ)2]3+ ao complexo ferroso [Fe(II)(TPTZ)2]3+, novamente causando um 

decréscimo na absorbância, de azul claro, para azul escuro). Os compostos bioativos foram 

extraídos, utilizando 1 g de casca de pitaia liofilizada e 50 mL de uma mistura água:etanol. Esta 

mistura foi agitada, em um agitador orbital, centrifugada a 5000 rpm e depois aquecida para à 

evaporação do etanol. Por fim, o extrato teve seu volume padronizado, e utilizado nos métodos 

descritos anteriormente para determinar a atividade antioxidante. Os resultados do método do β-

caroteno/ácido linoleico, mostraram que as pitaias com polpa branca apresentaram uma média de 

28,09% de atividade antioxidante, enquanto que as com polpa vermelha, apresentaram uma média 

de atividade antioxidante igual à 23,50%. Os resultados do método ABTS, foi de 13,965 μM de 

trolox por grama de amostra, para as pitaias com polpa vermelha e 12,055 μM de trolox por grama 

de amostra para às de polpa branca. Os resultados indicaram que tanto as cascas da pitaia de polpa 

vermelha como as cascas da pitaia de polpa branca apresentaram atividade antioxidante o que 

torna seu uso interessante pela indústria de alimentos. 
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O uso de inteligência artificial (IA) aplicado à Engenharia Estrutural vem se tornando cada vez 

mais comum nos últimos anos, sendo as Redes Neurais Artificiais um dos ramos da IA que mais 

se destacam. Um dos benefícios do uso de IA aplicado à Engenharia é a previsão de fenômenos 

desejados de maneira praticamente instantânea, ainda mais quando comparado com métodos 

numéricos utilizados na Engenharia de Estruturas. Com isso, o principal objetivo desse trabalho 

é construir uma Rede Neural Artificial que seja capaz de fornecer esforços internos em lajes de 

concreto armado com geometria retangular ou em “L”. Os dados para o treinamento e teste da 

rede neural foram obtidos por meio de simulação em Método dos Elementos Finitos através do 

software ABAQUS. A simulação de lajes através do ABAQUS ocorreu por meio de código em 

Python e as entradas de dados relativos ao material, como módulo de elasticidade, coeficiente de 

Poisson e peso específico foram baseadas nas normas ABNT NBR 6120/2019 e ABNT NBR 

6118/2014. Outras variáveis de entradas foram as variações na geometria, carregamento e 

condições de contorno das lajes. Por fim, foram extraídos valores de momentos e cortantes 

máximos e mínimos nas duas direções da laje para cada caso simulado. Para a criação da rede 

neural foi utilizada a biblioteca TensorFlow para Python. Testes iniciais com diferentes 

configurações para rede neural e com um conjunto de dados reduzido mostraram bons resultados, 

onde, para o treinamento da rede, o Erro Quadrático Médio ficou em torno de  e o Erro Absoluto 

Médio obtido ficou em torno de . Espera-se expandir o conjunto de dados da rede neural visando 

uma maior gama de aplicações práticas, onde os esforços internos para uma laje com geometria, 

condições de contorno,  do concreto e carregamento conhecidos, seriam obtidos de maneira 

instantânea, auxiliando, dessa maneira, em futuros pré-dimensionamentos. 
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Produtos naturais que possuem alguma característica biológica relevante devem ter sua estrutura 

química determinada de forma correta, incluindo a posição espacial de seus átomos 

(estereoquímica absoluta ou relativa), antes de servirem em suas variadas aplicações. É o caso da 

acremofuranona B, um sesquiterpeno isolado do fungo marinho Acremonium sp., que ainda 

possui incertezas de estereoisomeria, mas que pode apresentar efeitos anti-inflamatórios de 

acordo com a molécula da qual é derivada, a ascofuranona, demonstrando portanto um potencial 

em áreas como a farmacêutica. Para essa finalidade de atribuição de estruturas, ferramentas de 

química computacional podem ser empregadas para auxiliar e obter dados mais precisos e 

confiáveis. Neste trabalho, foram realizados os cálculos computacionais empregando a Teoria 

Funcional de Densidade (DFT) para a simulação de espectros de Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN) de 1H e 13C da acremofuranona B, executados através do software Gaussian 09W™, em 

um computador de processador i7, 8 núcleos, 8 GB de memória RAM e Windows 10 Pro. Os 

softwares ChemSketch™, Maestro 11.1™ e GaussView 6.0™ também foram operados no esboço 

da molécula, na geração de confôrmeros e na seleção de bases, solventes e níveis de teoria, 

respectivamente; todos realizados em um computador de processador i5, 4 núcleos, 4 GB de 

memória RAM e Windows 8.1. Após os cálculos e comparação com os espectros experimentais, 

foi obtido o desvio médio absoluto e a raiz do erro quadrático médio dos deslocamentos químicos 

de cada confôrmero, cujos resultados indicam que, a princípio, a molécula tenha configuração E 

na ligação dos carbonos C-8 e C-17. Assim, resta examinar esses valores espectrais também 

através da DP4 a fim de definir qual, ou quais, desses confôrmeros representa mais 

adequadamente a conformação espacial dessa molécula. 
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O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito da pesquisa “Convergências 

e distanciamentos na estruturação das metrópoles brasileiras: Curitiba e Belém”. Partindo-se do 

pressuposto de que as mesmas soluções para transporte e mobilidade não possuem o mesmo efeito 

em realidades distintas, por uma série de especificidades territoriais, o plano em desenvolvimento 

compara a implementação do sistema Bus Rapid Transit (BRT) em Belém, à luz da experiência 

de Curitiba.Adotou-se como etapas para o desenvolvimento do presente plano de trabalho: (I) 

compreensão do referencial teórico sobre o BRT e mobilidade urbana; (II) acesso à base de dados 

e exploração de informações; (III) construção de linhas do tempo do sistema para cada metrópole, 

e (IV) análise dos resultados alcançados, e conclusões. Para tanto, os procedimentos 

metodológicos incluíram o levantamento de informações sobre a criação desse sistema em 

Curitiba nos anos de 1970 e do que significou em termos de estruturação urbana via planos 

diretores e de mobilidade e a coleta de informações acerca da recente implantação do sistema em 

Belém, que ainda se encontra em fase de conclusão e teve apoio do governo japonês. Outro fato 

a ser identificado é a espacialização desse meio de transporte, que sofreu grande influência por 

conta da Copa do Mundo de Futebol sediada no Brasil no ano de 2014, gerando grande influência 

nas localidades destas linhas.As informações sobre o sistema de transporte, em especial o 

mapeamento dos itinerários de ônibus em Belém, são apresentados como produtos preliminares, 

uma vez que tal informação não está disponível e teve que ser produzida no âmbito do plano, de 

modo a se compreender a função do BRT no contexto do sistema de transporte de massa, tanto 

para Curitiba quanto para Belém. 
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O milho (Zea mays L.) está entre os principais cereais consumidos no mundo, sendo fonte 

energética animal, utilizado na produção de combustível renovável e na alimentação humana. Na 

produção de milho, o nitrogênio é o nutriente extraído em maior quantidade entre os 

macronutrientes (N, P, K). Desse modo, a adubação nitrogenada é uma das operações mais 

importantes para o cultivo. Dentre as formas de adubação nitrogenada, tem-se: a aplicação a lanço, 

a aplicação incorporada no solo e a aplicação em faixas na superfície do solo com fertilizante 

sólido ou líquido. O objetivo do trabalho foi desenvolver pingentes para aplicação de fertilizante 

líquido adaptável ao pulverizador. Para isso, foram adquiridos os componentes necessários para 

a montagem de uma bancada experimental. A bancada experimental é responsável por simular 

uma seção de nove linhas de um pulverizador com os pingentes para aplicação de fertilizante 

líquido nitrogenado. Deste modo, foram coletados: a velocidade de operação; a pressão inicial do 

sistema; a vazão aplicada nas pontas de aplicação e o coeficiente de variação da vazão entre as 

pontas de aplicação. Os testes consistiram na coleta da calda das nove linhas de aplicação através 

de provetas; cronometrando o tempo e anotando a velocidade indicada no painel eletrônico e a 

pressão indicada no manômetro inicial. A velocidade de operação inicial utilizada foi de 2,0 m s-

1. O processo se repetiu com o escalonamento da velocidade, utilizando-se 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 

5,0 e 5,5 m s-1. A partir dos dados coletados, pode-se observar que com o aumento da velocidade 

de operação aumentou a vazão nas pontas de aplicação e a pressão inicial. A vazão e a pressão 

inicial foram crescentes até a velocidade de 5,0 m s-1, após isso, ambas diminuíram devido a 

limitação da capacidade da bomba de pulverização e dimensional dos componentes hidráulicos. 

O coeficiente de variação da vazão de saída nas pontas de aplicação diminuiu com o aumento de 

velocidade. A velocidade de 4 m s-1 apresentou um coeficiente de variação baixo (menor que 

10%), se mostrando uma condição favorável a aplicação de fertilizante. 
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Para a realização da técnica de cultura de tecidos in vitro é necessário que sejam desenvolvidos 

protocolos que podem variar de acordo com a cultivar. A embriogênese somática é o método mais 

utilizado para a cultura in vitro da cana-de-açúcar. O uso de auxinas sintéticas no meio de cultura 

para a indução dos calos embriogênicos é essencial. O ácido 2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D) é 

a auxina sintética mais utilizada para indução da embriogênese somática, podendo ser utilizado 

em diversas concentrações. Por isso, é necessário definir qual é a concentração ideal para uma 

determinada cultura ou cultivar. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de três concentrações 

de 2,4-D na indução de calos embriogênicos e sua regeneração a partir de folhas imaturas da 

cultivar RB056351 de cana-de-açúcar. O experimento foi realizado no Laboratório de 

Micropropagação de Plantas sendo utilizados explantes de folhas imaturas. O meio de cultura foi 

o MS acrescido de 3 concentrações de 2,4D (0,3 mg/L, 1,0 mg/L e 3,0 mg/L). Os explantes foram 

desinfestados e cortados em diâmetros de 8 mm e comprimento de 4 mm. O processo de formação 

de calos foi feito no escuro. Para formação e germinação dos embriões somáticos os calos 

embriogênicos das concentrações 1,0 e 3,0 mg/L foram cortados uniformemente com uma massa 

de aproximadamente 300 mg e transferidos para frascos com meio MS. Após período em sala de 

crescimento, as plântulas que desenvolveram parte aérea e raiz foram transferidas para frascos 

com água e posteriormente aclimatizadas em casa de vegetação. Os dados obtidos de quantidade 

de calos embriogênicos formados, tamanho de parte aérea e raiz, foram analisados e testados 

através da Anova e teste de Tukey no programa estatístico Sisvar (versão 5.8/UFLA). A maior 

quantidade de formação de calos embriogênicos foi observada nas concentrações de 1,0 e 3,0 

mg/L de 2,4-D. Na concentração de 0,3 mg/L foi observada a formação de raízes diretamente dos 

explantes, sem a formação de calos embriogênicos. O tamanho da parte aérea e da raiz das plantas 

provenientes dos calos embriogênicos das concentrações de 1,0 e 3,0 mg/L não diferiram 

estatisticamente. As concentrações de 1,0 e 3,0 mg/L de 2,4-D foram as que induziram a maior 

quantidade de calos embriogênicos sendo indicadas para a realização da embriogênese somática 

da cultivar RB056351. 
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O principal produto das remobilizações de sedimentos inconsolidados é o injetito de areia, pouco 

estudado na bibliografia brasileira. Portanto, o objetivo principal da pesquisa foi compreender os 

processos e produtos relacionados a remobilização de sedimentos em subsuperfície a fim de 

defini-los e estabelecer critérios para um futuro reconhecimento na Formação Maracangalha, 

localizada na Bacia do Recôncavo. O entendimento desses processos e seus eventuais produtos 

foi motivado pela influência que eles apresentam sobre a compreensão de reservatórios de 

petróleo. A metodologia adotada foi a execução da pesquisa em duas partes: (1) revisão 

bibliográfica sobre os principais mecanismos de deformação de sedimentos inconsolidados e seus 

produtos; (2) identificação das feições estudadas durante a primeira etapa na Formação 

Maracangalha (ainda não executada). As fontes de informações foram materiais publicadas em 

livros, artigos científicos, dissertações e teses sobre o tema. A principal atividade realizada foi a 

revisão bibliográfica sobre os mecanismos de deformação que causam a remobilização de 

sedimentos inconsolidados bem como as geometrias resultantes dessas remobilizações, dando 

ênfase nos injetitos, gerando assim, um glossário de termos sobre o assunto. O principal resultado 

alcançado foi a definição dos injetitos como sendo os principais produtos de remobilização de 

sedimentos inconsolidados, formados pela fluidização e remobilização de areia de depósitos 

sedimentares, como também a conclusão de que as suas geometrias e arquiteturas são muito 

diversificadas e sem padrões claros definidos uma vez que possuem gatilhos e mecanismos 

diversos, gerando assim, estruturas complexas e variadas. Portanto, para definir a geometria e 

disposição dos injetitos, foi importante compreender como ocorreu a sua formação e quais foram 

os mecanismos atuantes na remobilização dos sedimentos como também os demais fatores físicos 

envolvidos no sistema. Definiu-se que as forças motrizes principais atuantes nesses processos são 

refletidas na geometria das deformações, e foram divididas as geometrias típicas dos injetitos a 

fim de tentar definir essas estruturas com mais clareza e propor um método de identificação e 

determinação. Portanto, foram analisados os mecanismos de deformação atuantes na 

remobilização de sedimentos inconsolidados e definido seus principais produtos, para que seja 

possível identificá-los e determinar suas formações. 
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Componentes industriais comumente estão expostos a ambientes de operação agressivos, 

podendo envolver diferentes formas de desgaste e corrosão, assim como carregamento mecânico 

cíclico superficial. Existem inúmeras técnicas de modificação das propriedades superficiais que 

visam mitigar os processos de degradação como, por exemplo, por meio da deposição de 

revestimentos soldados. Laser Cladding é uma técnica que permite a síntese de revestimentos 

compósitos e uma baixa diluição decorrente do controle da potência de laser, proporcionando 

propriedades muito próximas à da liga ou compósito previamente escolhido. Na deposição, uma 

fonte de laser de alta potência é usada para fundir uma fina camada na forma de uma liga metálica 

ou de um compósito de matriz metálica sobre um substrato, promovendo uma interação entre eles 

e alterando as propriedades superficiais. Neste contexto, as propriedades dos revestimentos 

compósitos dependem da energia de deposição e do percentual de reforço particulado. Este 

trabalho avaliou o efeito da adição de 10, 30 e 50%wt de NbC à liga de níquel Hastelloy C276® 

depositada a laser com a potência de 3,0kW. Os revestimentos compósitos foram depositados na 

forma de cordões múltiplos com 30% de sobreposição de cordões sobre aço inoxidável AISI 304L 

e caracterizados quanto à microestrutura, dureza e resistência ao desgaste microabrasivo. 

Observou-se uma microestrutura constituída por dendritas de Ni-g (CFC), carbonetos 

interdendríticos e carbonetos não-fundidos. Em relação à liga não reforçada, a microestrutura dos 

compósitos apresentou uma maior fração de carbonetos e, com isto, a dureza aumentou em até 

94%, resultando em redução da taxa de desgaste microabrasivo para todas as condições 

reforçadas. A síntese de revestimentos compósitos se mostrou uma alternativa atrativa para a 

redução da taxa de desgaste microabrasivo de revestimentos de liga Hastelloy C276®. 
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A operação de colheita do milho para a ensilagem é uma das práticas agrícolas que mais predispõe 

o solo a compactação, visto que o conjunto de colheita, composto pelo trator acoplado a colhedora 

de forragem e vagão forrageiro, trafega pelo menos uma vez em cada entrelinha da cultura. Outro 

agravante é o fato de grande parte dos agricultores adotarem o sistema de semeadura 

convencional, executando o revolvimento do solo uma vez ao ano ou a cada instalação da cultura. 

O objetivo deste trabalho foi propor manejos que mitigassem a degradação do solo buscando a 

sustentabilidade deste tipo de sistema produtivo. E para isto o feijão guandú, uma leguminosa 

forrageira, com capacidade de descompactação de solo além de incrementar diversidade florística 

no sistema se mostra como uma possibilidade junto á Brachiaria, muito utilizada para formação 

de estrutura de solo assi como o sistema de plantio direto e reforçando o crescimento radicular do 

milho o uso da inoculação vem para incrementar o manejo conservacionista e sustentável do solo. 

Os tratamentos foram compostos por três fatores: Manejo do solo (Convencional, Revolvimento 

mínimo e Plantio direto), Cultura (Milho e Milho consorciado com Feijão-guandu) e Inoculação 

(Azospirillum brasiliense, AbV5 e AbV6 e sem inoculação). O milho foi instalado juntamente 

com o Feijão-guandu e a inoculação foi feita na semente. Uma primeira coleta foi realizada para 

obtenção dos atributos biológicos (BMS, RBS e qCO2). Pelo teste de Dunn a 5%, não foi 

encontrada nenhuma diferença significativa entre os tratamentos, mas vale destacar que as 

maiores médias de C-BMS, foram encontrados para os tratamentos sob SPD (T3, T5 e T7). O que 

se confirma pelo método de agrupamento Bayesiano, pois os mesmos permaneceram agrupados 

entre si. O presente trabalho, até então, demonstrou que o SPD é uma escolha de preparo que pode 

não só reduzir os custos operacionais da produção, mas também contribuir para condições mais 

sustentáveis da produção milho para silagem. 
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Considerada um polissacarídeo estrutural, a nanocelulose possui grande interesse atualmente, 

devido à sua biocompatibilidade e biodegradabilidade. Em termos gerais, a 

nanocelulose/nanolignina vem ganhando grande destaque por ser um material ideal como reforço 

em compósitos poliméricos devido às características como elevada área superficial, elevada 

rigidez, e principalmente pelo seu caráter renovável. A qualidade da madeira varia de acordo com 

a espécie, e escolher sua destinação depende intimamente de caracterizar corretamente a madeira. 

As nanopartículas produzidas a partir de madeira são obtidas através de tratamentos químicos ou 

mecânicos, os quais produzem materiais com diferentes propriedades e uma ampla gama de 

utilização. Fornecidas por empresas do setor de papel e celulose, as amostras de celulose 

branqueada de Eucalyptus spp. foram processadas no Laboratório de Polpa e Papel da 

Universidade Federal do Paraná, objetivando-se a obtenção de nanocelulose por processo 

mecânico. Para a desintegração das amostras, realizou-se dez passes no moinho com a rotação de 

1500 rpm e com consistência de 2% de fibras. Foi utilizado dois tratamentos, verniz a base de 

água em 10%, e a nanocelulose obtida foi adicionada em verniz a base de água em uma proporção 

de 10%, para então ser aplicado na superfície de lâminas faqueadas de três espécies de madeira 

com o intuito de avaliar a influência da espécie de origem, a aderência e a consistência do processo 

de deposição, assim como a formação de filmes e a qualidade final da superfície de madeira após 

a deposição. O material permaneceu em atmosfera ambiente para posterior análise. O verniz com 

água e o verniz com nanocelulose ficaram uniforme na superfície, alterando pouco ou quase nada 

das características visuais da lâmina e influenciando na opacidade e nas análises de espectroscopia 
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Estilólitos são estruturas de dissolução que podem ser encontradas em diversos tipos de rochas, 

embora sejam mais frequentemente observados em rochas carbonáticas. São consequência do 

processo de diagênese e interferem na capacidade das rochas em conduzir fluidos e podem ser 

classificados, de acordo com sua morfologia, em suture and sharp, wave, seismogram, 

rectangular. No entanto, analisar a influência da presença de estilólitos na permeabilidade e 

porosidade de rochas carbonáticas é uma tarefa complexa devido à dificuldade de conduzir 

experimentos em laboratório, tornando necessária a utilização de modelos matemáticos capazes 

de interpretar informações dessas estruturas. Nesse projeto, foram analisadas amostras de 

mármores calcíticos e brechas calcíticas e dolomíticas da Formação Água Clara, provenientes da 

Mina Rio Bonito, localizada em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Além da análise 

e descrição petrográfica de amostras macro e microscópicas, em que as fases minerais foram 

separadas e classificadas de acordo com suas características, também foi realizada a análise 

morfológica dos estilólitos (amplitude média, amplitude máxima, soma de amplitudes e 

comprimento). Utilizando um Epson Scanner Perfection V600 Photo, foram geradas 

digitalizações em alta resolução de lâminas petrográficas, permitindo o uso dessas imagens com 

softwares de desenho vetorial bidimensional (Inkscape), visando representar os estilólitos para 

posterior interpretação de suas características. Os dados obtidos foram retrabalhados 

matematicamente utilizando o software Microsoft Excel, resultando em gráficos comparativos 

com informações das diversas morfologias dos estilólitos em diferentes litologias. Com isso, foi 

possível perceber que brechas dolomíticas possuem estilólitos que tendem a ter menores valores 

dos parâmetros observados (amplitude média, amplitude máxima, soma das amplitudes e 

comprimento) quando comparados com estilólitos em mármores e brechas calcíticas, 

possivelmente devido aos processos de dolomitização. Mármores e brechas calcíticas possuem 

valores muito semelhantes, sendo as amplitudes média e máxima para um mesmo valor de soma 

das amplitudes discretamente maiores nos mármores calcíticos e o comprimento inferior. Esses 

resultados indicaram que diferentes processos (como a brechação de mármores calcíticos e a 

dolomitização de brechas calcíticas) influenciam diretamente nas características gerais de 

estilólitos e, consequentemente, em seus valores relativos de porosidade e permeabilidade. 
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O chá produzido a partir das folhas da planta Camellia sinensis, é a segunda bebida não alcoólica 

mais consumida no mundo, ficando apenas atrás apenas da água. Ele é conhecido por apresentar 

diversos benefícios à saúde, como a prevenção de diferentes tipos de câncer e doenças 

cardiovasculares. Os chás mais consumidos e conhecidos são o preto, o verde e o branco. Neste 

trabalho foi estudado o chá verde, que é feito a partir das folhas e botões da planta, sendo que 

estas após colhidas recebem uma vaporização e uma secagem natural, preservando os polifenóis 

naturais. O chá verde é rico em polifenóis, principalmente catequinas que são responsáveis pelo 

aroma e pelas características do chá verde, conferindo um sabor mais amargo. No processamento 

do chá pronto para consumo, para a deixa-lo com uma menor turbidez o processamento por 

membranas torna-se interessante, e processo de ultrafiltração vêm sendo estudado para essa 

finalidade. A ultrafiltração consiste em um processo onde há a retenção de partículas ou 

macromoléculas dissolvidas com tamanhos entre 2 nm e 0,1 µm. A força motriz para que este 

processo ocorra é o gradiente de pressão. No entanto para que o processo ocorra de forma eficiente 

são necessários estudos que visem otimizar suas condições operacionais, como temperatura, 

pressão transmembrana, concentração da alimentação, tipo e características das membranas, entre 

outros. Dada a importância deste tema, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre o 

processo de separação por membranas para clarificação do chá verde. O estudo até então foi feito 

por pesquisas bibliográficas e revisão da literatura. Os produtos obtidos com o este estudo foi um 

seminário sobre o tema, o qual foi apresentado para o grupo de pesquisa, de forma remota, e a 

escrita de relatórios e pesquisas bibliográficas. Conclui-se que este estudo foi importante para o 

aprofundamento de conhecimento sobre os processos bem como para a divulgação do 

conhecimento obtido para outros discentes do curso de Engenharia de Alimentos. 
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Modelos  matemáticos são ferramentas úteis para o estudo de sistemas ecológicos, podendo 

avaliar, por exemplo, riscos de extinção de espécies. Tradescantia zebrina é uma espécie vegetal 

introduzida no Brasil que tem se estabelecido em reservas nacionais da Mata Atlântica e ainda 

não se sabe se espécies nativas podem cessar seu crescimento. Neste trabalho modelamos um 

cenário de competição entre a espécie invasora T. zebrina e uma espécie nativa, a Hydrocotyle 

leucocephala. O estudo se baseou em dados de um experimento realizado por pesquisadores da 

UNILA. O modelo simula o espaço a partir de uma rede bidimensional de LxC sítios. A cobertura 

espacial de cada espécie aumenta ao longo do tempo de acordo com sua taxa de cobertura e raio 

de alcance espacial. Este último foi tratado como um parâmetro livre, de forma que pudemos 

identificar o raio que melhor se ajusta a cada espécie. Em nossos resultados preliminares para os 

tratamentos intraespecíficos, isto é, cenários onde as duas espécies não são colocadas em 

competição, observamos que H. leucocephala e T. zebrina possuem raios e taxas de cobertura 

diferentes, sendo que a espécie nativa possui valores maiores de ambos os parâmetros. Entretanto, 

nosso modelo suporta que a espécie invasora tem uma probabilidade de colonização maior, 

evidenciando que estas espécies possuem estratégias de crescimento diferentes. Para os cenários 

interespecíficos, vimos que a dinâmica com os mesmos parâmetros dos casos intraespecíficos não 

descreve tão bem o comportamento dos pontos experimentais, indicando que ambas as espécies 

mudam de comportamento ao perceberem a presença da outra. Foi sugerida uma estratégia 

alternativa, em que ao perceber a presença da competidora a espécie muda seu raio de 

colonização. Viu-se que isso melhorou o ajuste dos dados da simulação aos experimentais, 

corroborando com a ideia de mudança de comportamento em um cenário de competição. Além 

de ressaltar que estratégias de crescimento são ajustadas às condições das espécies, nosso modelo 

tem um potencial de embasar decisões de controle biológico. 
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Este trabalho tem como fundamento a execução e análise, qualitativa e quantitativa de simulações 

computacionais de jatos relativísticos, jatos são estruturas de altíssimasenergias responsáveis por 

emissão de radiação varrendo todo o espectro do infravermelho ao ultra violeta, passando pelo 

espectro visível, desta forma, determinados jatos ou parte de sua estrutura podem ser vistos ao 

olho humano. Essas estruturas são encontradas em diferentes escalas, desde jatos presentes na 

atmosfera terrestre por meio de tempestades elétricas a jatos relativísticos provenientes de 

sistemas binários ou Núcleos de galáxias ativas. As simulações foram realizadas com o programa 

computacional PLUTO.  Além do entendimento básico de jatos relativísticos, o estudo buscou a 

idealização de jatos que favorecem o processo de aceleração de partículas, variando as 

características físicas do jato e do meio. O estudo partiu de análises bibliográficas de artigos com 

estudos de simulações de jatos e suas estruturas. Em seguida, reproduzimos séries de simulações 

a partir das referências, com o objetivo de reproduzirmos jatos com altas luminosidades. Focando 

na qualidade gráfica e otimização de tempo. Os gráficos fornecidos através das simulações nos 

descrevem com precisão a estrutura e as caraterísticas resultantes da variação de fatores físicos. 

Tendo conhecimento das equações que descrevem a hidrodinâmica relativística, foi possível 

analisar a estrutura dos jatos,  identificando os fatores físicos que favorecem a formação de jatos 

denominados quentes e frios. Calculamos as características de cada jato simulado: a razão entre 

as densidades do ambiente e do interior do jato, o fator de lorenz, mach number e a luminosidade 

ou potencia do jato. Dentre os valores físicos encontrados, a alta luminosidade é um fator essencial 

na identificação de jatos quentes, que são capazes de acelerar raios cósmicos de altas energias. 
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A resistência a fungicidas é um problema para maioria das frutíferas e dentre os patógenos 

importantes está o Colletotrichum spp. Em pêssego este patógeno causa Antracnose formando 

lesões abauladas, interferindo na sua qualidade. Uma das espécies que causam essa doença é o 

Colletotrichum nymphaeae e existem poucas alternativas disponíveis na literatura para o seu 

controle. O objetivo deste trabalho foi testar a eficiência de produtos biológicos, a base de Bacillus 

spp. para o controle de Antracnose em pêssego maduro, com metodologia ex vivo. Foram 

utilizadas as bactérias Bacillus amyloliquefaciens e Bacillus alcalophilus para verificar o controle 

da doença em frutos da cultivar Chimarrita. O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado, com 10 tratamentos e 9 repetições por tratamento, totalizando 90 frutos. Os 

tratamentos foram: B. amyloliquefaciens (Duravel®) nas doses 50, 100 e 200g p.c./100L; Cultivo 

sobrenadante de B. alcalophilus nas doses de 0,25, 0,50 e 1,00g/L; Cultivo Biomassa de B. 

alcalophilus nas doses 0,25, 0,50 e 1,00g/L; e testemunha, fruto sem tratamento. Os frutos foram 

desinfestados com álcool 70% e hipoclorito 0,5%, enxaguados por 3 vezes em água e deixados 

secar naturalmente. O tratamento dos frutos foi realizado preventivamente, mergulhando-os por 

10 segundos nos respectivos produtos e acondicionados em embalagens plásticas. Após 24 horas, 

os frutos foram inoculados com disco de micélio, medindo 4mm de diâmetro. A avaliação foi 

realizada diariamente para determinar o período de incubação (PI), período de latência (PL) e ao 

final do ensaio, o diâmetro da lesão. As médias do diâmetro da lesão foram comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. Dentre as doses, B. amyloliquefaciens 50 e 200g p.c./100L 

tiveram maior PI (4 e 6 dias, respectivamente) e 200g p.c./100L maior PL (7 dias). Para B. 

alcalophilus o cultivo sobrenadante 1,00g/L se mostrou mais eficiente com 6 e 7 dias para 

aparecer sintoma (PI) e sinal (PL), respectivamente. Na testemunha os sintomas foram 

confirmados com 2 dias. Uma análise de sobrevivência está sendo feita contrastando frutos não 

tratados e tratados para analisar estatisticamente PI e PL e para estimar o risco de ocorrência do 

sintoma nos tratamentos. Quanto ao diâmetro da lesão, a maioria dos tratamentos, como B. 

amyloliquefaciens nas doses 100 e 200g/100L, o cultivo sobrenadante de B. alcalophilus nas 

doses 0,25 e 1,00g/L e as três doses da biomassa, apresentaram lesões menores que a testemunha, 

mas estatisticamente não houve diferença significativa entre eles. 
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Esta proposta de trabalho surge com a recente emergência à saúde em âmbito global, no qual o 

Brasil se encontra inserido neste cenário provocado pelo surgimento do novo Coronavírus 

humano (Sars-Cov-2), causador da síndrome respiratória aguda grave intitulada COVID-19. O 

cenário escolhido para se desenvolver este projeto de trabalho foi o estado do Paraná, localizado 

na região sul do Brasil. Os principais objetivos estabelecidos nesta proposta de investigação foram 

o levantamento continuo de dados de Covid-19, contendo informações como (casos confirmados 

e óbitos) oriundos dos municípios do estado do Paraná. Estes dados foram fornecidos por fontes 

oficiais como a SESA/PR e pelas secretarias municipais de saúde. A coleta de dados permitiu a 

compilação de uma linha histórica de um ano de evolução do Coronavirus inserido em nosso 

estado, começando em abril de 2020 seguindo até o mês de maio de 2021. Para a compilação e 

tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa de planilhas Excel. Com a organização 

dos dados, os mesmos foram inseridos em ambiente Sig utilizando ferramentas como o software 

Qgis (Quantum Gis) para que fosse desenvolvido produtos originados por metodologias de análise 

espacial como exemplo: análise exploratória (medidas de tendência central e dispersão), 

interpolação geoestatística, estimativa de densidade por Kernel e análise de agrupamento (cluster 

analysis). Estes procedimentos permitem a criação de mapas coropléticos no qual permitiram uma 

análise espacial e lúdica sobre a evolução de casos e mortes do estado do Paraná. Esta etapa está 

em andamento. Como última etapa deste trabalho, está em processo de desenvolvimento a criação 

de um curso intitulado “A dinâmica espacial e temporal da COVID-19: riscos, vulnerabilidades e 

prevenção”, o objetivo desta proposta esta na exposição dos resultados dos conhecimentos 

produzidos pelo Laboclima (Laboratório de Climatologia) da UFPR referente ao tema do 

Coronavirus inserido no estado do Paraná, além de buscar desenvolver novos debates com 

pesquisadores espalhados no Brasil, visando trazer aspectos de suma importância que norteiam a 

análise dos estudos da Geografia da Saúde em relação a este problema epidemiológico que se 

encontra em todo o mundo. Essa discussão visa contemplar inúmeros agentes da sociedade como: 

Alunos, professores, gestores públicos e funcionários das diversas secretarias de saúde e de 

educação existentes no Estado e nos municípios. No momento esta proposta está em andamento 

com a previsão de ser concluída no mês de agosto. 
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O estudo de tecnologias assistivas é uma forma de incluir comunidades que possuem algum tipo 

de limitação ou dificuldade na execução de determinada tarefa. O estudo de tecnologias assistivas 

busca facilitar, auxiliar e possibilitar a realização de diversas tarefas que, do contrário, possuiriam 

uma dificuldade muito maior. O estudo realizado e detalhado neste resumo tentou buscar soluções 

embasadas na tecnologia e normas de leitura braille, para encontrar meios alternativos para 

instruir pessoas com deficiência visual a ler e interpretar as informações presentes em partituras 

de música. Após conversar com cegos alunos de aulas de violino, notou-se uma grande 

dificuldade por parte dos alunos cegos em ler e interpretar a partitura da maneira convencional na 

qual ela é encontrada, isto é, impressa em papel. Pessoas com deficiência visual não conseguem 

absorver informações visuais da mesma maneira que pessoas sem deficiência visual. Deu-se 

início, portanto, na busca de uma nova forma para transmitir essas informações presentes na 

partitura. Para isso, primeiramente, foi contatada uma professora de música que ministrava aulas 

de violino para alunos cegos e a situação foi discutida, explicada e detalhada. Partindo das 

informações recebidas, deram-se início a discussões de possíveis soluções, e a ideia que parecia 

ser mais viável foi a da criação de um painel tátil modular, com uma base fixa na qual peças com 

o formato de notas musicais poderiam ser encaixadas de forma livre, dando espaço para que o 

professor de música - ou qualquer outro que queira criar uma composição que possa ser lida de 

forma tátil e não visual apenas - possuiria a liberdade de criar qualquer composição comumente 

encontrada em partituras convencionais. Até o momento, diversos mock-ups foram feitos com o 

auxílio da impressão 3D, com diversos tamanhos e diversas formas, e um dos alunos cegos 

receberá opções diferentes de peças para que ele escolha qual é a mais confortável de se utilizar 

e mais fácil de entender as informações. Pretende-se criar um painel completo, com peças 

suficientes para criar composições táteis de muitos níveis de dificuldade - do iniciante ao 

avançado. Este estudo de tecnologias assistivas é uma forma de inclusão que busca facilitar a 

ministração e aprendizado de cegos, porque todos devem ter o direito de se expressar através da 

música, e o painel tátil musical busca amenizar essa dificuldade, traduzindo um método de 

instrução que está presente há centenas de anos - a partitura convencional - e transformá-la em 

algo novo, atual, inclusivo e prático. 
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A frequente aplicação de parabenos como conservantes em diversos produtos como fármacos, 

cosméticos e alimentos, gera um consumo elevado desse tipo de substância. Ainda, verifica-se a 

presença de parabenos como poluentes em águas, devido a esse alto consumo. Estudos relatam os 

riscos relacionados à exposição a essas substâncias, associando parabenos a disfunções 

endócrinas, alterações no crescimento, desenvolvimento e reprodução celular, além do potencial 

cancerígeno. Toda via, verifica-se uma dificuldade em encontrar conservantes que possam 

substituir o uso de parabenos, uma vez que esses possuem diversas características que tornam sua 

aplicação ideal, como amplo espectro de atividade antimicrobiana e estabilidade em larga escala 

de pH. Apesar dos parabenos utilizados industrialmente serem sintetizados, pesquisas relatam a 

existência dessas substâncias de forma natural em diversos alimentos. Sendo assim, esse estudo 

teve como objetivo verificar a presença de parabenos em algumas matrizes naturais por meio da 

extração sólido-líquido (ESL) seguida da microextração líquido-líquido (ELL), utilizando 

solventes eutéticos profundos, para separação e concentração desses compostos. As matrizes 

selecionadas foram cebola, cenoura e pepino, fontes naturais de parabenos. Ensaios preliminares 

seriam realizados visando a seleção dos solventes eutéticos profundos e dos sistemas de duas fases 

aquosas. Para a detecção e quantificação dos parabenos seriam empregadas as técnicas de 

espectrofotometria e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Devido a pandemia de 

Covid-19, o acesso ao campus politécnico da Universidade Federam do Paraná, e 

consequentemente o acesso ao laboratório de Termodinâmica e Operações de Separação 

(LATOS), onde seriam realizados os estudos, foi restringido, impossibilitando a realização das 

etapas experimentais dessa pesquisa. Entretanto, o resultado esperado para essa pesquisa seria a 

obtenção de parabenos extraídos de forma sustentável, utilizando solventes eutéticos profundos, 

de fontes naturais possíveis de serem aplicados como conservantes. 
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O mamão (Carica papaya L.) é uma fruta tropical de grande importância econômica para o Brasil, 

que é o segundo maior produtor mundial (1.517.696 t/ano), sendo um dos principais países 

exportadores. Tendo em vista a alta produtividade e que algo entre 10 e 60% dessa fruta se torna 

subproduto como casca, semente e folhas, o desenvolvimento de aplicações se torna interessante 

como forma de agregar valor e impulsionar o desenvolvimento regional. As sementes de mamão, 

em especial, possuem compostos químicos com propriedades farmacológicas relevantes, 

principalmente os compostos da família dos isotiocianatos (ITCs), como o Benzil isotiocianato 

(BITC) que possui propriedades anti-helmíntica, antimicrobiana e espermicida. Essas 

propriedades podem ser utilizadas no desenvolvimento de fármacos, e para isso uma abordagem 

promissora é o ancoramento em meio aquoso do extrato das sementes de mamão em 

nanopartículas inorgânicas e dopagem de membranas de nanocelulose. O objetivo deste trabalho 

foi comparar diferentes métodos de extração das sementes de mamão, a citar imersão a frio; 

extração soxhlet; e extração assistida por ultrassom. Para isso, sementes de mamão foram 

separadas da polpa, lavadas e secas em estufa a 40 °C por 72 horas, maceradas usando um 

almofariz e pistilo até formar um pó, e posteriormente testadas com diferentes proporções de 

solvente/soluto afim de determinar a melhor condição de extração. Até o momento, devido efeitos 

da pandemia de COVID-19, apenas os testes de extração por imersão a frio foram realizados, 

onde foram comparados diferentes condições de extração. Amostras contendo 1 grama de semente 

de mamão foram postas em contato com diferentes solventes na proporção de 1:20 e 1:40 

(massa:volume) em água e etanol, com e sem agitação magnética. Os resultados parciais 

indicaram que não houve diferença significativa entre extrações com e sem agitação magnética. 

Além disso, o aumento de temperatura da extração incrementa significativamente o rendimento, 

com o etanol possuindo o maior rendimento (29,9 ± 0,2%). Embora seja possível concluir que 

etanol é promissor devido ao rendimento elevado em condições moderadas, e sua baixa 

toxicidade, ainda não se pode afirmar a eficiência do método, sendo assim mais testes devem ser 

realizados para verificar outros métodos e solventes. 
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Emoções são reações que os seres humanos apresentam em várias situações e contextos, sendo, 

às vezes, uma tarefa difícil, expressá-las e interpretá-las. Assim, denota-se importante aprender a 

se expressar e identificar as emoções envolvidas nas diversas interações. A Inteligência 

Emocional (IE) é um conjunto de habilidades relativas ao lidar com emoções. Seu 

desenvolvimento proporciona melhorias na conduta do comportamento frente às novas situações, 

trabalho em equipe, relacionamento interpessoal e resiliência. As Competências Socioemocionais 

são características ligadas ao desenvolvimento da IE e podem ser ensinadas utilizando 

ferramentas computacionais para apoiar tal processo. No entanto, ainda há uma carência em 

aplicativos criados para este fim. Durante a pré-escola, crianças de 3 anos, nos centros de ensino 

infantil, aprendem a reconhecer e expressar emoções. O presente projeto propôs como objetivo o 

desenvolvimento de um aplicativo para Android de modo a promover a Inteligência Emocional e 

as habilidades socioemocionais: empatia, autoestima, paciência, autoconhecimento e criatividade, 

além de estimular, através de trabalho colaborativo, o reconhecimento e percepção de emoções 

de outras crianças. A metodologia de pesquisa foi dividida em cinco fases. A primeira fase foi 

dirigida à pesquisa bibliográfica em artigos científicos sobre as habilidades socioemocionais. 

Descobriu-se que poucos estudos são voltados para crianças de 3 anos nas habilidades de 

expressão e reconhecimento da emoção. A segunda fase foi dedicada a analisar quais são as 

emoções mais hegemônicas e adequadas para serem trabalhadas para esse público. Considerando 

as análises realizadas a partir do desenvolvimento infantil, conclui-se que para esse público, as 

emoções mais adequadas são as básicas (medo, alegria, tristeza, raiva e nojo). A terceira fase 

constituiu o desenvolvimento de avatares. Na sequência, a quarta fase foi o desenvolvimento do 

aplicativo e, por fim, a quinta fase contemplará o experimento e validação. A pesquisa 

bibliográfica acerca das ferramentas computacionais e estudos relacionados ao tema resultou em 

um artigo que foi enviado para publicação e há a intenção de registro do desenvolvimento do 

aplicativo em um segundo artigo. Apesar da crescente importância de considerar as habilidades 

socioemocionais dos estudantes, existem poucas pesquisas relacionadas ao reconhecimento e 

identificação das emoções através de dispositivos móveis para crianças de 3 anos. Dessa forma, 

a pesquisa e o aplicativo, aqui apresentados, vêm ao encontro dessa necessidade. 
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Diante do cenário mundial do crescimento tecnológico, científico e populacional, há a utilização 

de novos materiais para os diversos ramos de produção, um deles são os nanomateriais (NMs). 

Os NMs se apresentam dentro da nanotecnologia, sendo uma das principais áreas tecnológicas 

com maior potencial para às próximas décadas. O emprego desses novos materiais implica em 

novos estudos sobre suas aplicações, avaliando os riscos que o mesmo pode acarretar sobre o 

meio ambiente. A avaliação do risco pode ser apresentada dentro da toxicologia, ramo que se 

preocupa com o destino dos agentes tóxicos, seus metabólitos e produtos de degradação no 

ambiente e em cadeias alimentares. Os organismos aquáticos vêm sendo amplamente estudados 

nos testes toxicológicos, pois seus ecossistemas são os receptores finais do ciclo de uso da água, 

recebendo todo  tipo de poluição, seja aquática, atmosférica ou do solo. Desse modo, os 

organismos aquáticos são considerados espécies-chave nesses estudos. Para este estudo, será 

empregada a microalga verde marinha Tetraselmis sp que é um  produtor primário e que exerce 

um papel essencial a cadeia trófica. O NM foco deste estudo é o óxido de grafeno (OG), 

juntamente com a microalga verde marinha Tetraselmis sp. O principal objetivo é avaliar a 

toxicidade crônica do OG sobre a microalga verde marinha Tetraselmis sp. A preparação do 

cultivo e análises de toxicidade foram realizados conforme norma técnica ABNT NBR 

16.181/2013 e a quantificação do crescimento algal realizado por espectroscopia de UV-visível. 

Os resultados foram avaliados por análise de variância , empregando o teste de Tukey post oc 

para um p<0,05, demostrando diferença significativa entre o controle e as exposições. Além 

destes, foi avaliado o estresse oxidativo sobre os microrganismos, pois a atividade enzimática 

pode ser utilizada como biomarcador para possíveis efeitos de exposição. Espera-se, com o 

presente estudo, conhecer o efeito do NM de OG sobre o microrganismo escolhido, evidenciando 

sua possível toxicidade pelas condições de exposição, e também, possibilitar o estabelecimento 

de diretrizes de segurança, para a proteção dos ecossistemas aquáticos. 
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Este trabalho apresenta a proposta de desenvolver recursos didáticos, especificamente objetos de 

aprendizagem interativos exploratórios, para o ensino-aprendizagem de princípios de 

Oceanografia Física em um ambiente computacional dinâmico. Para isso, em um primeiro 

momento, foi feita a análise dos materiais teóricos sobre cada fenômeno responsável pelos 

movimentos oceânicos. Tambem foram pesquisadas as fórmulas utilizadas para o cálculo da 

velocidade das ondas, trabalhos já existentes sobre o assunto e como os objetos de aprendizagem 

vem ganhando força na educação auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. Em seguida 

foi feito o estudo de linguagens de programação que poderiam ser utilizadas para desenvolver o 

projeto e então foi escolhida a base front-end (html5, css3 e javascript) pois apresentou-se com 

maior simplicidade para trabalhar e organizar os códigos, tendo a oportunidade de separar a 

programação para fazer da página, da programação própria do simulador e um espaço somente 

para o visual da página. Foi também criado um site com todo o layout já montado (Neste 

momento, está sendo feito o desenvolvimento de um simulador de gravitação com o objetivo de 

mostrar como aumenta o nível do oceano quando a lua está mais próxima da terra ou quando a 

terra está mais próxima do sol. O próximo passo será compará-lo com os simuladores já 

existentes, fazer uma análise do impacto educacional para verificar os resultados que eles irão 

alcançar em sala de aula e verificar se e onde precisam de melhorias). Ao final do prazo solicitado, 

espera-se a produção de pelo menos dois simuladores interativos que serão testados para que 

possam ser facilmente utilizados por pessoas não familiarizadas, e servirão de base para futuras 

atualizações e pesquisas, fortalecimento da pesquisa nas áreas de recursos educacionais e 

oceanografia, etc. Estes objetos de aprendizagem serão disponibilizados sob a licença Creative 

Commons de forma gratuita para que toda a comunidade possa acessar. Conclui-se então a 

importância desse projeto para preencher as lacunas existentes no campo da Oceanografia, pois 

ele se compromete a fornecer uma ferramenta complementar ao ensino, permitindo ao aluno se 

desenvolver da mesma forma que em outras áreas onde já tem essas ferramentas que podem ser 

trabalhadas com eles. 
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Os triazóis são compostos heterocíclicos medicinalmente úteis, que estão incorporados em 

diversos produtos farmacêuticos, que podem exibir atividades antifúngicas, antioxidantes, 

antivirais e antimaláricas. As reações entre alquinos e azidas orgânicas através de cicloadições 

1,3-dipolares são muito comuns para a construção de 1,2,3-triazóis. Em 2002, a introdução de 

cobre nessa reação por Sharpless e Meldal revolucionou a química dos 1,2,3-triazóis, permitindo 

a formação extremamente quimiosseletiva e regiosseletiva de triazóis 1,4-dissubstituídos em bons 

rendimentos e curtos tempos reacionais. Sob essa perspectiva, a funcionalização de 1,2,3-triazóis 

na posição 5 com grupos contendo átomos de selênio exibe grande relevância, uma vez que 

compostos organosselênio também exibem potenciais atividades farmacológicas. Dessa forma, 

nesse projeto foi desenvolvido uma nova metodologia para a obtenção 5-organocalcogeno-1,2,3-

triazóis-1H-1,4-dissubstituídos contendo selênio. Sendo assim, os estudos iniciaram pela 

preparação da azida benzílica utilizando o cloreto de benzila e azida de sódio, obtendo-se 96% de 

rendimento. Em seguida, a síntese do segundo material de partida, o acetileto de Ag(I), foi 

realizada utilizando fenilacetileno, nitrato de prata e hidróxido de amônio. Com posse dos 

materiais de partida, a reação entre a azida benzílica, acetileto de prata e disseleneto de difenila, 

utilizando 1,10-fenantrolina (20 mol%), CuI (10 mol%) e LiCl (2,2 equivalentes) em sulfóxido 

de dimetila por 3h sob temperatura ambiente e atmosfera inerte forneceu 92% de rendimento do 

1-benzil-4-fenil-5-fenilselanil-1,2,3-triazol, sendo o melhor resultado obtido até o momento. O 

produto foi caracterizado por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 1H e 13C e 

espectrometria de massas de baixa resolução, com os dados espectroscópicos e espectrométricos 

estando de acordo com a estrutura proposta. Objetiva-se na próxima etapa a finalização da 

otimização das melhores condições reacionais, avaliando-se o efeito do solvente e das fontes de 

cobre como catalisador. Além disso, o escopo reacional será avaliado. 
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Schwarzitas foram inicialmente propostas em 1991 por Mackay e Terrones como redes 

hexagonais de carbono com adição de anéis de seis ou mais carbonos, obtendo como resultado 

uma estrutura 3D cristalina com topologia similar às TPMS(Triply Periodic Minimal Surfaces), 

tendo então curvatura Gaussiana negativa. Este trabalho foi impulsionado por estudos recentes 

que mostraram características mecânicas promissoras das Schwarzitas, assim como a necessidade 

de novos materiais para o transporte de CO2, o qual ganhou bastante atenção nesta década devido 

a crescente queima de combustíveis fósseis ser uma das maiores fontes antropogênicas de CO2. 

O desafio consiste na separação de CO2 de correntes úmidas de gás compostas de 10-15% de 

CO2 e 75-85% de N2, com temperaturas na ordem de 300K, logo, os materiais estudados 

precisam tanto de uma alta capacidade de adsorção de CO2 quanto de uma alta seletividade 

CO2/N2. Aqui foi feito, através do uso de dinâmica molecular e GCMC(Grand Canonical Monte 

Carlo), um estudo da adsorção de CO2 em três estruturas de uma das famílias de Schwarzitas. As 

diferentes famílias de Schwarzitas diferem, principalmente, no tamanho de seus poros e de suas 

células unitárias, ambas características de bastante interesse para a adsorção de CO2. Para 

desenvolver as simulações necessárias, utilizou-se UFF(Universal Force Field) para modelar a 

interação entre as moléculas de CO2 e as Schwarzitas e então foram feitas simulações GCMC 

para diferentes valores de pressão, variando de 0.01 bar até 50 bar, para cada simulação feita foi 

calculado o valor assintótico do número de moléculas de CO2, resultando então em um único 

ponto da isoterma de adsorção, logo, a criação das isotermas vistas aqui necessitou de vários 

sistemas individualmente equilibrados. Comparamos então três Schwarzitas da família P e 

obtemos que, entre estas, a P8-3 apresentou-se, em geral, como a mais interessante para a adsorção 

de CO2. 
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A produção citrícola brasileira é de grande importância no cenário mundial e contribui de maneira 

significativa para a economia nacional. A produção de laranja doce é a mais expressiva no país, 

mas também outros citros como o limão e a tangerina são produzidos. A produção de tangerina 

no Brasil ocorre, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. O município de Cerro Azul, se destaca 

como maior produtor do estado do Paraná e do Brasil. Entretanto, relatos de queda da produção e 

alta incidência  da doença Mancha Marrom de Alternaria (MMA) tem preocupado técnicos e 

citricultores dessa região. A MMA é causada pelo fungo Alternaria alternata, um fungo 

cosmopolita presente em diversas culturas. Estudos recentes relataram ocorrência de populações 

resistentes aos fungicidas do grupo químico das estrobilurinas (IQe’s) no estado de São Paulo, 

este grupo de fungicidas é o principal utilizado para o controle da doença, porém se não manejado 

corretamente, pode ocasionar falhas do controle no campo.  Diante disso, este trabalho tem como 

objetivos: i) montar coleção de isolados de Alternaria spp. provenientes de pomares de produções 

no estado do Paraná e; ii) investigar a sensibilidade dos isolados, caracterizando quanto aos 

fenótipos e genótipos de resistência, aos principais ingredientes ativos utilizados no controle da 

doença e, iii) testar a eficiência de alguns produtos biológicos e/ou alternativos para o controle da 

doença. Foram obtidos 34 isolados de folhas sintomáticas, provenientes de uma propriedade 

comercial localizada em Cerro Azul-PR e foi realizado o isolamento monospórico. Os isolados 

foram submetidos à dose discriminatória, de 1 µg ml-1, para dois ingredientes ativos: 

azoxistrobina e piraclostrobina. O método de avaliação foi de germinação de conídios e a 

porcentagem de inibição da germinação foi calculada em relação a testemunha (sem fungicida). 

Dos 34 isolados avaliados apenas 2 se mostraram sensíveis (CrAa21-27 e CrAa21-32) aos 

ingredientes ativos testados e os demais foram classificados como fenótipos resistentes. Ensaios 

para determinação de EC50, para o ingrediente ativo tebuconazol (IDM) e os ingredientes ativos 

dos IQes, estão em andamento.  Após esses ensaios, serão selecionados alguns isolados para 

condução do teste de eficiência de produto biológico e/ou alternativo para controle da MMA.Com 

os resultados prévios de sensibilidade, nota-se alto nível de resistência do fungo a fungicidas do 

grupo dos IQe’s na propriedade de estudo, confirmando a necessidade da investigação de novas 

opções de controle, como o controle biológico, para esta doença. 
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Dois grandes eventos marcaram significativamente a Era Comum (últimos 2000 anos), o Ótimo 

Climático Medieval e a Pequena Idade de Gelo, ambos caracterizados por terem variações 

naturais na temperatura terrestre. Porém, desde a Revolução Industrial, é possível observar um 

aumento constante da temperatura da Terra, associada à entrada de dióxido de carbono () de 

origem antrópica na atmosfera. O Oceano desempenha importante papel de sumidouro de  

atmosférico e regulador do sistema climático do planeta. Tais características, o tornam sensível 

ao aporte excessivo de , pois quando dissolvido em elevadas concentrações no oceano, promove 

um aumento da temperatura superficial marinha (TSM) e uma diminuição do pH marinho. Diante 

desses fatores, compreender como as condições ambientais marinhas de TSM e pH, respondem 

às concentrações de  atmosférico nos eventos climáticos naturais durante a Era Comum, pode nos 

auxiliar a entender como o Oceano responderá às mudanças climáticas futuras provocadas pelo 

aporte humano de  na atmosfera. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar a resposta 

das condições de TSM e pH do Oceano Atlântico Sudoeste, durante eventos climáticos da Era 

Comum e após a Revolução Industrial. Para que este objetivo seja alcançado, a metodologia foi 

dividida em duas etapas. Na primeira etapa, realizamos um levantamento na literatura de 

reconstruções paleoceanográficas de TSM e pH existentes durante a Era Comum no Oceano 

Atlântico Sudoeste e nas outras bacias oceânicas; utilizando plataformas de dados online (p.e., 

Paleo Data Search (NOAA) e Pangaea). As reconstruções disponíveis foram selecionadas 

seguindo os critérios da iniciativa PAGES-Ocean2k; e, posteriormente, foram aplicados na 

obtenção de curvas de TSM e pH para cada bacia oceânica. Na segunda etapa, dados inéditos de 

pH do Oceano Atlântico Sudoeste na Era Comum serão obtidos em um registro sedimentar 

marinho, utilizando o peso normalizado por tamanho (SNW - size normalized weight) de testas 

de foraminíferos planctônicos. Até o momento, apenas a primeira etapa foi concluída. Com os 

resultados obtidos, esperamos entender como as condições da TSM e do pH respondem às 

emissões de  atmosférico no Oceano Atlântico Sudoeste. 
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A esterilização de implantes dentários e ortopédicos é extremamente necessária para evitar 

infecções e complicações nos pacientes, e com isto, diversos métodos vêm sendo estudados e 

desenvolvidos. Visando esta demanda, a presente pesquisa tem como objetivo o estudo da 

esterilização assistida por gás ionizado no estado de plasma à frio, que é um método inovador em 

relação aos já existentes na indústria. Desta forma, foram utilizadas moléculas orgânicas-guia 

naturais depositadas sobre superfícies de Ti grau 2 (implante dentário), e em seguida foi analisado 

o potencial da técnica assistida por plasma para tal aplicação. Trata-se de um método de baixo 

impacto ambiental, baixo tempo de tratamento, controle preciso e de baixa temperatura de 

trabalho, quando comparada aos métodos comumente utilizados para esterilização. Além disto, o 

plasma d’água possui dupla função, pois melhora o processo de osseointegração em implantes 

metálicos, por meio da estabilização dos óxidos superficiais de titânio (principalmente o dióxido 

de titânio). Para o plasma foram utilizados o gás argônio (Ar) e o plasma d'água (H2O) nas 

temperaturas de 60°C e 240°C com o tempo de tratamento fixado em 10 minutos. Nesta pesquisa 

foram utilizadas amostras de titânio (10x20mm) comercialmente puro (grau 2) em duplicata, 

lixadas (granulometria 600) e em seguida, realizada a limpeza em acetona/etanol/água. A 

avaliação do processo de limpeza por plasma (50 sccm/ 700 V/ 0,5 Torr (H2O)/ 1,0 Torr (Ar)) 

por apenas 10 minutos foi feita numa superfície contendo depósito, via spin-coating, das seguintes 

moléculas orgânicas-guia: quitosana (molécula catiônica – 0,2%/HCl-0,05 mol/L) e pectina 

(molécula aniônica - 0,1%/H2O), onde o volume de deposição das soluções foi de 200 µL em 

uma velocidade de deposição de 500 rpm, seguido das análises morfológicas e de elementos por 

MEV-EDS. Foi observada, pelos métodos de caracterização, a limpeza completa das superfícies 

de titânio na condição específica de plasma d’água em ambas as temperaturas, indicando a 

ausência total das moléculas pectina e quitosana, onde foram analisados os elementos titânio, 

oxigênio,  carbono e nitrogênio, bem como a presença do óxido de titânio, que atua positivamente 

na interface osso-implante. Desta forma, ressalta-se o grande potencial da técnica assistida por 

plasma em processos de esterilização, além de ser uma forte alternativa aos métodos 

convencionais, podendo operar em baixas temperaturas e com mínimo impacto ambiental. 
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Nanoscolls são  um grupo de conformações moleculares geradas por uma unica folha de material 

bidimensional (como o grafeno, por exemplo) que é enrolada em forma de papiro, mantendo-se 

estruturada pela interação de Van der Waals entre camadas consecutivas do enrrolamento. Sendo 

energeticamente estáveis e exibindo área superficial muito maior do que a folha aberta, 

nanoscrolls tem caracteristicas que os colocam como como boas opções para adsorção de CO2 

gerado em processos de combustão de combustíveis fósseis (em destaque os nanoscrolls de 

grafeno e nitreto de boro, que mostraram possuir alta eficiência de adsorção). Neste trabalho, 

desenvolvemos simulações de dinâmica molecular com o propósito de estudar as propriedades de 

adsorção de gases (CO2/O2/N2/H2) em nanoscrolls de carbono formados por composições 

moleculares variadas. Isto foi desenvolvido por meio de Simulações de Grand Canonical Monte 

Carlo (GCMC), implementando-se o Univesal Force Field (UFF) como campo de força para 

modelar as interações de pares entre as estruturas e as moléculas de gás capturadas. Para este 

propósito, foram desenvolvidas ferramentas e métodos computacionais focando na utilização de 

softwares livres, equiparando-se resultados com dados disponíveis na literatura para certificação 

da acertividade de nosso método. Os resultados obtidos demonstram que nanoscrolls de carbono 

são sorbentes sólidos altamente eficientes, com grande capacidade de captura, destacando a 

relevãncia das relações de interação por forças de Van der Waals que ocorrem dentro dos 

nanoscrolls em processos de adsorção em baixas pressões. Também demonstramos um 

comportamento inesperado em que a capacidade de captura de uma estrutura decresce conforme 

a sua porosidade cresce, o que pode ser atribuido à menor energia de adsorção entre camadas. 
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A demanda por energias renováveis cresce com o avanço das tecnologias e com o aumento 

populacional fazendo com que a demanda energética cresça lado a lado e sua conscientização 

também, estimulando assim o desenvolvimento tecnológico e a preocupação com o meio 

ambiente para utilização de energias mais limpas. O biogás é um produto gasoso de alta 

capacidade energética, que se associa a resíduos urbanos, agropecuários e industriais. O processo 

de reforma a seco do metano, utiliza gases do efeito estufa CO2 e CH4 para produzir H2 e CO. O 

hidrogênio é uma fonte energética limpa e traz algumas vantagens como redução de emissão de 

poluentes e elevado teor energético, além de ser um recurso ilimitado. O objetivo da pesquisa foi 

avaliar a atividade catalítica do catalisador 20%Ni/Si-MCM-41, otimizar as condições reacionais, 

variar a composição volumétrica de entrada dos gases, temperatura e vazão. Os testes catalíticos 

ocorreram em um reator contínuo de leito fixo, com pressão atmosférica, temperatura de 800 °C, 

vazão de 1296 L h -1 e 3 g de catalisador com granulometria de 300-500 µm, variando a 

composição de entrada (CH4/CO2), simulando o biogás in natura, sendo elas: 40:60 (R1), 50:50 

(R2), 60:40 (R3) e 70:30 (R4). Posteriormente, foi selecionada uma composição intermediária 

entre R1 e R2 para dar continuidade nos testes, variando as temperaturas, 700°C, 750°C e 800°C, 

e, por fim, verificou-se o efeito do catalisador diante das variações de vazões volumétricas de 

entrada de 684, 1296 e 2844 L.h-1. Os resultados apontaram que as composições de entrada que 

mais favoreceram a conversão dos gases foram R2 e R3, com conversão de aproximadamente 

98%. As variações de temperatura de vazão volumétrica testadas demonstraram grande 

estabilidade frente as condições impostas, resultando sempre em elevadas conversões. 
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MOBILIDADE ATIVA NOS PLANOS SETORIAISOs Planos Diretores de Transporte e 

Mobilidade (PDTMs) são fundamentais para a qualidade de vida e preservação ambiental. Com 

a lei de Mobilidade Urbana (nº 12.587/2012) todos os municípios com mais de 20 mil habitantes 

deveriam desenvolver um PDTM. Esta legislação determinou a priorização do transporte ativo – 

modais não motorizados –, nos PDTMs, com impactos ambientais, econômicos e sociais, 

favorecendo a qualidade de vida urbana. Para a pesquisa, foi desenvolvido um estudo qualitativo 

de PDTMs de grandes cidades: Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Salvador/BA e São 

Paulo/SP. Analisando as diferentes políticas adotadas para o desenvolvimento do modal ativo, e, 

quando possível, realizando verificação de prognósticos com dados atuais. Neste sentido, 

percebe-se que a falta de políticas públicas que priorizam o transporte ativo cria um espaço caótico 

e competitivo, como ocorreu em Belo Horizonte e Belém do Pará: ambas apresentaram um grande 

centro de destino das viagens. O espaço limitado do centro cria uma disputa entre pedestres, 

transporte de carga, veículos privados, bicicletas e transporte coletivo. Desta forma, a capital 

desenvolveu em 2010 o PlanMobBH, buscando políticas de priorização do transporte coletivo e 

do não-motorizado, com perspectivas otimistas de melhoria para a próxima década, como o 

decrescimento expressivo do uso do modal privado em função do aumento nas viagens por 

bicicleta. Outras cidades como Curitiba, se tornaram exemplos de mobilidade. O desenvolvimento 

de seu PDTM teve início antes das outras metrópoles e o resultado também foi adiantado: com o 

investimento em acessibilidade e melhoria do espaço público, o número de viagens realizadas a 

pé aumentou consideravelmente. São Paulo apresentava uma diminuição significativa das viagens 

por modos ativos desde 1987; após o desenvolvimento de seu PDTM em 2015, a perspectiva é 

que a participação da bicicleta nas viagens cresça de 0,6% para 3,2%. Por fim, Salvador, que não 

teve crescimento planejado, conta com o modal ativo como 2º principal modo de deslocamento, 

consequência da desordem dos modais ativos, reforçando a necessidade de melhoria na 

infraestrutura e segurança do pedestre. O investimento em infraestrutura para mobilidade ativa 

possui impacto econômico, social e ambiental; gera empregos, melhora a qualidade de vida e 

saúde da população e mitiga impactos ambientais. Com foco no transporte ativo, foram 

observadas as propostas apresentadas, execução e impactos, assim como as consequências da falta 

de planejamento. 
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Conglomerados são rochas sedimentares compostas por um arcabouço de granulometria superior 

a porção matriz circundante, com suas propriedades físicas controlando o comportamento da 

deformação. Um dos motivos para o estudo da deformação em conglomerados está relacionado 

ao fato de que essas rochas registram deformação finita e orientação da tensão aplicada, essenciais 

ao entendimento dos mecanismos de deformação. As amostras estudadas nesse projeto foram 

separadas em dois grupos: No primeiro têm-se os metaconglomerados do Nappe-Chapada Lavras 

Novas no Quadrilátero Ferrífero em Ouro Preto (MG), uma unidade tectônica que se movimentou 

ao longo de uma superfície sub-horizontal; E o segundo grupo, localizado no duplex Lavras da 

Mangabeira da Província Borborema no nordeste brasileiro, no qual se observa um sistema de 

falhas imbricadas, associadas a movimentos transcorrentes de zonas de cisalhamento. Os dois 

grupos se formaram em condições metamórficas semelhantes, associados ao mesmo evento 

orogênico Brasiliano. Entretanto é possível que a diferença de orientação da tensão durante a 

deformação esteja refletida na estrutura cristalina. Dessa forma, este projeto foi escolhido graças 

à escassez de estudos relacionados a esses dois grupos de rochas em contextos geológicos 

contrastantes a fim de avaliar como um mesmo tipo de rocha se comporta em ambientes tectônicos 

distintos. Para essa análise foram inicialmente confeccionadas seis lâminas delgadas para o 

primeiro grupo, LN01E, LN018, LN02E, LN05, LN05A e LN05C, com o treinamento do aluno 

nos procedimentos de polimento físico e químico na preparação das amostras. Essas lâminas 

foram posteriormente analisadas em um microscópio ótico, permitindo identificar microestruturas 

e atribuí-las a condições de deformação específicas. Todas as lâminas apresentaram a mesma 

composição básica de Quartzo e Mica Branca presentes tanto na porção de seixo ou de matriz, 

com as microestruturas mais abundantes evidenciando a atuação da deformação nessas rochas, 

como agregados poligonais de Quartzo, nos quais os grãos se encontravam com extinção 

ondulante e em contatos irregulares mais evidentemente nas porções de seixo, assim como finos 

grãos de Mica Branca alinhados ao Quartzo em ambas as partes da lâmina, com a porção matriz 

sendo marcada em algumas seções pela presença de crenulação, refletindo como essa parte 

também absorveu a deformação. 
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O Brasil possui um grande número de usinas hidrelétricas em funcionamento. Dessas estruturas, 

o vertedouro da barragem é um componente que exige reparo periódico devido aos agentes 

agressivos específicos que nele atuam, por exemplo, o desgaste abrasivo hidráulico e o desgaste 

associado à variação térmica. O objetivo principal do trabalho é estudar a eficiência de materiais 

de reparo (MR) frente a abrasão hidráulica e a ciclos higrotérmicos. Para isso, foram estudadas 

argamassas cimentícias de reparo com traço de 1:3 (em massa), relação a/c de 0,5 e substituição 

parcial de cimento Portland por metacaulim (MK) nos teores de 0%, 5% e 10% denominadas 

AREF, AMK05 e AMK10, respectivamente. As argamassas foram caracterizadas no estado 

fresco, estado endurecido e quanto à aderência. Ademais, foi estudado os efeitos da aplicação de 

20 ciclos higrotérmicos nas propriedades físicas dos MRs. Observou-se primeiramente que, no 

estado fresco, a substituição de cimento Portland por metacaulim em ambos os teores reduziram 

a trabalhabilidade constatada no ensaio de flow-table sem mudanças significativas na densidade 

aparente. No estado endurecido, aos 28 dias, as argamassas AMK05 E AMK10 aumentaram a 

resistência à compressão e a resistência à tração na flexão em relação à AREF. Por outro lado, a 

absorção por imersão em relação à AREF foi reduzida em 12,79% para a AMK05 e 5,60% para 

a AMK10. Quanto a velocidade do pulso ultrassônico (VPU), as argamassas AREF, AMK05 e 

AMK10 apresentaram, aos 28 dias, uma média de 4161,62 m/s, 4227,13 m/s e 4167,69 m/s, 

respectivamente. Quanto à aderência, não houveram mudanças significativas nesta propriedade. 

Tais variações nas propriedades físicas mencionadas devem-se, possivelmente, pelo efeito das 

reações pozolânicas que atuam no refinamento dos poros das argamassas com MK. Após o 

envelhecimento higrotérmico, as argamassas AREF, AMK05 e AMK10 apresentaram um 

aumento na absorção por imersão, uma redução da resistência à compressão, à flexão e da 

aderência e uma redução da VPU. As alterações dessas propriedades evidenciaram a redução da 

durabilidade das argamassas ao decorrer dos ciclos higrotémicos. Por fim, foi observado que as 

argamassas com metacaulim apresentaram maiores reduções percentuais em todas as 

propriedades. Logo, apesar das argamassas de reparo com MK (AMK05 e AMK10) apresentarem 

um incremento nas propriedades físicas aos 28 dias, estas foram mais suscetíveis ao 

envelhecimento higrotérmico, uma vez que as reduções das propriedades mecânicas foram mais 

acentuadas que na argamassa de reparo de referência (AREF). 
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O objetivo do trabalho consistiu no desenvolvimento de novas metodologias para obtenção de 

derivados de benzo[b]calcogenofenos (O, S, Se) 2,3-dissubstituídos por via eletroquímica, 

buscando condições brandas e de baixo custo. Foram empregados como reagentes 

calcogenoalquinos funcionalizados com heteroátomos na posição orto, preparados adotando 

metodologias conhecidas, bem como sais de halogênios NaX (X = Cl e Br) ou disseleneto de 

difenila. Para obtenção dos 3-bromo-2-sulfenilbenzeno[b]tiofeno (2a) o composto 1-(2-

feniltioetinil)-2-(butiltio)benzeno (1a) foi submetido a um sistema eletroquímico com eletrodos 

de grafite C(+)|C(-) empregando como eletrólito e promotor da reação o NaBr (10 equiv.) sob 

corrente constante de 40 mA, usando solução de 4:1 acetonitrila/H2O como solvente . O produto 

(2a) obtido, foi então caracterizado por espectrometria de massas de baixa resolução e 

experimentos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de hidrogênio 1H e de 13C. A melhor 

condição em termos de custo beneficio foi estabelecida usando NaBr (8,0 equiv.), com 

rendimento de 87%. Buscando a reação de cloração eletroquímica de 1a, este foi submetido a um 

teste preliminar, obtendo como produto o 3-cloro-2-sulfenilbenzo[b]tiofeno (2aa) com o 

rendimento de 60%, sendo a estrutura do produto confirmada por espectrometria de massas (EM) 

de baixa resolução. Na segunda parte do trabalho, para preparação dos 3-fenilselanil-2-

sulfenilbenzo[b]tiofeno (4a) por via eletroquímica, foi empregado como substrato 1a com 

disseleneto de difenila (3a), usando eletrodos de grafite C(+)|C(-) sob corrente constante de 40 

mA, acetonitrila como solvente e KClO como eletrólito, com base na literatura relacionada a 

reações de selenilação eletroquímica. O produto (4a) obtido foi caracterizado através de análises 

de espectrometria de massas (EM) de baixa resolução e experimentos de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) de hidrogênio H e de 13C. A melhor condição foi obtida usando como eletrólito 

BuNP (1,0 equiv.) e MeCN como solvente, alcançando um rendimento de 95%. Devido ao alto 

custo do eletrólito empregado foram conduzidos outros testes, a fim de tornar a reação mais viável 

em termos de custos. Com isso, os melhores resultados obtidos foram utilizando tetrafluoroborato 

de tetrabutilamonio, alcançando rendimento de 89%. Os excelentes resultados demonstram o 

desenvolvimento de duas metodologias distintas por via eletroquímica para a produção in situ de 

eletrófilos que podem promover ciclizações nucleofílicas promovidas por eletrófilos. 
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Em razão do crescente aumento de dispositivos eletroeletrônicos em nossa sociedade, há uma 

necessidade cada vez mais elevada em tratar possíveis problemas nos equipamentos provenientes 

de interferências eletromagnéticas, tais como falhas de leituras, comunicação ou até mesmo a 

queima do dispositivo. A compatibilidade eletromagnética (EMC) é a área de estudos que foi 

criada para abordar, normatizar e controlar estes problemas, através da implantação de normas e 

diretivas, às quais os dispositivos deveriam seguir para obter desempenho satisfatório nesse 

quesito. Um dos grandes problemas enfrentados nessa área, é a difícil visualização de campos 

elétricos e magnéticos para possibilitar o diagnóstico de emissões em um produto. Essa 

visualização é capaz de auxiliar engenheiros e projetistas a mitigar problemas de EMC, mostrando 

de maneira clara a região da placa ou circuito que estão com maior concentração de campo elétrico 

ou magnético. Existem várias maneiras de visualizar campos magnéticos e elétricos, dentre elas 

temos as bússolas tradicionais, filmes de visualização magnética, limalha de ferro ou mesmo 

ferrofluido, mas nenhum desses métodos fornece uma imagem volumétrica do campo em 

frequências de RF. Embora existam dispositivos comerciais para escanear campos magnéticos 3D 

em frequências de RF, seu custo torna-o inviável para muitas organizações de pequeno porte e 

estudantes. O propósito dessa iniciação científica foi continuar o desenvolvimento do scanner 3D 

de campos próximos elétricos e magnéticos. Esse scanner já possui um protótipo funcional, porém 

apresenta diversas restrições de uso, principalmente ao reconhecimento ótico dos componentes 

da placa de circuito impresso, medição dos campos através de um equipamento externo e um 

software de controle que possui falhas e não é de uso intuitivo. Assim, esse 1º protótipo acabou 

se tornando pouco funcional para realizar varreduras rápidas em placas. Nessa parte da IC o foco 

foi aprimorar o software de controle do scanner 3D e do equipamento de medição externo. Foi 

proposto o desenvolvimento de um software para computador multiplataforma, capaz de controlar 

o scanner 3D e os equipamentos externos, bem como futuramente fazer com que esse software 

seja capaz de gerenciar imagens adquiridas por meio de uma câmera de vídeo para o 

aprimoramento do reconhecimento ótico dos componentes da placa. Devido as restrições 

impostas pela pandemia COVID19 foi possível realizar o desenvolvimento parcial do software, 

porém lançando as bases para continuidade do projeto. 
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A curcumina se destaca como um composto que apresenta atividades biológicas, tais como 

potencial antioxidante e antimicrobiano, devido a isso, possui diversas aplicações nas indústrias 

de alimentos e farmacêutica. Ela é extraída dos rizomas da Curcuma longa L., uma planta 

originária dos morros e encostas da Índia, país que a utiliza amplamente como corante e 

especiaria. Devido a essas características, a curcumina é aplicada como potencial aditivo que 

auxilia na prevenção de algumas doenças, como o câncer, Alzheimer e Parkinson. Como etapa 

prévia as aplicações citadas, há necessidade da realização de processos de extração e separação 

da curcumina, sendo necessário a escolha do método, razão sólido e solvente, temperatura e 

tempos de extração. Dessa forma, diversos estudos visam determinar os parâmetros adequados 

desses processos, buscando o menor impacto ambiental com o emprego de solventes verdes. Os 

solventes eutéticos profundos (DES), são solventes de fácil preparo, baixo custo e são na sua 

maioria atóxicos. Os DES são formados por aceptores de hidrogênio (HBA) e doadores de 

hidrogênio (HBD). Geralmente como HBA são utilizados o cloreto de colina, a betaína e o mentol, 

como HBD são aplicados os ácidos graxos, álcoois, açúcares e outros compostos que atuem como 

doadores de hidrogênio. Na literatura são encontrados estudos que utilizam DES a base de cloreto 

de colina e mentol para extração da curcumina, no entanto, os DES a base de betaína não foram 

aplicados. Dessa forma, este trabalho possuía como objetivo, a extração de curcumina aplicando 

DES a base de betaína. Para isso, seriam preparadas formulações de DES a base de betaína e 

testados diferentes HBDs. Iriam ser avaliados e selecionados os parâmetros de seleção dos DES; 

razão soluto e solvente; tempo, temperatura e método de extração. Tais parâmetros viriam a ser 

selecionados por meio de resultados das análises de DPPH, FRAP e flavonoides totais dos 

extratos. Nos extratos selecionados, haveria a realização de análises antimicrobianas, com 

bactérias de interesse na indústria de alimentos, e de quelação do íon de Fe2+. As medidas 

restritivas impostas pela pandemia de Covid-19, restringiram o acesso ao laboratório, o que 

impossibilitou a obtenção de dados experimentais. Dessa forma, este trabalho consta de reuniões 

com o grupo de pesquisa e buscas na literatura. 
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O aumento da escassez qualitativa e quantitativa de água no Brasil tem resultado em um fenômeno 

denominado de crise hídrica, com consequentes problemas no suprimento de água para 

abastecimento público em diversas regiões. Neste contexto, o reúso de água consiste numa prática 

de grande importância a ser fomentada na gestão de recursos hídricos e pelo setor de saneamento 

no país, com especial atenção a critérios técnicos de gestão da qualidade da água, para que o reúso 

seja praticado sem incorrer em riscos sanitários e ao meio ambiente. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico e uma análise crítica sobre as diretrizes 

técnicas e normativas vigentes atualmente no Brasil sobre o reúso de água. A pesquisa foi feita 

utilizando o método booleano, em 4 plataformas de dados eletrônicos: Google Escolar, Periódicos 

CAPES, Science Direct e Scopus. Verificou-se que as iniciativas técnicas de maior abrangência 

e relevância a nível nacional foram as propostas pelo Programa de Pesquisas em Saneamento 

Básico (PROSAB), em 2006, e pelo Programa de Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas), 

do Ministério das Cidades, em 2018, com diretrizes relativas ao reúso de água a partir de esgotos 

sanitários, inclusive com relação a critérios de qualidade da água de reúso. Quanto às normativas 

nacionais, a resolução CNRH nº54/2005 foi a primeira legislação em âmbito nacional com 

diretrizes sobre o reúso de água, e definiu as modalidades de reúso urbano, agrícola, ambiental, 

industrial e na aquicultura, embora de forma genérica e sem definir padrões de qualidade para a 

água de reúso. A norma técnica ABNT NBR 16783/2019, por sua vez, foi específica ao propor 

diretrizes para sistemas de reúso urbano em edificações. A partir de 2017, foram lançadas 

resoluções estaduais nos estados do CE, RS, MG e SP, com avanços importantes na 

regulamentação de diversos parâmetros e padrões de qualidade da água de reúso, na extensão 

significativa das modalidades de reúso, nos critérios de monitoramento desses sistemas e nas 

atribuições de responsabilidades, permitindo maior segurança quanto às questões sanitárias e 

aspectos técnicos e jurídicos. As diferenças nos critérios utilizados nestas resoluções, associadas 

a distintas realidades locais e/ou regionais, demonstram a importância de serem analisadas as 

experiências anteriores e particularidades regionais para a definição de critérios adequados nas 

próximas normativas a serem elaboradas. Desta forma, entende-se que o presente trabalho possa 

auxiliar no embasamento de futuras discussões técnicas sobre o tema. 
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Os sistemas de produção são um conjunto de pessoas, departamentos, processos e máquinas que 

englobam os processos desde a entrada de matéria prima na indústria até a saída de produtos ou 

serviços, incluindo o processo de transformação do insumo. Os problemas e desafios enfrentados 

pelas empresas, no que diz respeito ao fluxo de atividades, são corriqueiramente representados 

por gargalos e excessos de desperdícios como, por exemplo, atividades desnecessárias, 

ociosidades, fabricação de produtos defeituosos, retrabalhos, superprodução e a má organização 

do espaço de trabalho.  Sendo assim, a Simulação de Eventos Discretos surge com o intuito de 

permitir uma análise, em modelo computacional, de como o sistema está operando e sobretudo, 

para a identificação das falhas e para realizar previsões futuras com as melhorias já implantadas. 

Além disso, a Simulação Baseada em Agentes tem como benefício a criação de uma lógica 

operacional para os operadores, a fim de analisar o comportamento e a interação do operador com 

o que acontece no ambiente, para que eles possam tomar decisões próprias a partir de problemas 

encontrados durante o sequenciamento das atividades do modelo lógico. Considerando a 

utilização da Simulação de Eventos Discretos e da Simulação Baseada em Agentes, o objetivo do 

trabalho é analisar o fluxo de produção do setor de marcenaria de uma indústria moveleira da 

cidade de Jandaia do Sul, no Paraná. A empresa apresentou problemas como atrasos no tempo de 

entrega dos pedidos, devido à dificuldade da empresa em acordar e cumprir o tempo de entrega 

previsto e, também, problemas de falta de controle e planejamento dos estoques. A ferramenta 

utilizada para o desenvolvimento do projeto foi o FlexSim, um software de simulação que permite 

analisar, visualizar e melhorar processos reais através da criação de uma lógica de programação, 

auxiliando na tomada de decisão. Primeiramente, foram desenvolvidos modelos conceituais 

(fluxogramas) das etapas do processo da marcenaria, para analisar o sequenciamento das 

atividades e dos produtos. A partir disso, inseriu-se no modelo de simulação as máquinas, os 

processos e os principais produtos fabricados no setor de marcenaria. Como resultados obtidos, 

foram traçadas as rotas que os produtos percorrem no sistema produtivo e, também, foi 

inicializada a programação dos operadores. Como resultados esperados, tem-se a medição dos 

tempos de cada etapa da atividade e a finalização da programação dos operadores. 
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A ingestão de microplásticos (MPs) pelos organismos possibilita que determinadas espécies 

possam ser utilizadas como ferramentas de avaliação da poluição por plástico em ambientes 

marinhos. Essas espécies são conhecidas como bioindicadores, e precisam ser de ampla 

distribuição, abundantes, fácil identificação, apresentar tolerância intermediária à contaminantes 

e variáveis ambientais, e ter sua fisiologia e ecologia bem conhecidas. Um dos grupos mais 

interessantes e propícios para esse tipo de estudo são os moluscos, principalmente os bivalves e 

gastrópodes. O gênero Donax é um grupo de bivalves, com hábitos alimentares suspensívoros e 

não seletivos, que os torna vulneráveis à ingestão de microplásticos e potencialmente à 

bioconcentração e bioacumulação de contaminantes. No litoral do Paraná há ocorrência de duas 

espécies do gênero, a Donax hanleyanus e a Donax gemmula. Com enfoque no desenvolvimento 

de estudos em praias arenosas do Paraná, o objetivo do trabalho foi avaliar a possibilidade e 

potencial da utilização de Donax hanleyanus e a Donax gemmula como bioindicadores de 

poluição por microplásticos. Foram revisados dados da literatura sobre fisiologia, ecologia e 

utilização das espécies como indicadores de outras fontes de poluição. A busca de artigos foi 

realizada no Google Acadêmico e no Portal Periódico da CAPES, combinando o nome da espécie 

(Donax hanleyanus e Donax gemmula) com as palavras physiology, ecology, bioindicator, 

pollution ou microplastic. O critério para a seleção dos artigos foi conter informações sobre os 

parâmetros essenciais para uma espécie poder ser utilizada como bioindicadora. A busca foi 

filtrada para o período de 1971 a 2021, resultando na análise de 280 artigos até o momento, dos 

quais 25 atenderam os critérios e foram, portanto, selecionados para a revisão. É esperado 

encontrar dados suficientes que indiquem o potencial de D. hanleyanus e D. gemmula como 

ferramentas de análise da poluição por MPs em praias arenosas, configurando um método de 

avaliação propício para o Sul e Sudeste do Brasil, e ainda para Uruguai e Argentina, com escalas 

espacial e temporal bem definidas e precisas. 
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O presente trabalho tem por finalidade o estudo numérico bidimensional do escoamento de fluidos 

não-Newtonianos, especialmente de lama (caracterizado com sendo a mistura de água e material 

de granulometria fina, como silte e argila), como consequência do rompimento de barragens (dam 

break flows) e o efeito da inclinação do canal nestes escoamentos. A revisão bibliográfica 

demonstrou que a lama é bem representada por uma reologia do tipo Herschel-Bulkley. Para as 

simulações, o método utilizado foi o VOF (Volume of Fluid) e os testes foram divididos em duas 

fases nas quais se utilizou o software ANSYS versão acadêmica. Na fase 01, utilizou-se a versão 

2020 R2 e, na fase 02 foi necessária a alteração para a versão 2021 R1. Na fase 01, estudou-se 

apenas o escoamento em canais horizontais. Nesta fase, foram utilizados dados reológicos de 

amostras de Carbopol 940 obtidos da literatura e os resultados de alcance de onda obtidos das 

simulações foram comparados com os resultados numéricos, também obtidos da literatura. Ainda 

nesta fase, uma análise de refino de malha foi realizada. Na fase 02, fez-se ensaios numéricos 

com canais inclinados (5°, 10° e 15°) e os parâmetros reológicos foram obtidos da literatura para 

amostras de misturas de argila caulinítica em água nas concentrações volumétricas de 15 e 20%. 

Nesta fase, foi necessário o uso da implementação do modelo Herschel-Bulkley existente no 

próprio software em detrimento da UDF utilizada na fase 01, já que se observou uma melhoria 

das condições de convergência da equação da conservação da massa. Os resultados para a 

concentração de 20% mostram que, mesmo para a maior inclinação, de 15°, a amostra não 

apresenta qualquer movimentação indicando que as tensões de cisalhamento são menores do que 

a tensão crítica no modelo reológico da amostra. Já para a concentração de 15%, houve 

escoamento para todas as inclinações e observou-se que as velocidades e o alcance das frentes de 

onda aumentam com o aumento da inclinação. Este fato era esperado já que há um aumento da 

força de corpo na direção longitudinal causado por dois motivos: pelo fato da componente da 

aceleração da gravidade na direção longitudinal aumentar com a inclinação e também pelo fato 

de que a quantidade de fluido reservado aumentar com a inclinação. 
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A abóbora moranga pertence à família Cucurbitaceae, variedade cucurbita máxima, possui na 

polpa compostos bioativos, tais como os carotenoides. Os carotenoides são compostos 

amplamente distribuídos na natureza com coloração amarela, laranja ou vermelha e perfil 

lipofílico. Na indústria de alimentos são empregados como corantes alimentícios, componentes 

de suplementos alimentares, entre outras aplicações. No entanto, os carotenoides são compostos 

sensíveis à luz, temperatura, acidez, bem como reações de oxidação, e podem ser degradados 

durante a realização de processos industriais. Desta forma, o objetivo do estudo foi determinar o 

teor de carotenoides totais em polpa de abóbora moranga bem como avaliar a degradação destes 

compostos quando submetidos a presença e ausência de luz. As amostras foram higienizadas e 

separadas em frações de casca, polpa e semente, sendo usadas apenas as frações de polpa. As 

extrações ocorreram separadamente com os solventes acetona, etanol e metanol. A concentração 

de polpa de abóbora e solvente foi de 2:25 (massa/volume) em cada extração. Inicialmente, as 

amostras foram submetidas a extração em ultrassom por 30 minutos à temperatura de 25°C e, 

posteriormente, em agitador tipo shaker a 150 rpm, por 60 minutos à temperatura de 25°C. As 

soluções foram filtradas e os carotenoides totais foram determinados por meio de análise em 

espectrofotômetro UV/Vis em diferentes comprimentos de onda. Todas as etapas dos processos 

de extração ocorreram ao abrigo da luz. Os resultados preliminares indicaram que os carotenoides 

totais extraídos com acetona (6,87 ± 0,98 μg g-1) foram majoritários em relação aos extraídos 

com metanol (5,02 ± 0,83 μg g-1) e etanol (4,95 ± 0,47 μg g-1). Na sequência, iniciaram-se as 

análises de degradação dos carotenoides totais em estufa BOD à 25°C na presença e ausência de 

luz. No entanto, as análises ainda estão em andamento 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

780 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

MODELO DE APOIO A DECISÃO PARA PLANEJAMENTO DE REDUÇÃO DE 

EVASÃO EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

Nº: 20219003 

Autor(es): Ana Claudia Duarte Iszczuk 

Orientador(es): Rafael Germano Dal Molin Filho 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Apoio A Decisão, Evasão Universitária, Método Da Análise Hierárquica 

 

A evasão é um processo que assola o ensino superior e consequentemente a sua eficácia junto as 

políticas públicas de educação e contribuição social.  Ela é desencadeada por diversos fatores que 

possuem influências internas e externas ao cotidiano do estudante universitário, como, os aspectos 

sociais e até mesmo, os aspectos cognitivos do indivíduo. Diversas pesquisas na literatura 

buscaram mitigar esses fatores, objetivando assim definir e direcionar soluções para a redução 

dos índices de evasões. Para a gestão e apoio as decisões em engenharia organizacional existem 

diversos métodos e técnicas de multicritérios de apoio à decisão (Multi-Criteria Decision Analysis 

- MCDA). Neste relatório foi apresentado uma revisão sobre alguns métodos MCDA. O objetivo 

deste estudo foi definir a priorização de possíveis soluções para a minimização da evasão 

universitária baseado na opinião direta de estudantes evadidos. Os dados coletados foram 

analisados por meio do método multicritério Method Analytic Hierarchy Process (AHP) com 

algumas adaptações, especialmente na fase de julgamento. De maneira específica foi realizada 

uma análise entre os fatores que levam o estudante a evadir cruzando com algumas possíveis 

soluções de mitigação da evasão apontadas na literatura. Tais fatores e soluções foram apurados 

por meio de uma pesquisa quali-quantitativa com alunos que evadiram do curso de Engenharia 

de Produção da Universidade Federal do Paraná, campus Jandaia do Sul, dos anos de 2014 à 2020. 

O formulário estruturado para a intervenção de pesquisa considerou escalas de importância com 

notas de 1 a 10. Foram obtidas 15 respostas. Destaca-se como principal resultado, a opção pela 

realização do curso em um outro turno (22,1%), seguido da falta de apoio psicológico (18,1%) e 

a exiguidade de visões realistas quanto à vida universitária (11,7%). Sugere-se que as 

recomendações com maiores índices de déficit, sejam aplicados a fim de mitigar os índices de 

evasão no campus. 
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A batata-doce é amplamente cultivada em todo o território brasileiro, é uma importante fonte de 

carboidrato que pode ser utilizada de variadas formas e com diferentes objetivos. Tendo isto em 

vista, empregar novas tecnologias produtivas para esta cultura é importante para resgatar materiais 

importantes para o estado do Paraná. A cultura de tecidos é uma ferramenta que pode auxiliar na 

produção de mudas de batata-doce. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 

diferentes concentrações da citocinina 6-benzilaminopurina (BAP) sobre a indução de brotos e 

desenvolvimento em plantas de Ipomoea batatas (L.) Lam.  estabelecidas in vitro. Segmentos 

nodais contendo gemas axilares da cultivar IAPAR 70 foram cultivados em meio de cultura MS 

suplementado com concentrações de BAP (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mg.L-1). O experimento foi 

acompanhado semanalmente e aos 30 e 60 dias foram avaliados os seguintes parâmetros: número 

de brotos por segmento (levando em conta as brotações laterais), número de segmentos nodais 

por broto formado, comprimento dos brotos (cm) e porcentagem de enraizamento. Houve 

diferença significativa a nível de 5% nos tratamentos com 0 e 0,5 mg.L-1 de BAP em relação ao 

número de brotações por segmento, apresentando então um maior número de brotações. Com 

relação ao desenvolvimento, o cultivo na ausência de BAP foi o que permitiu a obtenção de mudas 

com maior comprimento médio dos brotos (3,95 cm) e as maiores concentrações de BAP (2,0 e 

4,0 mg.L-1) levaram a maior formação de calos. Em relação a porcentagem de enraizamento, os 

tratamentos com 0,0; 0,5; e 1,0 mg.L-1 de BAP tiveram maiores porcentagens quando 

comparados aos outros tratamentos (2,0 e 4,0 mg.L-1 de BAP). Conclui-se então, que o cultivo 

de segmentos nodais in vitro pode ser empregado para a limpeza viral e produção de mudas de 

batata-doce na ausência de citocinina ou em baixas concentrações da mesma (0,5 mg.L-1). 
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O ar atmosférico realiza o transporte de poluentes, dentre eles, o MP2.5 , ou seja, o material 

particulado de fração fina, que causa impactos à saúde humana e ao meio ambiente. A região de 

Paranaguá é marcada pela atividade portuária, a qual gera uma alta carga de aerossóis que podem 

conter, por exemplo, fertilizantes. Como existem diversas Unidades de Conservação adjacentes à 

região, a ação do vento pode acarretar a subsequente deposição desses aerossóis, indicando um 

risco de desequilíbrio ambiental a esses ecossistemas. Tal fato associado aos altos custos de 

implementação, operação e manutenção de estações de referência que possam mensurar os 

parâmetros necessários e a falta de uma rede de monitoramento na região, motivou a obtenção de 

equipamentos de monitoramento remoto da marca PurpleAir. Estes equipamentos medem as 

concentrações de MP2,5 e MP10 através de dois lasers e transmitem as informações de forma 

online, sendo que os requisitos para instalação são apenas conexão wi-fi e energia elétrica. 

Contudo, para que o monitoramento com sensores de baixo custo seja efetivo, os dados devem 

passar por avaliação estatística. O escopo desse trabalho foi realizar a validação estatística, 

visando as aplicações almejadas e também a confiabilidade dos futuros resultados. Para isso, os 

seis equipamentos passaram por dois procedimentos: o teste de correlação e a calibração. O 

primeiro consistiu em instalar tais equipamentos em série em uma mesma localidade durante o 

período de uma semana. O segundo seguiu da mesma forma, agora comparando os resultados 

com o equipamento de referência F-701-2 Ambient Air Dust Concentration Monitor da marca 

Verewa que realiza medidas de PST (Partículas em Suspensão Totais), MP2,5 e MP10. Após a 

primeira etapa, de posse dos dados, a regressão linear foi realizada aos pares entre os doze lasers 

no total. Foram obtidos como produtos os gráficos e as equações de reta, bem como os valores 

dos seus respectivos coeficientes angulares que, em média, foram próximos de 1 e os coeficientes 

de determinação R², que estiveram dentro do intervalo [0,9;1,0[ fatores que indicam forte 

correlação. Quanto à calibração com equipamento da marca Verewa, a regressão linear para o 

parâmetro MP2.5 não foi bem sucedida. Destaca-se a importância e necessidade de utilização de 

outros métodos e da modelagem. Algumas equações de correção sugeridas pelo site da marca 

PurpleAir, como a US EPA, foram empregadas. Os parâmetros umidade e temperatura obtiveram 

um R² de 0,92 e 0,98, respectivamente, o que corrobora o monitoramento com os equipamentos. 
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Diversos problemas de poluição marinha estão intimamente associados às características de 

toxicidade, persistência e bioacumulação de substâncias e estressores químicos, portanto, o estudo 

voltado à identificação, análise e mitigação desses estressores é essencial. Atualmente, diversas 

pesquisas procuram desenvolver técnicas cada vez mais sustentáveis e práticas para solucionar 

ou mitigar a questão da poluição marinha, entre eles se encontram os Processos Oxidativos 

Avançados (POAs). Os POAs utilizam tecnologias físico-químicas que são capazes de oxidar e 

até mineralizar determinados poluentes. Logo, o objetivo deste projeto de iniciação científica é 

realizar ensaios de degradação de contaminantes emergentes empregando reatores piloto que 

utilizam POAs. O contaminante emergente modelo escolhido para esses ensaios foi o fármaco 

diclofenaco (DCF). Os métodos abordados neste estudo, compreendem a realização de ensaios 

que irá empregar, inicialmente, amostras sintéticas de sedimento fortificadas com concentrações 

conhecidas de DCF, com o intuito de simular amostras com a concentração e semelhança de 

estressores químicos presentes no sedimento do Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), a fim 

de verificar a possibilidade de descontaminação de redução da toxicidade dessas amostras. 

Posteriormente serão testadas as amostras de sedimento coletadas no CEP. Os ensaios para 

oxidação do DCF no sedimento serão realizados por oxidação eletroquímica. Os parâmetros 

físico-químicos serão investigados pelo decaimento da concentração da matéria orgânica em 

função do tempo empregando a técnica de Carbono Orgânico Total (COT), além do decaimento 

da concentração do DCF monitorado por espectroscopia de ultravioleta-visível (UV-Vis). Para 

verificação da redução da toxicidade, serão empregados como organismo-teste a microalga verde 

Tetraselmis sp e será empregada a técnica de exposição crônica destas microalgas, seguindo as 

normas da ABNT NBR 16181:2013 para amostras pré e pós tratadas pelos reatores. Esperamos 

que os resultados possam contribuir para o aperfeiçoamento dessas técnicas de descontaminação 

de sedimento marinhos e para o entendimento das problemáticas ambientais geradas pela falta de 

responsabilidade e consciência para com a vida nos ecossistemas aquáticos. 
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Os Bronzes de Níquel-Alumínio (NABs) são um grupo de ligas complexas à base de Cu (cobre), 

geralmente quaternárias, que apresentam de 9 a 12% Al e até 6% Ni e Fe, em peso, podendo 

haver, também, pequenas adições de Mn e Si, em sua composição. Devido à sua elevada 

resistência à cavitação e à corrosão, essas ligas são muito empregadas na fabricação de 

componentes navais, tais como hélices de navios e embarcações, assim como também na 

fabricação de componentes hidráulicos diversos. Neste estudo vislumbrou-se a possibilidade de 

se realizar com sucesso, de modo híbrido, o tratamento térmico de envelhecimento via plasma e 

termoquímico superficial de nitretação via processo PI3 (Plasma Immersion Ion Implantation) em 

amostras de um NAB, bem como determinar as relações entre dureza (H) e módulo de elasticidade 

reduzido (Er), obtidas via nanoindentação. Este módulo de elasticidade reduzido (Er) leva em 

consideração a influência do indentador no módulo de elasticidade do material, sendo uma 

propriedade que descreve com maior precisão o comportamento mecânico da superfície estudada. 

Objetivou-se assim, no presente trabalho, observar a sinergia deste tratamento híbrido nas 

melhorias das propriedades mecânicas da liga estudada. Essa relação H/Er obtida é bastante 

relevante, uma vez que possibilita melhor fundamentar o comportamento e a resistência ao 

desgaste das amostras estudadas, aqui tratadas com auxílio do plasma. Devido ao cenário atual de 

pandemia, ênfase foi dada à fundamentação teórica e revisão bibliográfica das principais ligas 

NABs, seus tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento e também sobre a nitretação 

via processo de implantação iônica por imersão em plasma (PI3). Os resultados da variação da 

relação H/Er medidas são apresentados em função da temperatura e tempo de tratamento, visando 

verificar como este tratamento híbrido pode vir a otimizar a relação H/Er no NAB aqui estudado. 
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No panorama atual do mercado de veículos elétricos, existem dois tipos principais de tecnologias 

para dar força eletromotriz aos veículos, sendo elas, as baterias – baseadas no simples 

armazenamento de energia elétrica – e as células de combustível - baseadas na geração de energia 

através da oxidação do gás hidrogênio. Contudo, um problema atualmente inerente a este nicho, 

é a duração das cargas das baterias, uma vez que para longas viagens, não há uma rede de 

abastecimento que sustente este uso mais prolongado dos veículos. Portanto, uma solução para 

este cenário seria a elaboração de um reboque, o qual comportaria um sistema de célula de 

combustível, ligado a um reator de hidrogênio à base de alumínio. O alumínio é um combustível 

barato e que também pode ter sua procedência na reciclagem. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi analisar a viabilidade técnica e econômica do sistema de reboque sugerido, avaliando 

suas taxas de consumo e os requisitos necessários para garantir que o sistema atenda a demandas 

de projeto pré-especificadas. Além disso, também foram avaliados os custos de operação do 

sistema. A partir desses pontos, espera-se caracterizar o sistema de reboque em termos de 

utilização de alumínio, de água e de catalizador (hidróxido de sódio). Em primeira análise, o 

conceito do sistema se mostrou muito promissor para utilização na rede atual de veículos elétricos, 

uma vez que tem o potencial de propiciar o aumento da autonomia desses veículos. Esta 

característica permitiria o uso de veículos elétricos mesmo em países ou regiões ainda não 

contempladas adequadamente por estações de recarga elétrica veicular, tais como o próprio Brasil. 

Além disso, o resíduo do sistema é o óxido de alumínio que deve ser direcionado para a cadeia 

de reciclagem do metal, bem como a principal emissão do reboque é a água, portanto, com baixo 

impacto ambiental. Desta maneira, o sistema potencialmente aumentaria a competividade dos 

veículos elétricos em relação a veículos com propulsão por combustíveis de origem fóssil, que 

ainda compõem a maior parte da rede atual de veículos automotores. 
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No propósito de descrever espacialmente a paisagem destaca-se o emprego de dados provenientes 

de Modelos Digitais de Elevação (MDE). Os MDEs podem representar diretamente a superfície 

do terreno (MDTs–Modelos Digitais do Terreno) ou o terreno e elementos presentes sobre ele 

(MDS–Modelos Digitais de Superfície). Nos MDSs, as áreas com presença de vegetação carecem 

de dados sobre a morfologia do terreno. Este trabalho tem por objetivo avaliar o uso de perfis 

topográficos para apoio à geração de MDEs adequados à representação da morfologia do terreno 

em áreas de vazios amostrais (presença de vegetação).A área de estudo está localizada no 

município de Piraquara PR, entre as coordenadas UTM E:693622 e N:7175392 e E:694317 e 

N:7174228 (SIRGAS 2000).Para obtenção dos dados base, foi realizado um levantamento através 

de VANT, modelo Phantom 4 Pro com sistema Post Processed Kinematic (PPK) e elaborado um 

MDS (Modelo Digital de Superfície) com resolução de GSD 0,20m, posteriormente reamostrado 

para um de GSD 2,00m, a fim de tornar menos densa a quantidade de informação, mas 

preservando uma boa precisão dos resultados.Foi utilizado o Software QGIS versão 3.18.3 para 

extração dos dados altimétricos e geração dos perfis topográficos, através do plugin Terrain 

Profile. O perfil topográfico gerado contempla áreas de solo exposto e áreas com recobrimento 

vegetal arbóreo (áreas de vazio amostral–ausência de dados relativos ao terreno).Os dados 

referentes aos perfis topográficos foram classificados como valores relativos ao solo ou a 

vegetação, e exportados para o Software Microsoft Excel 2019, para obtenção dos valores 

referentes as áreas com vegetação.A estimação dos valores foi feita através de equação 

polinomial. O grau da equação foi definido conforme o coeficiente de determinação R².Após a 

projeção dos dados via equação polinomial, utilizou-se o método Inverso Ponderado da Distância 

(Inverse Distance Weighted-IDW) para ponderação dos valores estimados e definição dos valores 

finais relativos ao solo nas áreas de vegetação.A validação dos valores estimados foi feita a partir 

da comparação dos valores estimados com valores de altimetria conhecidos (relativos à pontos 

com valores altimétricos conhecidos em áreas de solo, mesmo em áreas de vegetação). Para tal 

foi utilizado o RMSE (root mean squared error) dos erros entre valores observados (reais) e 

predições.O presente trabalho determinou que o método aplicado para geração perfil obteve 

RMSE de 36,539 cm, indicando potencial de uso da metodologia proposta para subsidiar a 

geração de MDTs morfologicamente consistidos 
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Uma alternativa para a produção de biocompostos pode ser encontrada no uso de resíduos e 

subprodutos provenientes da indústria alimentícia. As indústrias produtoras de café solúvel geram 

cerca de 34 toneladas de borra de café por dia, como subproduto, contendo 4,41% óleo que 

poderia ser empregado para outras finalidades, como por exemplo para a produção de biodiesel. 

Para este estudo utilizou-se borra de café industrial, fornecida pela indústria Cacique, com o 

objetivo de analisar suas propriedades físicas e a porção extraível do óleo. A matéria-prima foi 

submetida a técnicas de extração via soxhlet a fim de determinar o rendimento mássico do óleo e 

o rol de biocompostos extraíveis (açucares, proteínas, antioxidantes, fenólicos, flavonoides, 

vitaminas e minerais). As extrações foram realizadas em diferentes temperaturas a depender do 

solvente: 245 ºC e 305 ºC para o etanol e o n-hexano, respectivamente, em um intervalo de 6 

horas. Além do solvente, também foi avaliada a umidade da matéria-prima: borra de café seca 

(com 2 ± 0,05% de umidade) e a borra de café úmida (com 60 ± 0,05% de umidade). Os 

rendimentos mássicos obtidos para a borra de café seca foram de 25,96% e 20,01% para o etanol 

e o n-hexano, respectivamente. Já a analise realizada na borra de café úmida após a extração 

apresentou baixa umidade quando comparada a borra de café seca, tendo em vista a presença 

compostos voláteis. Os resultados apresentados foram superiores a literatura, necessitando de uma 

maior investigação na matéria-prima, tendo em vista que a cultivação do grão de café e as 

proporções de blends entre as espécies afetaram consideravelmente os rendimentos mássicos. A 

extração com etanol apresentou maior rendimento devido a sua maior polaridade em relação ao 

n-hexano. O uso de solventes polares favoreceu a extração, pois com maior polaridade a 

solubilidade do composto a ser extraído tende a aumentar. O presente trabalho mostrou a 

viabilidade em obter subprodutos rentáveis a partir de matéria-prima residual da indústria 

cafeeira. 
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Com o início da era espacial originaram-se os primeiros sistemas de localização por satélite, que 

permitem posicionamento na superfície terrestre. O maior exemplo desses sistemas é o GNSS 

(Global Navigation Satellite System), tecnologia revolucionária nos aspectos de mapeamento e 

geolocalização. A possibilidade de se obter posicionamento geográfico acurado fez com que a 

tecnologia GNSS logo ganhasse espaço nos mais variados segmentos, se desvencilhando um 

pouco dos usos estritamente militares pelos quais fora concebida. Com a evolução da tecnologia 

e avanço da ciência, há o desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversas técnicas e 

equipamentos, possibilitando que o GNSS se aplique em cada vez mais esferas. Para uso dos 

GNSS em aplicações que requerem conhecimento da posição tempo real, pode-se através de 

diversos métodos, alcançar acurácia da ordem de centímetros. A aplicação do posicionamento 

pelo GNSS em tempo real nas regiões próximas ao Equador Geomagnético, caso do território 

brasileiro, enfrenta desafios ligados aos efeitos da Ionosfera nos sinais GNSS. O efeito da 

ionosfera na propagação dos sinais GNSS causa erros sistemáticos no posicionamento. Sendo 

assim, esta pesquisa tem como objetivo estudar as soluções viáveis de posicionamento e 

navegação pelo GNSS para aplicações em tempo real com enfoque na região brasileira. A 

metodologia consiste em investigar as soluções existentes e propor modificações ou melhorias 

para que se adaptem ao contexto brasileiro. O estudo é baseado na comparação dos resultados de 

processamento de dados GNSS coletados em receptores embarcados em voos realizados por 

drones e aeronaves no território nacional. Considera-se tanto estratégias de pós-processamento 

quanto simulação de condições de posicionamento GNSS em tempo real. Espera-se ter resultados 

que possibilitem inferir sobre o posicionamento GNSS em tempo real em termos de integridade, 

confiabilidade e disponibilidade. Além disso, também se esperam resultados que propiciem a 

discussão de possíveis aplicações, modificações e melhorias nos algoritmos e estratégias de 

posicionamento e navegação pelo GNSS. 
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As técnicas de modelagem computacional de RMN tem se mostrado muito úteis na elucidação de 

estruturas químicas, inclusive para diferenciar estruturas intimamente relacionadas, como os 

isômeros. Esteroides são moléculas orgânicas bioativas com várias funções dependendo dos 

substituintes R presentes na estrutura, entre eles a progesterona. O objetivo desse projeto é 

determinar a estereoquímica das moléculas 15β-hidroxiprogesterona e 7β,15β-

dihidroxiprogesterona produzidas por biotransformação mediada por Penicillium oxalicum 

CBMAI 1996. O esteroide 6β-hidroxi-4-pregnen-3,20-diona foi usado para escolha do nível de 

teoria adequado. A molécula passou por busca conformacional resultando em 55 possíveis 

confôrmeros, que foram então agrupados em 9 clusters. Um confôrmero de cada cluster foi 

utilizado para os cálculos de otimização no nível de teoria DFT/B3LYP/6-31G+(2d,p) em vácuo. 

Os resultados foram avaliados através da equação de Boltzmann, onde determinou-se o 

confôrmero predominante. Esse confôrmero foi então submetido aos cálculos de RMN em 6 

diferentes níveis de teoria e 2 tipos de solvatação. Tetrametilsilano (TMS) e dioxano foram usados 

como padrões internos. Os resultados dos cálculos de RMN foram avaliados através dos cálculos 

de MAD (desvio médio absoluto) e RMSE (erro quadrático médio). Como resultados determinou-

se como confôrmero predominante o confôrmero 2, que foi então usado para determinar o melhor 

nível de teoria para os cálculos com a molécula de interesse. O nível de teoria escolhido foi 

DFT/B3LYP/6-311G+(2d,p) em clorofórmio, uma vez que este apresentou bons resultados tanto 

para os espectros de carbono quanto hidrogênio, além de um tempo computacional inferior a 

outros métodos testados. Outro resultado observado foi que para os cálculos dos carbonos o uso 

do dioxano como padrão reduziu os valores e MAD e RMSE, mas o mesmo não ocorre para os 

átomos de hidrogênio. Possivelmente isso ocorre pois os átomos de oxigênio da molécula estão 

ligados à átomos de carbono, uma vez que o dioxano serve para avaliar os efeitos relativísticos 

do oxigênio na molécula. As próximas etapas são o uso do nível de teoria escolhido para os 

cálculos com as moléculas de interesse e a determinação de sua estrutura química exata. 
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A eficiência energética é um dos focos principais ao se projetar circuitos de rádio frequência, em 

tais projetos costuma-se configurar um Dispositivo de Pré-Distorção Digital (DPD) em série com 

um Amplificador de Potência. Esta configuração visa aumentar a linearidade e eficiência de um 

sistema de comunicação sem fio, ainda na sua fase de transmissão, tornando-o energeticamente 

mais eficiente. O presente trabalho consiste no projeto de um circuito integrado dedicado de um 

DPD, dispositivo capaz de transformar o sinal inserindo na envoltória complexa componentes 

não-lineares inversos às componentes de um PA, portanto, quando unidos o sinal resultante 

apresenta um comportamento mais linear. A implementação fez uso do Polinômio de Memória e 

de Memória de Envoltória Combinado (CMEMP), modelo derivado do Polinômio de Memória 

(MP) e do Polinômio com Memória de Envoltória (EMP), respectivamente. O design do circuito 

foi baseado em uma implementação em VHDL (VHSIC Hardware Language) já desenvolvida em 

um trabalho anterior e cujos resultados se mostraram eficientes. A arquitetura emprega unidades 

LUT (Look-up Table) para abstrair operações mais complexas, além de operações algébricas e de 

interpolação. O design do circuito integrado foi realizado na tecnologia CMOS 130 nm, utilizando 

as ferramentas da Cadence Systems. Para a realização da síntese lógica, utilizou-se a ferramenta 

Genus. O circuito obtido foi composto por um total 20869 células padrões, tais como portas 

lógicas, multiplexadores, buffers, flip-flops, entre outras. O consumo de potência de foi de 

aproximadamente 245 mW. A validação do circuito sintetizado foi realizada através de 

simulações. O layout foi construído na ferramenta Innovus, ocupando uma área total de 455600 

um², com densidade média de ocupação de 72,45 %. O layout foi submetido as verificações de 

DRC, geometria e conectividade, além de simulações pós-layout, desconsiderando as 

capacitâncias parasitas. 
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O biodiesel é um biocombustível produzido a partir de óleos vegetais e gordura animal, com a 

possibilidade do uso de matérias-primas mais baratas. Seu uso apresenta inúmeros benefícios 

econômicos e principalmente ao meio ambiente, diminuindo os impactos causados pelo uso de 

derivados de petróleo como combustível, que agravam o aquecimento global e a poluição. Porém, 

em locais de baixas temperaturas sazonais como a região sul do Brasil, o biodiesel enfrenta 

problemas de congelamento por conta de suas propriedades de fluxo a frio. A facilidade de 

solidificação está relacionada a um elevado teor de ésteres graxos saturados, presentes 

principalmente em gordura animal. Isso ocasiona diversos problemas de funcionamento de 

motores de automóveis e estacionários, dificultando também o transporte e armazenamento do 

biodiesel. Portanto, para viabilizar o uso de matérias-primas não convencionais e de baixo custo 

e o aumento da porcentagem do biodiesel no diesel, o uso de aditivos anticongelantes é 

indispensável. Um polímero ou copolímero linear contendo longos segmentos hidrocarbônicos 

pendentes na cadeia principal é um eficiente aditivo redutor do ponto de fluidez (temperatura em 

que o óleo deixa de fluir), impedindo a aglomeração das cadeias saturadas. Levando em 

consideração a massa molar e composição adequadas, o objetivo deste projeto é produzir ésteres 

poliméricos de dodecila, da classe dos met(acrilatos), que retardem ou evitem essa solidificação. 

Durante o período de pandemia não houve atividade experimental. Dedicou-se esse período à 

investigação do “estado da arte” dos diversos temas associados ao projeto e do fundamento teórico 

de todas as transformações químicas. Foi realizada intensa pesquisa bibliográfica e reuniões de 

Grupo semanais com a apresentação de seminários sobre artigos científicos e técnicas de análise 

fundamentais para a Síntese Orgânica e a Química de Polímeros. As metodologias e processos 

propostos foram baseados na literatura e em resultados anteriores do LEQUIPE/UFPR para serem 

desenvolvidos no laboratório, pós-pandemia, utilizando duas técnicas: polimerização dos ésteres 

vinílicos e esterificação dos poliácidos. Os monômeros podem ser sintetizados por 

transesterificação do acrilato (ou metacrilato) de metila com dodecanol, catalisada por PTSA, e 

posteriormente polimerizados via radicais livres. No segundo método, ocorre primeiramente a 

homopolimerização do ácido acrílico (ou metacrílico), via peróxido de benzoíla, e o poliácido é 

esterificado com dodecanol. A caracterização dos produtos é efetuada por FTIR e RMN. 
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O sensoriamento remoto assume papel importante na análise de séries temporais de imagens de 

satélite, e com o auxílio de técnicas e ferramentas do geoprocessamento, pode se obter dados 

relevantes para tomadas de decisões que podem influenciar de forma positiva a agricultura e 

pecuária do Brasil. Diante disso o objetivo do presente trabalho é utilizar a programação de 

computadores para a determinação de parâmetros de degradação de pastagens na plataforma 

Google Earth Engine (GEE) utilizando imagens do satélite Sentinel-2. Assim, foi desenvolvido 

um algoritmo em linguagem Javascript na plataforma do GEE para classificar as imagens 

Sentinel-2 do vale do Ivaí - PR, identificando as classes de mata nativa, solo exposto, corpo 

hídrico, soja, cana-de-açúcar, milho, silvicultura, nuvens e pastagens. Posteriormente as áreas de 

pasto foram identificadas, com uma área total de 1779,4Km². Em seguida, as áreas de pasto foram 

classificadas conforme o seu grau de degradação, baseada em coleta de dados in loco. Com base 

na classificação e identificação dos níveis de degradação, como resultado, foi possível definir que 

42,8% dos pastos não encontram algum nível de degradação, sendo definida pelo rótulo “Nível 

5", com 762,17Km² de pasto sadio, enquanto que, em contra partida, as classes com algum nível 

de degradação (Nível 1 a 4), correspondem a 57,2% da área mapeada. Assim foi possível 

determinar áreas com pastos de degradação intensa, que correspondeu a 0,3%, degradação 

moderada, que correspondeu a 23,5%, degradação parcial, com 28,5% e degradação inicial, com 

apenas 4,9%. Dessa forma, concluímos que o grau médio de degradação dos pastos do Vale Do 

Ivaí – PR pode ser avaliado por meio de imagens de sensoriamento remoto, e que a utilização da 

plataforma de processamento em nuvem otimiza a manipulação dos dados sem a necessidade de 

grande capacidade computacional instalada. 
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Dado que a água tratada é essencial para diversas atividades humanas, e sabendo da crescente 

preocupação com a escassez de recursos hídricos – que deve crescer nos próximos anos -, é 

necessário procurar alternativas para que se possa realizar o tratamento desse recurso essencial. 

Uma das alternativas modernas para isso é a utilização de membranas poliméricas permeáveis à 

água, que podem ter alto grau de seletividade para retirada de poluentes ou componentes 

indesejados. Deste modo, o objetivo deste trabalho é a produção, análise, estudo e caracterização 

da utilização de membranas poliméricas de base polisulfona adicionadas do biopolímero lignina 

para a remoção de íons - em especial de ferro e manganês - da água proveniente de aquíferos 

subterrâneos. Este estudo encontra relevância no fato de que aquíferos são responsáveis por 

grande parte da água disponibilizada no Paraná. Devido à pandemia de COVID-19 que atingiu o 

mundo em 2019 e, principalmente 2020, até o presente momento não foi possível obter dados que 

possam confirmar ou descartar a utilização dessas membranas no tratamento de água, embora, 

conforme demonstrado na revisão bibliográfica, a literatura relata um bom potencial de utilização 

dessa técnica para auxiliar na resolução do problema de crise hídrica que parece se aproximar da 

humanidade. Além disso, em experimentos preliminares que visavam observar a ocorrência ou 

não da adsorção de ferro pela lignina, conduzidos ao longo de 2020, utilizando-se da técnica de 

espectrometria de Massa por Plasma Indutivamente Acoplado foi observada a diminuição da 

concentração de ferro em solução quando adicionava-se lignina às soluções. Este resultado 

preliminar indica que existe, de fato, potencial para a utilização deste polímero na retirada de 

metais da água, e está de acordo com resultados obtidos previamente em outros estudos. Com o 

abrandamento da pandemia, espera-se que possam ser conduzidos os experimentos necessários 

para a finalização plena deste trabalho, para que possa ser traçada, desse modo, uma conclusão à 

respeito da possibilidade e viabilidade da utilização de membranas compósitas de polisulfona / 

lignina para o fim de remoção de íons da água subterrânea. 
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O objetivo do trabalho foi a preparação de diferentes frações a partir do extrato hidroalcóolico do 

Momordica charantia (melão de São Caetano), e o uso da fração de hexano para verificar a 

mortalidade de Odonata, inseto aquático de grande interesse e prejuízo para aquicultura. 

Inicialmente os extratos hidroalcoólicos produzidos foram liofilizados, e na sequência foram 

fracionados por cromatografia por coluna de adsorção (coluna de vidro de 3,0 cm de diâmetro). 

Para a fase estacionária, utilizou-se como adsorvente sílica gel 60 (0,2-0,5mm/ 35-75 MESH – 

Macherey-Nagel) e para fase móvel foram desenvolvidos vários sistemas de eluentes, sendo: 

hexano, acetato de etila, etanol 70% e água, os quais foram eluídos em ordem crescente de 

polaridade e coletadas em frasco âmbar. O fracionamento se deu por visualização de cores, para 

cada eluente. Posteriormente as frações orgânicas foram concentradas em evaporador rotativo à 

pressão reduzida com temperatura de 37°C até completa eliminação do solvente. Para retirada da 

fração do balão foi utilizado etanol absoluto e depois utilizado nitrogênio líquido para completa 

eliminação do etanol.  As frações aquosas foram liofilizadas, e todas as frações foram, então, 

armazenadas em freezer a -20°C, até o momento do uso. No teste de toxicidade das frações, 

mesmo com a utilização de altas concentrações, não foi verificado efeito inseticida. Para avaliar 

melhor o Mormodica charantia, que as Odonata foram submetidas às seguintes concentrações do 

extrato bruto: 0, 10, 50, 500 e 1000mg/L, com cinco repetições. Foram obtidas mortalidades em 

algumas concentrações: 0 = 2mortos; 10 = 1 morto; 50 = 2 mortos; 100 = 3 mortos; 500 = 2 

mortos; 1000 = 3 mortos. O resultado foi considerado muito aleatório, não necessariamente efeito 

inseticida do extrato bruto, ou seria necessário utilizar concentrações muitos altas, o que seria 

inviável economicamente. 
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O arroz (Oryza sativa) é um dos cereais mais produzidos e consumidos do mundo, por ser a base 

alimentar de metade da população mundial. O arroz e seus derivados para serem consumidos 

devem ser processados/industrializados, e o beneficiamento desse produto, pode ocasionar danos, 

como por exemplo a quebra dele, sendo então este, destinado para produção de subprodutos como 

a farinha de arroz. Buscando manter a qualidade dos grãos de arroz e seus subprodutos, é 

importante o conhecimento das suas características higroscópicas. O equilíbrio higroscópico e/ou 

teor de água de equilíbrio, é o teor de água que um produto atinge e permanece ao se manter em 

ambientes com condições de umidade relativa e temperatura do ar constantes, por longos 

períodos. O trabalho teve como objetivo a obtenção das umidades de equilíbrio higroscópico da 

farinha de arroz, submetidos a diferentes condições de temperatura e umidade relativa. O 

experimento foi desenvolvido no Laboratório de Produção de Biocombustíveis e na sala de 

Experimentos do bloco de química, ambos localizados na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) no Setor Palotina. Como matéria-prima para as análises, foi utilizado a farinha de arroz 

com teor de umidade inicial de 11,17 % b.u. A umidade de equilíbrio, foi determinada 

experimentalmente pelo método gravimétrico estático, sendo as amostras submetidas a 

temperaturas constantes de 40 e 50° C e, onze níveis de concentrações de soluções de ácido 

sulfúrico (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 %), simulando diferentes umidades relativas 

(variando de 0,878 a 0,049 %), em um total de três repetições, caracterizando-se assim, os 

experimentos em triplicata. As amostras foram pesadas periodicamente, até a obtenção de massas 

constantes, obtendo e determinando assim sua umidade de equilíbrio higroscópico. Após a coleta 

de dados, foram calculados e obtidos os resultados das umidades de equilíbrio em percentual de 

base úmida (% b.u), nas temperaturas de 40 e 50 °C. Para a farinha de arroz submetida a 

temperatura de 40 °C houve uma variação de 11,69 a 0,95 % b.u nas umidades de equilíbrio, 

dentro da faixa de umidade relativa de 0,89 a 0,05. Já para as amostras submetidas à temperatura 

de 50 °C, apresentou variação de umidade de 10,79 a 1,32 % b.u, dentro da faixa de umidade 

relativa estudada. Com base nos resultados obtidos, foi possível observar e concluir que: o teor 

de umidade de equilíbrio da farinha de arroz diminui com a redução da umidade relativa para 

ambas as temperaturas analisadas. 
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) afeta o neurodesenvolvimento de crianças, prejudicando 

a capacidade de interação social, verbal ou não verbal, podendo apresentar comportamentos 

repetitivos, alteração nos estímulos sensoriais, dificuldades em estabelecer atividades e interesses, 

e abrangendo também o campo nutricional, provocando seletividade alimentar. Não existem, 

atualmente, exames específicos para identificar o autismo em uma criança, então o diagnóstico 

pode ser realizado seguindo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-

V). O tratamento é realizado seguindo métodos específicos, de forma a ensinar e treinar 

comportamentos sociais, emoções e execuções de tarefas básicas da vida diária. Sabe-se que 

ferramentas tecnológicas, como a realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA), estão sendo 

estudadas fora do país para a colaboração como complemento aos métodos já existentes 

praticados por psicólogos e terapeutas. Entretanto, a modelagem tridimensional é a base de 

qualquer programa de RV e RA, deixando essa área de suma importância. Contudo, o objetivo 

deste estudo é desenvolver modelagens e animações 3D de personagens, um menino e uma 

menina, que serão utilizados em um aplicativo para celular, voltado para crianças com TEA. Esse 

tem a finalidade de apresentar tarefas e atividades do dia a dia, como beber água, para estimular 

as crianças a desenvolverem a habilidade, em sua totalidade e de forma correta, imitando os 

modelos. Sabe-se que crianças com autismo que iniciam seu tratamento, e são estimuladas, nos 

primeiros anos de vida, apresentam muito mais ganhos, se comparadas às que não tiveram os 

mesmos estímulos, tanto em funcionamento adaptativo quanto cognitivo. Como resultados, este 

trabalho apresentou modelos e animações e os compartilhou numa pesquisa de mestrado, no 

PPGDESIGN da UFPR, o qual será defendido em setembro de 2021. 
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As rochas estudadas fazem parte do embasamento proterozóico do sudoeste da Noruega, elas 

foram coletadas em duas áreas distintas: em Kleppestø – Askøy, região que aflora o “Øygarden 

Complex”, e no Fiorde de Hardanger – Jondal, onde aflora o “Western Gneiss Region”. Dado que 

esse embasamento já passou por processos convergentes e divergentes, pois houve a colisão entre 

a Báltica e a Laurência (formação da Orogenia Caledoniana) e também há zonas de cisalhamento 

(como a de Hardangerfjord e a do Arco de Bergen), houve a necessidade de comparar e separar 

as microestruturas de origem colisional e distensiva. Além disso, pretendeu-se determinar se sobre 

essas rochas estão superimpostas feições resultantes de processos extensionais ou se as mesmas 

poderiam ser um resultado do colapso orogenético após o espessamento crustal. Esse projeto 

também teve como objetivo contribuir no estudo dos tectonitos do sudoeste norueguês, 

principalmente utilizando a Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD), já que o número de 

trabalhos que estudam essas rochas através dessa técnica é reduzido. Foram selecionadas dez 

amostras e, a partir delas, confeccionaram-se seções delgadas (lâminas). Em seguida, as lâminas 

foram escaneadas e polidas no Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR (CME - UFPR). Para 

identificar as estruturas/microestruturas, foi feita a descrição macro e microscópica das amostras. 

As análises químicas e cristalográficas são obtidas através de um Microscópio Eletrônico de 

Varredura - MEV, acoplado a ele há detectores de EDS (Espectroscopia por Energia Dispersiva), 

WDS (Espectroscopia por Comprimento de Onda Dispersivo) e EBSD. As amostras são muito 

semelhantes entre si macroscopicamente, com estruturas e composição mineralógica 

equivalentes. Através da microscopia ótica, foi possível observar o agregado mineral e descrever 

as microestruturas presentes nas rochas, assim, nove amostras foram classificadas como 

metagranitos/tectonitos e uma como milonito (HSZ-18). Essa última amostra apresentou 

microestruturas típicas de uma zona de cisalhamento dúctil (fluxo plástico): foliação milonítica, 

estrutura “S-C” e minerais assimétricos com “caudas em σ” (formadas por minerais 

recristalizados), resultando em uma aparência anastomosada e, no caso da mica branca, em uma 

estrutura “mica fish”. Em busca do cumprimento dos objetivos desse projeto, é esperada a 

realização de análises de EDS e WDS, que fornecem informações sobre a química mineral, e de 

EBSD, que registra as orientações cristalográficas através de estereogramas e histogramas. 
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A eletrodinâmica quântica (QED, do inglês "Quantum Electrodynamics") é a teoria fundamental 

que descreve as interações eletromagnéticas. Todas as partículas carregadas, elementares ou 

compostas, estão sujeitas à ela. A QED corresponde à uma teoria de gauge cujo grupo de simetria 

local é o U(1), e sua formulação se dá por meio da teoria quântica de campos, que também é 

relativística. Para colocar ela a prova, é necessário calcular a chamada seção de choque de algum 

processo específico entre partículas, que é a medição da probabilidade de um espalhamento 

(especificando os estados finais e iniciais) acontecer em torno de um ângulo sólido. Este processo 

pode ser também feito experimentalmente através de espalhamento, consistindo na colisão entre 

partículas. Entretanto, as partículas finais nesse caso nem sempre são as mesmas que as iniciais, 

devido às características quântico-relativísticas da interação. Com uma sólida base teórica em 

QED, outras teorias mais robustas e complexas podem ser estudadas, uma vez que usam os 

resultados da eletrodinâmica como ponto de partida. Como exemplo, temos a cromodinâmica 

quântica, teoria que explica as interações fortes, presentes dentro dos núcleos atômicos. O que 

esse trabalho se propôs a mostrar foi o cálculo das seções de choque dos espalhamentos elétron-

próton e elétron-múon, e mostrar as diferenças teóricas ao obtê-las. Após uma breve introdução 

dos conceitos chaves da teoria quântica de campos, foram escritas importantes relações a serem 

usadas como base no desenvolvimento da teoria de espalhamento, tais como os campos de Dirac 

e o campo eletromagnético covariante quantizados. A partir delas foi possível então descrever a 

QED. Em seguida foi exposta uma teoria perturbativa para o hamiltoniano de interação, onde foi 

usada a representação de interação. Foi apresentada então a matriz S, responsável pela descrição 

da evolução temporal entre os estados inicial e final desejados, a qual dá origem a diversos 

processos físicos.  Com o cálculo da amplitude de probabilidade entre os estados escolhidos 

(chamada de elemento de matriz S), obteve-se a amplitude de espalhamento ou de Feynman. Este 

resultado foi então confirmado por meio do método gráfico de diagramas de Feynman. Em posse 

de tal grandeza, foi possível determinar a seção de choque não-polarizada. Ao final, espera-se que 

os resultados teóricos obtidos estejam de acordo com aqueles encontrados na literatura e com 

possíveis resultados experimentais, mostrando a efetividade desta teoria para descrever uma 

importante interação fundamental. 
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A deriva de herbicidas, movimento das gotas pulverizadas para fora do alvo da aplicação, é um 

problema de alta relevância na agricultura. Ela pode ocorrer devido a escolha incorreta de pontas,  

velocidade de aplicação, altura de barra, formulação dos herbicidas, pH da calda, e condições 

ambientais. O dicamba é um herbicida propício à esta movimentação principalmente em misturas 

com outras moléculas. Por isto, este trabalho buscou identificar os efeitos da deriva simulada de 

misturas de herbicidas na cultura da soja. Foram aplicados na soja cultivar BRS 511, em condições 

semicontroladas, em estufa, em quatro repetições. doses relativas à 0,5% e 1,0% da dose 

comercial de dicamba, dicamba + glyphosate e dicamba + glyphosate + saflufenacil, além de 

1,0% da dose de triclopyr. As aplicações ocorreram em estádio fenológico V4 da cultura. Foram 

avaliados o número de trifólios, a altura das plantas aos 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a 

emergência (DAE), o nível de fitotoxidade da cultura aos 7, 21 e 42 dias após a aplicação (DAA), 

atribuindo-se notas visuais de 0 a 100%, mais a produtividade final da soja. Estes dados foram 

submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Scott-knott a 5% 

de probabilidade. Entre os tratamentos, pode-se observar que houve redução do número de 

trifólios aos 30 DAE em todos os tratamentos quando comparados à testemunha sem aplicação. 

Aos 60 DAE, nos tratamentos com dicamba + glyphosate e triclopyr a 1,0%,  também houve uma 

redução no número de trifólios.  Quanto à fitotoxidade, não houve diferença entre os tratamentos 

com herbicidas em todas as avaliações realizadas. A altura das plantas, foi reduzida em todos os 

tratamentos a partir de 45 DAE. Os danos observados causados à cultura não interferiram na sua 

produtividade.  Podemos concluir que a ação do sal de glyphosate utilizado, bem como do 

saflufenacil ou do triclopyr não alteram o padrão de dano observado para a deriva de dicamba. 
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A pitaya (Hylocereus costaricensis) é uma fruta exótica que apresenta fraçõesde casca, polpa e 

semente, mas também há a presença de mucilagem entre asfrações. A mucilagem pode conter 

compostos bioativos, tais como compostosfenólicos e betalaínas totais. Estes compostos podem 

sofrer degradaçãoquando submetidos a determinadas condições de extração, tais como pH 

etempo, ou pós extração, durante o armazenamento. Desta forma, o objetivodeste estudo foi 

avaliar parâmetros do processo de extração e degradação quepodem interferir na quantidade de 

compostos bioativos totais. As amostras demucilagens contendo remanescentes de polpa e 

semente foram submetidas aprocessos de extração com delineamento experimental 2 2 com 

triplicata noponto central para cada um dos solventes: água, água acidificada com ácidocítrico 

(pH = 3) e água acidificada com ácido ascórbico (pH = 3), com variaçãodas concentrações (0,01 

a 0,03 g mL -1 ) de massa e volume, e dos tempos deextração em shaker, 6 a 24h. O fator resposta 

dos delineamentos foi o teor decompostos fenólicos totais expressos em miligramas de 

equivalentes de ácidogálico (EAG) por grama de amostra, determinado em espectrofotômetro 

UV/Visem 765 nm. Para os ensaios contendo água e água acidificada com ácidocítrico os maiores 

teores de compostos fenólicos totais foram no menor tempo(6h) e concentração (0,01 g mL -1 ), 

cerca de 1,01 ± 0,04 e 15,65 ± 0,88 mg EAGg -1 , respectivamente. Entre os ensaios contendo 

água acidificada com ácidoascórbico, o maior teor de compostos fenólicos totais, 1,93 ± 0,88 mg 

EAG g -1 ,foi em 15 h de extração na concentração de 0,02 g mL -1 . Em relação aos teoresde 

betalaínas totais, a extração com água permitiu obter valores de16,48 ± 0,29 a 24,72 ± 3,75 mg 

100g -1 , enquanto a extração com águaacidificada com ácido cítrico variou de 16,82 ± 0,34 a 

25,71 ± 0,15 mg 100g -1 , epor fim, a extração com água acidificada com ácido ascórbico variou 

de 17,30 ±2,36 a 23,30 ± 0,35 mg 100g -1 . O projeto está na fase final e faltam osresultados das 

análises da estabilidade em diferentes condições. 
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Programação paralela é uma forma de programação em que problemas sequencias podem ser 

divididos em etapas para serem executadas simultaneamente aproveitando os recursos de 

hardware existentes. A ideia central da programação paralela consiste em dividir um grande 

problema em problemas menores para que possam ser resolvidos ao mesmo tempo por unidades 

de processamento diferentes, objetivando dessa forma ganhar desempenho. Atualmente é comum 

encontrar CPUs com mais de um core. Isso mostra que o processamento paralelo não é apenas 

útil para a realização de cálculos avançados mas que pode se tornar comum em várias aplicações. 

As aplicações mais comuns de programação paralela são em aplicações de computação gráfica, 

simulações computacionais, pesquisa e classificação de dados, aplicações científicas e de 

engenharia, onde o rendimento da aplicação é fortemente dependente da eficiência 

computacional. Como consequência do avanço das arquiteturas de CPU e GPU, nos últimos anos 

houve um aumento no número de APIs (Application Programming Interface) de programação 

paralela. Atualmente tem-se Pthread e OpenMP para a programação paralela em CPU e CUDA, 

OpenCL e mais recentemente OpenACC para GPU. A partir do surgimento dessas APIs, muitas 

aplicações foram reescritas para serem executadas de forma paralela em CPU ou até em GPU, 

trazendo em muitos casos uma redução de tempo de execução. Além disso, existem muitos 

problemas que exigem um hardware mais robusto para sua execução e isso acaba envolvendo 

custos mais elevados para a sua aquisição. Atualmente com o surgimento e popularização das 

GPUs, pode-se ter em um único computador uma capacidade grande de paralelismo, unida a CPU 

que possibilite a execução de tarefas em menor tempo, a um custo acessível. O OpenMP por 

exemplo é uma especificação que fornece um modelo de programação paralela com 

compartilhamento de memória. Essa API é composta por um conjunto de diretivas que são 

adicionadas a uma linguagem de programação, utilizando o concento de threads. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho, foram estudadas plataformas para desenvolvimento de sistemas 

paralelos, com especial enfoque na plataforma OpenMP. Conclui-se que a plataforma OpenMP é 

bastante intuitiva, fácil de ser aprendida e de ser aplicada, principalmente em comparação com o 

uso direto de Pthreads. Em relação ao desempenho, é possível concluir que a OpenMP viabiliza 

implementações com ganhos próximos ao esperado para cada algoritmo, desde que o gargalo 

esteja na CPU. 
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O processo de tomada de decisão acontece diariamente no planejamento e operação de todas as 

diretorias de uma Empresa Júnior (EJ). Dessa forma, o presente relatório possui como objetivo 

principal a elaboração de um modelo que auxilie o processo de tomada de decisão pelos diretores 

de projetos de EJ’s sobre cinco decisões características e importantes no exercício da função. Foi 

realizada uma pesquisa sistemática a respeito das Técnicas de Multicritério de Apoio a Decisão 

(MCDA), de forma a embasar a escolha da técnica utilizada neste estudo. O método que mais se 

adequou ao objetivo do relatório foi o Analytic Hierarchy Process ou AHP, em função de sua 

robustez e clareza na apresentação dos resultados finais. Foram definidas, a partir da vivência 

empresarial júnior do presente autor como diretor de projetos, cinco importantes decisões as quais 

um diretor é incumbido durante sua atividade, são elas: definição da quantidade de membros nos 

projetos, seu tempo de duração, especificidades para formação da equipe, a escolha do gerente e 

o desligamento do membro da EJ. Ademais, para cada decisão, foi estipulado um conjunto de 

critérios de análise e alternativas a serem considerados durante o julgamento. De forma atribuir 

uma relação hierárquica, além de validar a escolha das decisões e critérios, realizou-se uma 

pesquisa survey, junto a outros diretores de EJ’s para a definição do grau de relação entre cada 

critério e sua respectiva decisão. Foram levantadas ao todo 5 repostas para a pesquisa. Como 

conclusão final, foi obtida uma associação entre os critérios e as alternativas propostas à decisão, 

de maneira a dar o direcionamento adequado ao diretor que se encontrar com aquele dilema. Para 

a decisão da quantidade de membros, a principal alternativa foi a “Alta priorização, 6 integrantes 

ou mais”, que apresentou 43,85% de significância para o vetor decisão. Já para a formação da 

equipe, a alternativa foi “Presença de um integrante da área específica do projeto”, com 56,46%. 

Para o tempo de duração do projeto, a alternativa foi a “Estimativa de baixo para cima”, com 

34,50%, ao passo que para a escolha do gerente, a “Participação em dois ou mais projetos 

finalizados” foi a principal alternativa, com 39,13%. Por fim, com relação ao desligamento do 

membro, a alternativa mais significativa foi a de “Afastamento temporário do membro”, com 

38,48%. É sugerido como recomendação, uma pesquisa survey com um número maior indivíduos, 

para que o resultado final apresente um grau de representatividade e assertividade mais elevado. 
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Na alimentação dos peixes, o nível de proteína introduzido em suas dietas, a taxa de arraçoamento 

e a frequência alimentar, influenciam no crescimento dos animais, logo, se planejados de maneira 

correta, podem proporcionar um maior crescimento alinhado a um menor gasto financeiro. O 

objetivo do trabalho foi analisar o desenvolvimento de tilápias submetidas a diferentes estratégias 

de alimentação com restrições proteicas cíclicas. Juvenis masculinizados de tilápia do Nilo (peso 

inicial ± 5 g) foram distribuídos aleatoriamente em 24 gaiolas de 60L (25 peixes/gaiola), alocadas 

em seis caixas circulares de 1000L (4 gaiolas/caixa) em ambiente out door, em um sistema de 

recirculação, com filtros mecânico e biológico, aeração suplementar, fotoperíodo e temperatura 

ambiente . Os parâmetros de qualidade da água foram avaliados periodicamente. Os tratamentos 

avaliados foram: alimentação diária com ração comercial de 36% de PB; alimentação diária com 

ração comercial de 32% de PB; alimentação por cinco dias com 36% de PB e dois dias com 32% 

PB e alimentação por quatro dias com 36% de PB e três dias com 32% PB. Os peixes foram 

alimentados diariamente por 67 dias, em duas refeições diárias, com no máximo 6% da biomassa 

por dia, com ajustes em função da temperatura da água. Durante o período experimental a 

temperatura da água variou de 16ºC a 31,7ºC, com média de 24,8 ± 3ºC; oxigênio dissolvido (7,4 

± 0,68 mg/L), amônia (0,004 ± 0,033 mg/L) e nitrito (0,005 ± 0,032 mg/L) mantiveram-se dentro 

dos valores preconizados como ideias para a espécie. Foram avaliados parâmetros de crescimento, 

de uso do alimento, índices corporais, sobrevivência e uniformidade. Os dados foram submetidos 

a ANOVA de uma via e, quando significativo (P<0,05), ao teste de comparação de médias de 

Tukey. Após 67 dias de experimentação, o ganho de peso (GP) dos juvenis variou de 21 a 24 g 

por peixe, com uma taxa de conversão alimentar (TCA) média de 1,5 g:g ração:ganho de peso. O 

peso final, GP, TCA e índice hepatossomático não foram significativamente influenciados pelos 

tratamentos. O índice lipossomático foi maior (P<0,05) nos peixes alimentados com quatro dias 

com 36% de PB e três dias com 32% de PB, do que aqueles submetidos aos outros tratamentos. 

A alimentação diária com ração comercial de 32% de PB proporciona a juvenis de tilápia do Nilo 

desempenho zootécnico similar ao obtido com a ração de 36% PB, nível costumeiramente 

utilizado pelos produtores de juvenis. 
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Alterações climáticas são causadas por processos naturais ou pelo homem. Desde a Revolução 

Industrial, os efeitos antrópicos vêm transformando a atmosfera com o acúmulo excessivo de 

gases estufa, levando ao aumento das temperaturas terrestres e, consequentemente, ao 

aquecimento global e às mudanças climáticas. As consequências destas alterações são inúmeras, 

mas um efeito marcante é a intensificação das secas. Neste cenário, este projeto teve como 

objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre os efeitos das mudanças climáticas, em especial do 

déficit hídrico, nas espécies arbóreas nativas, com foco nas respostas do xilema secundário à seca. 

Para a revisão bibliográfica foram realizadas buscas utilizando diversas ferramentas, como 

Scopus, Scielo, Google Acadêmico, Web of Science, para seleção dos artigos relacionados ao 

tema. A seca é um fenômeno natural, caracterizada por longos períodos com pouca ou nenhuma 

precipitação, afetando a qualidade do solo e a dinâmica dos ecossistemas. A partir da 

intensificação dos efeitos da seca a partir das mudanças climáticas, os ecossistemas vêm sendo 

afetados de forma marcante. O xilema secundário é o tecido especializado na condução de água 

(elementos de vaso) e suporte das plantas (fibras). O conjunto de células que formam o xilema 

secundário atuam em conjunto num trade-off entre a eficiência e a segurança na condução 

hidráulica. Espécies arbóreas que ocorrem em formações com disponibilidade hídrica alta, 

apresentam vasos de maior diâmetro, e fibras com paredes secundárias menos espessas, enquanto 

espécies que ocorrem em regiões mais secas, os vasos são mais estreitos e as fibras possuem 

paredes mais espessas. O trade-off entre a eficiência e a segurança da condução implica na 

garantia de um transporte onde os embolismos sejam minimizados, ou seja, a entrada de ar 

decorrente da quebra da coluna de água por eventos de menor disponibilidade hídrica. As fibras 

desempenham um papel importante neste processo, garantindo uma matriz coesa ao redor dos 

elementos de vaso, sujeitos a altas pressões negativas, e evitando a sua implosão no processo de 

condução, especialmente em condições de déficit hídrico. Com as mudanças climáticas e o 

aumento das temperaturas, observa-se uma severa diminuição na disponibilidade hídrica em 

ambientes outrora úmidos, afetando a sobrevivências de muitas espécies, que não tem a 

capacidade de se ajustar a essas mudanças de forma rápida, levando a destruição dos ecossistemas. 
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Atualmente, o biodiesel apresenta um potencial promissor como biocombustível no mundo 

inteiro, por ser proveniente de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais. É uma 

alternativa para substituir o óleo diesel por ser atóxico, não conter enxofre em sua composição, 

sendo ambientalmente correto. Neste trabalho, utilizou-se o óleo de palma, uma oleaginosa de 

alta produtividade e menos utilizada que a soja no mercado alimentício. Dentre as oleaginosas 

cultivadas, a palma apresenta uma das maiores produtividades por área cultivada (em média, 10 

vezes mais óleo que a soja) e está entre as matérias-primas mais qualificadas para a produção do 

biodiesel, devido à sua composição, alta produtividade, baixo custo, produção distribuída ao 

longo de todo o ano, oferta regular e crescente. O óleo de palma é altamente saturado, o que evita 

problemas de oxidação do biodiesel, mas causa problemas nas propriedades de fluxo a frio, pois 

em temperaturas muito baixas, como as observadas no inverno da região Sul do Brasil, o biodiesel 

tende a solidificar, ocasionando problemas para dar partida no motor de um veículo ou no uso de 

diversos equipamentos movidos a diesel. Nesse sentido, este Plano de Trabalho tem como 

objetivo a produção de ésteres graxos utilizando álcoois de diferentes tamanhos de cadeia e avaliar 

o efeito da estrutura dos compostos sobre as propriedades de fluxo a frio, através da determinação 

dos valores de ponto de névoa (CP) e de ponto de fluidez (PP). Primeiramente, foi feita a 

esterificação do óleo de palma, em meio ácido, utilizando álcool metílico na razão molar 6:1 

(metanol: óleo), catalisado por ácido sulfúrico (0,8% em relação à massa do óleo). O óleo foi pré-

aquecido e a mistura de metanol e ácido sulfúrico foi adicionada ao óleo, com controle de 

temperatura e agitação magnética. Na sequência, foi feita a reação de transesterificação 

acrescentando-se ao meio reacional da esterificação, sob agitação, uma quantidade de metanol 

suficiente para atingir razão molar 3:1 (metanol: óleo), e o catalisador KOH (0,8% em relação à 

massa total do óleo). Ao final, foi recuperado o álcool em excesso e o produto da reação foi 

colocado em um funil de decantação para separar o biocombustível da glicerina. O biodiesel foi 

lavado com água destilada e solução de HCl, sendo que a água em excesso foi retirada por 

destilação simples. Devido à pandemia não foi possível determinar o rendimento e efetuar a 

caracterização dos produtos. No entanto, é esperado bons resultados, diante das informações 

encontradas na literatura. 
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Com o crescimento de águas residuais e da contaminação de água, há, concomitantemente, o 

aumento da população mundial e o déficit crescente no saneamento básico fornecido e na coleta 

de esgoto. Dessa forma, é de ciência mundial que a Organização das Nações Unidas (ONU) 

instituiu a Agenda 2030, compreendendo em torno de 169 metas. O enfoque majoritário baseia-

se em um plano de ação para o planeta, pessoas e a prosperidade mundial. Na Agenda, há 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, destacando-se a ODS 6, que trata de 

saneamento básico e acesso à água potável, tornando promissora a busca por métodos 

tecnológicos que priorizem o tratamento das águas residuais, além da promoção da diminuição 

de descartes indevidos de efluentes e alcance universal de água tratada à toda população. Neste 

cenário, as microalgas, classificadas como microrganismos de rápido crescimento celular e com 

capacidade fotoautotrófica, despertaram interesse em muitos âmbitos científicos, sendo aplicadas 

desde a produção de energia renovável, bioprodutos, até a biorremediação em função do 

tratamento de efluentes, visando um decréscimo na poluição e possibilitando acesso à água 

tratada. À vista disso, objetivou-se a realização do estudo do processo de imobilização da 

microalga Tetradesmus Obliquus, em matriz polimérica, de tal modo que avaliou o processo do 

encapsulamento, contemplando a resistência da alga imobilizada e a difusividade da matriz, e os 

escoamentos da alga para o meio externo além de possíveis inchaços ou rompimentos. Outro fator 

analisado foi a solubilidade da membrana em reagentes químicos. Os experimentos rodaram 

simultaneamente entre si, climatizados e controlados em luminosidade e vazão de ar injetado no 

meio. A microalga foi imobilizada utilizando a técnica de encapsulamento com alginato de sódio 

e cloreto de cálcio. Diariamente, coletou-se os resultados durante o período de 10 dias, observando 

o comportamento do cultivo. A partir de gráficos delineados, concluiu-se que o pH influenciou 

no cultivo com microalgas não imobilizadas, de modo que, houve floculação/decantação antes de 

atingir crescimento máximo, forçando uma imobilização com 10 dias corridos de cultivo. Para a 

solubilização da matriz inoculada com microalga, notou-se que o uso de solventes e ácidos 

orgânicos conforme algumas literaturas recomendam, não foram efetivos, tornando-se necessária 

a avaliação de outros reagentes, destacando-se a solução de NaOH 2M que se mostrou 

parcialmente eficiente quando submetida a aquecimento na faixa de 80ºC em banho maria e com 

agitação regular a cada 5 minutos. 
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O presente trabalho estudou as propriedades das fases do material Titanato de Bário (BaTiO3). 

Tal material pertence à classe dos materiais ferroelétricos. Nesta classe estão os materiais que 

mostram uma polarização elétrica espontânea e inversível através da aplicação de um campo 

elétrico externo. A ferroeletricidade observada se manifesta abaixo de uma temperatura de 

transição, chamada de temperatura de Curie. O BaTiO3 faz também parte de uma classe de 

materiais ainda mais específica e que alcançou um grande interesse – científico e comercial – por 

suas vastas aplicações em dispositivos eletrônicos: Perovskita. Esta estrutura exibe uma complexa 

série de transições e estruturas distorcidas em baixas temperaturas. Pode-se observar no BaTiO3 

as seguintes fases: a estrutura cúbica, em altas temperaturas; tetragonal, abaixo da temperatura de 

Curie; ortorrômbica e, por fim, a fase romboédrica em baixas temperaturas. Utilizando-se da 

Teoria do Funcional da Densidade (DFT) foram estudadas e discutidas a estabilidade das 

diferentes fases de BaTiO3. A DFT consiste em um método quântico de primeiros princípios que 

permite a solução e o estudo de problemas de muitos corpos, como moléculas e sólidos cristalinos, 

permitindo a obtenção de diversas propriedades de interesse desses sistemas, tais como a estrutura 

molecular ou cristalina, energia de ionização, densidade de estados (DOS) e estruturas de bandas, 

modos de vibração, constantes elásticas e dielétricas, etc. Para o estudo, foram realizados cálculos 

computacionais onde inicialmente determinam-se as fases e busca-se realizar a otimização dos 

parâmetros estruturais (parâmetros de rede, ângulos e posições atômicas). Depois são realizados 

os cálculos das propriedades elásticas de cada fase e, por último são feitos os cálculos das 

propriedades eletrônicas. Na primeira parte, os cálculos de otimização foram realizados para a 

fase de simetria cúbica. Por seguinte houve a relaxação dessa fase para obter parâmetros de rede 

próximos à literatura pesquisada. Os parâmetros são utilizados para novos cálculos em sua fase 

tetragonal que é também relaxada. Depois busca-se obter as estruturas de bandas e as densidades 

de estados (DOS) das 2 fases. Os estudos avançam para as fases seguintes: ortorrômbica e 

romboédrica. Com os parâmetros de rede já otimizados, as fases foram relaxadas e em seguida, 

como as anteriores, são feitos uma série de cálculos de energia e se obtém os módulos de 

compressibilidade das fases. Por fim, são calculadas as estruturas de bandas e as DOS das últimas 

fases. 
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Os bits quânticos moleculares, também conhecidos como “qubits”, são espécies químicas que 

podem atuar, em decorrência das suas propriedades físicas e químicas, como unidades de 

armazenamento de informações quânticas. Dessa forma, o objeto de estudo e de interesse deste 

trabalho é desenvolver uma rota de síntese eficiente (elevado percentual de rendimento) para 

complexos organometálicos que possam atuar como bits quânticos e ser empregados futuramente 

em ramos da tecnologia. Experimentalmente, foi desenvolvida uma nova rota de síntese para o 

complexo dicloreto de bis(ciclopentadienil)vanádio(IV) de fórmula química [Cp2VCl2] (onde 

Cp− = ânion ciclopentadienila), para ser utilizado como material de partida na síntese do 

composto de interesse principal desta etapa do trabalho. Este material de partida, [Cp2VCl2], foi 

então isolado e analisado. As técnicas empregadas para a confirmação da estrutura do complexo 

foram a espectroscopia de absorção no infravermelho, a análise elementar, a espectroscopia de 

ressonância paramagnética eletrônica (EPR) de onda contínua e a difratometria de raios X de 

monocristal. Este sólido cristalino de coloração verde foi inicialmente obtido com um rendimento 

médio de aproximadamente 12%, mas a preparação foi otimizada posteriormente para atingir um 

rendimento de 40%. A partir da síntese do complexo [Cp2VCl2], foi possível obter o complexo 

η5-ciclopentadienil-η7-ciclo-heptatrienilvanádio(IV) de fórmula química [CpV(cht)] (onde cht3− 

= ânion ciclo-heptatrieno), para o estudo do seu potencial de atuar como um bit quântico. Mais 

uma vez, as técnicas de difratometria de raios X de monocristal, análise elementar e 

espectroscopia de EPR de onda contínua foram utilizadas para caracterizar a estrutura sanduíche 

do complexo sintetizado. Com a obtenção dos cristais roxos do [CpV(cht)] e sabendo que o centro 

metálico de vanádio(IV) possui um elétron desemparelhado (composto paramagnético), foram 

realizados estudos de susceptibilidade magnética e ressonância paramagnética eletrônica (EPR) 

pulsada para a determinação do tempo de relaxação de magnetização e do tempo de vida do estado 

de coerência quântica, propriedades importantes para definir o potencial do complexo para atuar 

como bit quântico. Esta caracterização das propriedades magnéticas do produto foi conduzida 

num projeto de colaboração internacional que envolve a UFPR, a Universidade de Florença e a 

Universidade de Torino, na Itália. 
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A busca por um espaço em que se oportuniza o processo de aprendizagem coletiva e ativa vem 

tomando apreço pelos bons professores que entendem que a sala de aula não deve ser tratada 

como era antigamente, de forma tradicional. Devido a pandemia do coronavírus, as instituições 

recorreram as tecnologias e por mais que as mesmas possibilitam acesso à informação de maneira 

extraordinária, é necessário saber utilizá-las, sendo necessário a adequação, capacitação e 

habilitação dos novos recursos didáticos ofertados pelas ferramentas tecnológicas para a 

transposição do ambiente presencial para o online. Por isso, este trabalho surgiu com a 

preocupação de se atenuar o ensino tradicional nesse momento de pandemia, com aulas 

extremamente expositivas, com apenas repasses de conteúdo, professores não conseguindo 

interagir com seus alunos e os mesmos não interagindo com outros colegas no ambiente virtual. 

Este trabalho possui como objetivo a utilização de metodologias ativas no ensino remoto, por 

meio da realização de um curso de capacitação, e consequentemente propiciar uma alternativa ao 

ensino tradicional através da elaboração de um material pedagógico. A metodologia ativa de 

ensino escolhida para essa proposta é a sala de aula invertida. Tal escolha foi definida devido a 

mesma já pertencer a um momento anterior a aula que pode ser incorporada pelas ferramentas 

tecnológicas que atuam de forma remota. O estímulo na produção de um material pedagógico 

com metodologias ativas, no ensino remoto, foi observado nos alunos que permaneceram até o 

fim do curso, entretanto das mais de 100 inscrições, apenas 5 alunos concluíram. Esse número 

grande de desistentes traz algumas reflexões pessimistas sobre os que desistiram, visto que o curso 

também foi utilizado a metodologia ativa Sala de Aula Invertida. Algumas dessas reflexões é a 

preocupação de que os atuais professores não querem utilizar metodologias ativas em suas aulas 

e que talvez queriam fazer um curso massivo, sem a utilização das metodologias ativas, e 

receberem o certificado. Ressalta-se a experiência de forma positiva no curso, entre professores, 

graduando e orientador, que proporcionou o enriquecimento de saberes, novas perspectivas de 

ensinagem em outras áreas, sem ser as exatas, e aplicação das metodologias ativas. Mesmo sendo 

um pouco mais cansativo do que a aplicação de forma presencial, esta experiência mostrou que é 

possível utilizar metodologias ativas mesmo no ensino a distância. 
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A produção primária marinha desempenha papel fundamental na teia alimentar marinha e 

influencia o clima do planeta, modulando a concentração de dióxido de carbono atmosférico. A 

compreensão de sua variabilidade ao longo do tempo é essencial para o entendimento do ciclo 

biogeoquímico do carbono, e do papel do Oceano no sequestro de carbono e no clima. Este 

trabalho tem como objetivo principal compreender variações na produtividade da Bacia de Santos 

ao longo do Holoceno médio e tardio por meio da aplicação de associações de foraminíferos 

bentônicos. Neste trabalho, dados de foraminíferos bentônicos (fração > 63 µm) provenientes de 

3 registros sedimentares marinhos coletados na plataforma continental externa (isóbata de ~100 

m) da margem Sul/Sudeste brasileira foram submetidos à análise estatística de agrupamento em 

modo Q e modo R. Os resultados serão interpretados considerando os  processos oceanográficos 

atuais relacionados à produção primária marinha, como a chegada da Pluma do Rio de La Plata e 

a ressurgência de quebra de plataforma. Comuns a todos os testemunhos as espécies do gênero 

Globocassidulina spp., Bulimina spp. e Angulogerina spp. e a espécie Ioanella tumida 

apresentaram mais de 20% de abundância relativa, sendo consideradas como representativas. De 

maneira geral, estas espécies infaunais e detritívoras, apresentam aumento em sua abundância 

relativa da base para o topo dos testemunhos, sugerindo aumento na disponibilidade de alimentos 

para comunidade bentônica, potencialmente associada a pulsos episódicos de fitodetritos. As 

espécies abundantes em todos os testemunhos, apesar de apresentarem uma abundancia relativa 

comum diferem em quantidade de testemunho para testemunho, com a espécie mais abundante 

sendo a Globocassidulina spp. e com a espécie Ioanella tumida só aparecendo em um testemunho. 
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Atualmente, o Problema de Roteamento de Veículos (Vehicle Routing Problem ou VRP) vem 

ganhando muita importância mundialmente, já que os custos de logísticas correspondem a 12,7% 

do PIB brasileiro, e dentro desse custo o mais alto é o de transporte ao qual corresponde à 6,8% 

do PIB brasileiro. Esse é apenas um exemplo de como o custo de transporte pode ser altíssimo e 

quão importante é a redução desse custo. O Problema de Roteamento de Veículos é considerado 

na abordagem de Pesquisa Operacional como nível hard (difícil), já que muitas vezes pode ser 

um problema muito complexo. Para o VRP, utilizamos a linguagem de programação Python, que 

é uma linguagem de alto nível e dinâmica, além de ser uma das linguagens de maior utilização 

mundialmente, visto que Python é uma linguagem considerada simples, mas, mesmo assim, muito 

robusta. O estudo foi feito na coleta de resíduos recicláveis da cidade de Jandaia do Sul-PR, à 

qual ainda não havia uma rota definitiva, e é um serviço novo na cidade, feito por uma 

cooperativa, logo é imprescindível esse tipo de estudo, já que o VRP procura a rota com menor 

custo, reduzindo os gastos de recursos disponíveis. O objetivo foi criar uma rota para a coleta de 

resíduos recicláveis com menor custo possível e que atenda todos os pontos previamente 

estabelecidos, o que é obtido com o uso de Pesquisa Operacional e Logística na linguagem de 

programação Python. Com os resultados obtidos é possível perceber como a Logística, junto com 

a Pesquisa Operacional e as linguagens de programação, estão evoluindo e é um tema muito 

relativo para a realidade brasileira e mundial em termos de aplicações práticas. O método utilizado 

foi a Corrida do Leite (Milk Run), que se mostrou um método eficiente de acordo com os dados 

obtidos, tendo em vista que trata de um método onde o caminhão sai de um depósito e passa por 

todos os clientes e no final deve voltar ao depósito original, esse método tem um resultado muito 

eficiente para variantes do VRP. Os resultados obtidos serão entregues aos responsáveis pela 

coleta de resíduos recicláveis para análise e uma possível utilização. Melhorias nos resultados 

obtidos a partir desse estudo podem ser feitas após a etapa de validação junto à cooperativa 

responsável pela coleta de resíduos recicláveis. 
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A framboeseira é uma espécie frutífera de clima temperado, pouco cultivada no Brasil, que 

encontra melhor adaptação em climas frios. Estudos com a avaliação de cultivares são muito 

importantes para a escolha daquelas mais produtivas e adaptadas ao clima local. O objetivo do 

trabalho foi avaliar a fenologia e a produção de cultivares em região subtropical de altitude no 

Paraná. O experimento foi realizado na Estação Experimental do Canguiri em Pinhas, PR. O 

pomar foi implantado em 16/03/2017 com mudas micropropagadas e espaçamento de 1,5m entre 

linhas e 0,5m entre plantas. Foram avaliadas 10 cultivares de framboeseira: Alemãzinha, Autum 

Bliss, Bababerry, Fall Gold, Golden Bliss, Heritage, Indian Summer, Polana, Schoenmann e 

Willamette. O delineamento foi em blocos ao acaso com quatro repetições e parcelas com 2,5m 

de comprimento. As plantas foram podadas no inverno deixando as hastes com 60cm de altura. 

A fenologia das cultivares foi avaliada marcando-se 10 hastes por parcela e anotando as datas de 

início e término de florescimento e de produção de frutos. A produção foi avaliada pela colheita 

de todos os frutos maduros por parcela, sendo contados e pesados. Amostras de framboesas foram 

congeladas para avaliação do teor de sólidos solúveis totais (SST) com refratômetro, pH, acidez 

pela titulação com hidróxido de sódio 0,1 N e ratio, calculado pela relação entre SST e acidez. As 

cultivares mais precoces no florescimento foram Autum Bliss, Bababerry, Indian Summer, 

Polana, Schoenmann e Willamette, iniciando em meados de outubro, com a produção de meados 

de novembro até final de janeiro. O florescimento das hastes do ano das cultivares reflorescentes 

iniciou em fevereiro e a produção ocorreu até março. As cultivares mais produtivas foram 

Alemãzinha e Schoenmann, que produziram 105,9 e 78,5 frutos por metro, 195,5 e 188,5 g por 

metro e 1303,9 e 1257,1 kg/ha, respectivamente. As cultivares Golden Bliss, Heritage, Polana e 

Fall Gold, apresentaram produção intermediária, variando de 434,9 a 740,6 kg/ha. O maior SST 

foi observado nas cultivares Autum Bliss, Bababerry e Schoenmann, que também foram as que 

apresentaram maior acidez. Heritage, Fall Gold e Golden Bliss apresentaram os maiores valores 

de ratio, 5,0, 5,0 e 4,7, respectivamente. Conclui-se que as cultivares Alemãzinha, Schoenmann, 

Golden Bliss, Heritage, Polana e Fall Gold podem ser recomendadas para o cultivo na região em 

estudo. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

813 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

SÍNTESE DE ESTERES POR CATALISE HETEROGÊNEA INTENSIFICADA POR 

PERVAPORAÇÃO 

Nº: 20219141 

Autor(es): Micaela Camile Alves 

Orientador(es): Vitor Renan Da Silva 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Esterificação, Intensificação De Processo, Pervaporação 

 

Os ésteres possuem grande importância na indústria farmacêutica, de alimentos e cosméticos. Sua 

síntese é realizada através de Reações de Fischer. Porém, essas são reversíveis, logo a conversão 

é limitada pelo equilíbrio químico. Uma alternativa para aumentá-la é utilizar operações 

complementares que promovam a intensificação do processo, como a pervaporação. O objetivo 

desse trabalho se dá em avaliar o ganho de processo na reação de síntese de acetato de pentila 

com o uso da pervaporação. Os dados experimentais foram obtidos de trabalhos do laboratório de 

pesquisa EMULTEC, a partir da reação de ácido acético e n-pentanol catalisada por óxido de 

zircônia, avaliando a conversão do ácido acético no intervalo de 0 até 1440 minutos, razão molar 

de 3:1, a 60 °C. A partir disso, realizou-se a análise cinética, considerando os modelos de 

Langmuir-Hinshelwood e Eley-Rideal para identificar o modelo que melhor descreve a reação. O 

estudo do potencial da intensificação da reação em reator de leito fixo (PBR) consistiu em análise, 

via simulação numérica, de dois cenários comparativos: 1°: determinação da conversão de acido 

acético em um único reator PBR de 10.000 kg para processar 1.000 mol/h de ácido, 2°: 

determinação da conversão global em um sistema em série de um reator PBR de 5.000kg, seguido 

de uma unidade de pervaporação e concluído por um 2° reator PBR de mesma massa que o 1º. O 

design da unidade de pervaporação abordado no 2º cenário foi realizado através de um algoritmo 

iterativo desenvolvido, relacionando balanço de massa e de fluxo para a reação. Os coeficientes 

de atividade do modelo de fluxo de permeado na pervaporação foram estimados pelo modelo de 

UNIQUAC. Como resultados obtidos, identificou-se que o modelo de Eley-Rideal melhor se 

adequou para a cinética da reação, com erro médio de 0,6%.  Quanto a avaliação do potencial de 

intensificação com a pervaporação, observou-se que no 1° cenário, a conversão global foi de 

59,4%. Para o 2° cenário intensificado, simularam-se algumas condições operacionais variando a 

fração de corte da pervaporação, θ, de 0,05 a 0,175. Para a condição de θ = 0,05, obteve-se a 

conversão global de 61,7%, e um ganho de processo de 4,1%. Para θ = 0,175, a conversão global 

foi de 68,8% e o ganho de processo de 16,1%. Por fim, pôde-se perceber que a intensificação de 

processos para a reação de esterificação deslocou o equilíbrio químico para a formação de 

produto, visto que a água foi retirada pela membrana. Além disso, notou-se que o cenário mais 

favorável foi com um θ alto, resultando em um ganho de processo de 16,1%. 
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No ano de 2020 o Brasil abateu mais de 486 mil toneladas de peixes, o que leva a uma geração 

de grandes quantidades de efluentes com alto teor de óleos e graxas. No tratamento desses 

efluentes são comumente utilizados métodos físico-químicos, no entanto estes apresentam 

diversas desvantagens. Uma possibilidade que tem se tornado cada vez mais empregada, é o pré-

tratamento dos efluentes com o uso de enzimas microbianas, tais como as lipases. Essas enzimas 

apresentam grande importância pois promovem a hidrólise de óleos e graxas, resultando em uma 

melhor eficiência nos tratamentos posteriores. Dessa forma, este estudo teve como objetivo 

determinar o potencial lipolítico de microrganismo para pré-tratamento enzimático de efluente de 

abatedouro de peixes. Inicialmente, o efluente foi caracterizado quanto ao pH, Demanda Química 

de oxigênio (DQO) e Óleos e Graxas (O&G). Posteriormente fez-se o isolamento de um 

microrganismo produtor de lipase do próprio efluente utilizando um meio específico. Na 

sequência, foi realizada a produção de lipase utilizando um meio de cultura específico a 37 °C, 

pH 7 e concentração de inóculo de 10%. Em seguida, foi avaliada a atividade lipolítica pelo 

método titulométrico do microrganismo isolado do efluente, além da Bacillus Megaterium e 

Staphylococcus Warneri, bem como a interação entre as mesmas. O efluente de abatedouro de 

peixes apresentou alto potencial poluidor, tendo uma concentração de O&G de 2746,67 mg L-1 

e DQO de 3412,5 mg L-1. Dos microrganismos avaliados, a bactéria Bacillus Megaterium 

apresentou a maior atividade lipolítica (0,54 U mL-1), já os experimentos realizados com a 

combinação das bactérias Staphylococcus Warneri e a bactéria isolada do efluente, bem como no 

realizado com as bactérias Bacillus Megaterium e a bactéria isolada do efluente, apresentaram as 

menores atividades (0,12 U mL-1 e 0,12 U mL-1). Foi possível concluir que o efluente em estudo 

necessita de um pré-tratamento enzimático, como forma de reduzir seu potencial poluidor, além 

disso, com o resultado da atividade enzimática foi observado que a bactéria Bacillus Megaterium 

se mostra uma alternativa promissora no tratamento deste efluente. 
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No cenário industrial atual, a utilização de máquinas rotativas trabalhando a rotações cada vez 

mais elevadas é uma tendência natural. No entanto, existem diversos fatores que podem diminuir 

a eficiência dessas máquinas ou, a vida útil do equipamento. O objetivo deste trabalho é atualizar 

e propor uma nova interface gráfica em JAVA, capaz de predizer numericamente o 

comportamento dinâmico em rotores. Para que isso fosse possível, foram ministradas aulas do 

curso básico relacionadas à dinâmica de rotores, abordando temas como fundamento e controle 

de vibrações, dinâmica de estruturas e dinâmica de rotores. A partir disto, foram construídos 

modelos numéricos baseados em exemplos presentes na literatura e comparados os resultados do 

programa com os valores presentes nos exemplos. No que diz respeito à linguagem de 

programação JAVA, tanto estudantes de graduação quanto de mestrado, ambos em Engenharia 

Mecânica na UFPR, forneceram o devido suporte ao longo do processo. Para ele se tornar 

possível, foi necessária a realização de revisões bibliográficas tanto nos conteúdos relacionados 

a área de vibrações e dinâmica de rotores como de programação. A interface gráfica foi 

desenvolvida utilizando o programa Netbeans, o qual se trata uma IDE (do inglês Integrated 

Development Environment) destinada a programação em linguagem JAVA. O programa 

desenvolvido neste trabalho tem por intuito estabelecer uma via entre o usuário e a rotina de 

cálculo desenvolvida em Fortran desenvolvida pelo grupo de pesquisa. Com isso, permite ao 

usuário um fácil domínio nos parâmetros de cálculo e a visualização dos resultados provenientes 

das análises desejadas. O desenvolvimento da interface gráfica havia sido iniciado anteriormente, 

sendo o foco deste trabalho otimizar o código-fonte e incluir novas funcionalidades ao programa, 

tais como: redimensionamento da tela, inclusão de biblioteca para construção gráfica do modelo 

a ser analisado, permitir a troca do idioma no programa, entre outras. Com todos os botões 

definidos e programados, foi possível realizar simulações numéricas via software, que em 

trabalhos futuros, possa ser realizada uma comparação com os dados obtidos experimentalmente. 

O experimento usa medições de resposta de um rotor existente no LAVIBS e sua equivalente 

numérica, obtida a partir do modelo proposto. Os resultados obtidos condizem para problemas 

que envolvem 1 grau de liberdade, além do processo de identificação se apresentar mais robusto. 
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A busca pelo sucesso em um mercado cada vez mais competitivo tem sido o grande desafio para 

grande parte das empresas produtoras de polpa celulósica e papel. Atualmente, devido à 

globalização e a novas exigências dos mercados consumidores, as empresas buscam identificar 

oportunidades no sentido de tornar seus empreendimentos florestais e processos industriais mais 

eficientes. Para isto, avanços e inovações devem ser desenvolvidos para promover um melhor 

aproveitamento da madeira bem como em um maior controle dos processos e qualidade dos 

produtos. No Brasil, as empresas produtoras de polpa celulósica e papel demandam 

exclusivamente o uso de madeira oriunda de plantios de espécies comerciais. Para os segmentos 

de produção polpa celulósica branqueada para exportação e de papeis para escrita, impressão e 

fins sanitários, as principais espécies florestais plantadas comercialmente para estas finalidades 

são representadas principalmente pelo gênero Eucalyptus. As espécies pertencentes deste gênero 

apresentam características interessantes, como em suas propriedades químicas, físicas e 

anatômicas, além de apresentarem um rápido crescimento e desenvolvimento dos plantios. Tendo 

em vista a importância desta matéria-prima utilizada neste setor e sendo o processo Kraft o mais 

utilizado mundialmente em escala de produção, este estudo teve por objetivo geral avaliar a 

qualidade da madeira de Eucalyptus e sua conversão em polpa celulósica, com enfoque especial 

na otimização da carga de álcali ativo no processo de polpação Kraft. As análises foram realizadas 

em triplicatas e seguiram as recomendações da TAPPI (Technical Association of the Pulp and 

Paper Industry). Quanto a análise da qualidade da madeira, os resultados obtidos indicaram uma 

densidade básica (DB) de 480kg/m³, teor de extrativos totais (TE) de 1,9%, teor de lignina (TL) 

de 27% e materiais inorgânicos (MI) de 0,2%. Quanto ao processo de polpação Kraft, os 

resultados indicaram uma tendência de redução do número kappa (NK) da polpa celulósica em 

função do aumento da carga de álcali ativo (AA). Em função desses resultados, foi possível 

determinar através de um modelo (linear) o álcali ativo otimizado (19,4%) para a obtenção de 

polpa celulósica com um número kappa objetivo de 18. O conhecimento destas informações é 

fundamental para um melhor aproveitamento da madeira bem como para se ajustar o processo de 

produção de polpa celulósica. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

817 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

SÍNTESE DE CATALISADORES NI/SI-MCM-41 A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS 

RESIDUAIS E SUA AVALIAÇÃO NA REFORMA A SECO DO BIOGÁS 

Nº: 20219162 

Autor(es): Natalia Izabel Neumann Jorge 

Orientador(es): Helton Jose Alves 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Catálise Heterogênea, Gás De Síntese, Reforma Catalítica 

 

Devido ao desenvolvimento tecnológico, a demanda mundial por energia elétrica tem crescido 

significativamente nas últimas décadas. O hidrogênio possibilita armazenar e transportar energia 

elétrica com menor custo e maior eficiência, além de se destacar como um dos poucos vetores 

energéticos a ter emissão nula de gases de efeito estufa. Uma das formas de se obter o hidrogênio 

é a partir da reforma a seco do biogás, reação que ocorre a elevadas temperaturas (700ºC – 900ºC), 

e na presença de um catalisador, consumindo metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), que são 

gases causadores do efeito estufa e aquecimento global, e produzindo gás de síntese  (H2 e CO). 

O objetivo deste trabalho é sintetizar catalisadores de níquel suportados em MCM-41 (Ni/Si-

MCM-41) a partir de fontes residuais de sílica, como por exemplo a cinza de casca de arroz e 

nanosílica comercial, reduzindo assim seu custo, evitando a importação do reagente, e 

principalmente evitando o descarte destes resíduos no meio ambiente. Os suportes foram 

sintetizados pelo método hidrotermal e posteriormente impregnados em níquel pelo processo de 

impregnação úmida. Os materiais foram caracterizados pelas técnicas de difração de raios X 

(DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e fisissorção de nitrogênio (B.E.T.). Após as 

caracterizações, os catalisadores foram submetidos à reforma a seco do biogás em reator contínuo 

de leito fixo, com temperatura de 800 °C e vazão volumétrica de 684 L h-1 para teste catalíticos, 

obtendo resultados de fração molar de H2 e CO de 51,32% e 46,90% respectivamente, para o 

catalisador suportado em MCM-41 de casca de arroz e 52,54% e 47,01% para o catalisador 

suportado em MCM-41 obtida a partir da nanosílica. Devido ao bom desempenho na produção 

de gás de síntese, o catalisador foi caracterizado pela análise termogravimétrica (ATG) para 

avaliação de formação de coque (carbono). 
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A simulação numérica computacional tem se tornado cada vez mais relevante para todas as áreas 

da engenharia, permitindo a redução de custos, tempo e recursos aplicados em testes e ensaios 

para o desenvolvimento de novos produtos. Na área da fabricação por conformação, com a 

elevada variedade de peças que são produzidas, a aplicação de simulações traz excelentes 

vantagens para se obter os parâmetros ideais para a fabricação de novas peças. Com isto em mente, 

foi analisado a capacidade do software Altair Inspire Form de retratar a realidade da conformação 

de chapas de aço DP780. Foram utilizadas como base de comparação os resultados de ensaios 

Nakazima com a variação de geometrias de drawbeads (plana, circular, quadrada e triangular) e 

de força do prensa-chapas (5,68x10⁵ N; 7,84x10⁵ N e 1,16x10⁶ N). As amostras do ensaio 

escolhidas foram as de dimensão 200x200 mm por motivos de facilidade de modelagem em CAD 

e por conta dos resultados dessa amostra no ensaio, ao retratar o estado plano de deformação, 

apontarem um ponto importante para as curvas CLC de valores mínimos de seu limite. Foram 

então modelas as 12 amostras com dimensões finais do ensaio experimental utilizando o CAD 

SolidWorks. Para a simulação, foi pensado na aplicação técnica na Indústria, onde se teriam 

apenas os valores de anisotropia fornecidos pelo fabricante para alimentar o software e as curvas 

de Tensão X Deformação e CLC seriam as fornecidas pelo próprio software. Os resultados 

analisados foram os de redução de espessura, regiões de máxima tensão e regiões de ruptura, força 

máxima do punção e os pontos de deformação maior e menor obtidos para cada uma das 12 

simulações realizadas e comparando-se então com os resultados originais. Ocorreu uma limitação 

do programa para a análise das amostras planas, pois não foi permitido em sua geometria aplicar 

a força do prensa-chapas. Em relação as reduções de espessura, foi observado que os valores 

máximos e mínimos estão dentro dos limites dos valores experimentais, porém as regiões onde 

estes limites ocorrem não são retratados de forma realista, da mesma forma que as regiões de 

máxima tensão e ruptura são diferentes da realidade. Os valores de máxima força no punção só 

foram aceitáveis nas amostras planas. Já em relação aos pontos de deformação, após análise de 

comparação de médias pelo Teste de Tukey, apresentaram médias significativamente diferentes 

para a maioria das amostras, com curvas CLCs mais conservadoras em seus limites do que ocorre 

na realidade. Tornando o programa uma boa base de referência, mas não um retrato fiel da 

realidade. 
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A erva-mate é uma espécie nativa do Brasil cuja exploração extrativista está sendo substituída por 

cultivos planejados e com uso de cultivares selecionados e aplicação de fertilizantes. O fósforo é 

um dos nutrientes mais deficientes no solo e também um dos mais aplicados em cultivos agrícolas. 

O objetivo deste trabalho consiste em determinar alterações na produtividade e absorção de 

nutrientes por dois clones de erva-mate (Ilex paraguariensis) cultivados a pleno sol em função da 

adubação fosfatada. Para isso foram conduzidos dois experimentos a campo desde 2018, no 

município de Severiano de Almeida – RS e General Carneiro – PR, com espaçamento entre 

plantas de 2,7 x 1,5 m e 3,0 x 1,5, respectivamente. Os tratamentos consistiram da combinação 

de dois clones fêmeas de erva-mate (BRS BLD Yari e BRS BLD Aupaba) com cinco doses anuais 

de fósforo (0, 10, 20, 30 e 40 g.planta-1 de P2O5). Foram avaliados até o momento a 

sobrevivência de mudas, pela contagem de plantas sobreviventes até 2 anos após o plantio nos 

dois locais, e a produtividade de erva-mate comercial em Severiano de Almeida, pela colheita das 

plantas com crescimento suficiente em julho de 2021. Como resultados parciais, observou-se que 

o índice de sobrevivência médio de plantas foi maior (64,9 %) na ausência de adubação em relação 

às plantas que receberam adubação fosfatada (43,2%). O clone Yari foi mais sensível à adubação 

fosfatada com maior mortalidade de mudas que o clone Aupaba. Na primeira colheita (3 anos 

após o plantio) a produtividade de erva-mate comercial do clone Aupaba diminuiu e do Yari 

aumentou com o aumento da dose de P, efeito dependente do número de plantas sobreviventes e 

colhidas. Conclui-se que o efeito da adubação fosfatada na produtividade de erva-mate no período 

de implantação, varia com o clone e sua sensibilidade ao efeito negativo da adubação na 

sobrevivência das mudas..Palavras-chave: Ilex paraguariensis, adubação da erva-mate, adubação 

fosfatada. 
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O congelamento a vácuo mostra-se como uma alternativa vantajosa para o congelamento de 

alimentos que serão submetidos à liofilização, devido as altas taxas de 

resfriamento/congelamento, a elevada perda de água e a formação de uma matriz congelada 

extremamente porosa. O estudo do processo e sua modelagem garantem um melhor entendimento 

dos fenômenos físicos e possibilitam previsões, otimizações e melhorias na maneira em que o 

congelamento é conduzido. Todavia, o congelamento a vácuo é um processo complexo que 

envolve diversos fenômenos físicos, sendo sua modelagem um desafio. A literatura apresenta 

abordagens variadas para a construção de um modelo, entretanto cada uma possui simplificações 

que limitam sua aplicação. Dessa forma, é necessário compreender as hipóteses e suas 

consequências. Dentre os modelos disponíveis, destaca-se o baseado no balanço global de massa 

e energia, voltado especificamente para líquidos e aplicado exclusivamente à etapa de 

resfriamento evaporativo. Ao contabilizar as taxas de acúmulo, entrada e saída de massa e energia, 

obtém-se um sistema acoplado de equações diferenciais ordinárias que descrevem os perfis de 

temperatura e concentração de água em função do tempo. Com o objetivo de estudar a cinética da 

primeira etapa do congelamento a vácuo de extrato de café, o sistema de equações foi adaptado 

visando a etapa de resfriamento a vácuo de amostras de extrato de café a 10 ºBrix. O início de 

operação, caracterizado pela convecção térmica, também foi considerado, devido à característica 

observada no conjunto dos dados experimentais. O sistema foi resolvido com o auxílio do 

software Scilab, no qual foi implementado o método de Euler para a resolução de sistema de 

equações diferenciais. O modelo testado se ajustou satisfatoriamente ao perfil de temperatura das 

amostras durante a etapa evaporativa do congelamento a vácuo, apresentando diferença máxima 

de 1,61 ºC em relação aos dados experimentais. Contudo, o modelo proposto apresentou 

dificuldade em predizer o comportamento da amostra durante a transição entre a etapa de 

convecção e resfriamento evaporativo. Experimentalmente, essa transição foi realizada de forma 

suave, enquanto que o modelo simulou essa etapa de forma mais abrupta. O modelo escolhido 

representou adequadamente os fenômenos observados durante o resfriamento a vácuo, com baixo 

custo computacional e relativa simplicidade matemática. Por fim, mais estudos são necessários 

para a implementação das demais etapas do congelamento a vácuo a fim de desenvolver um 

modelo que simule todo o processo. 
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As tecnologias estão cada vez mais presentes no meio rural, ajudando e auxiliando os empresários 

rurais nas melhores tomadas de decisões, aumentando a produtividade e rentabilidade. O 

sensoriamento remoto tem colaborado no acompanhamento do desenvolvimento das culturas, 

com a possibilidade de identificar possíveis heterogeneidades durante seu ciclo de 

desenvolvimento, para isso pode-se utilizar imagens de satélite, através de equações utilizando 

bandas espectrais é possível calcular o índice de vegetação das culturas. Tendo isso em vista, para 

o presente trabalho foi realizada a coleta de imagens do satélite Sentinel-2 pela plataforma Land 

Viewer para 3 datas durante o ciclo da cultura do milho na safrinha 2020 cultivado no município 

de Terra Roxa – PR com plantio realizado no dia 14 de fevereiro de 2020. Em seguida, com o uso 

do Software Qgis versão 3.10.6 foi feito o cálculo dos índices de vegetação NDVI, SAVI, GLI, 

VARI e GNDVI por meio de equações pré-estabelecidas, que foram interpolados e em seguida 

correlacionados com o mapa de produtividade também interpolado da lavoura. Dessa forma foi 

possível verificar que a melhor época do milho para se obter as imagens foi em 96 DAS, no caso 

a data de 20/05/2020, pois foi a que apresentou maior correlação com a produtividade, sendo 0,62 

para o NDVI, 0,58 para o GNDVI, 0,61 para o VARI, 0,56 para o GLI e 0,62 para o SAVI. Foi 

verificado também que com o passar dos dias a correlação caiu drasticamente, aos 131 DAS 

(24/06/2020) ficou em 0,03 para o NDVI, 0,12 para o GNDVI, -0,05 para o VARI, 0,22 para o 

GLI e 0,03 para o SAVI e aos 147 DAS (09/07/2020) ficou em 0,06 para o NDVI, 0,14 para o 

GNDVI, 0,02 para o VARI, 0,10 para o GLI e 0,04 para o SAVI. Dessa forma, ainda por meio do 

Qgis foi possível definir e gerar um mapa de zonas de manejo, com objetivo de auxiliar o produtor 

na tomada decisão, ou seja, áreas em que deve-se ter atenção ao manejar, com objetivo de que 

toda a área alcance a máxima produtividade. 
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Nas últimas décadas as geotecnologias vêm alcançando cada vez mais áreas das geociências 

através da utilização de diversos modelos de softwares, os quais possibilitam um aumento 

significativo da compreensão dos dados coletados nos trabalhos de campo. A estratigrafia vem 

sendo um ramo no qual a presença das tecnologias tem contribuído imensamente. A construção 

de modelos virtuais 3D de afloramentos trazem consigo a vantagem de uma melhor identificação 

das características do objeto de estudo, devido ao seu amplo detalhamento, que pode representar 

estruturas estratigráficas centimétricas, muitas vezes milimétricas, com fidedignidade, desse 

modo proporcionando um retorno ao local do afloramento sem que haja necessidade de 

deslocamento. Para alcançar esse estágio de detalhes é preciso passar por uma série de etapas. 

Primeiramente faz-se necessário uma ida a campo, onde serão posicionados marcadores em 

pontos-chave para direcionar a coleta dos dados, que será feita por meio de câmeras fotográficas 

em veículos aéreos não tripulados, também conhecidos como drones. Em seguida, as imagens 

recolhidas irão passar pelo processo de sobreposição, o qual irá unir os pontos-chave de cada foto, 

transformando, o que anteriormente tinha somente duas dimensões, em uma estrutura 3D. Esse 

procedimento é realizado por um software de estrutura de movimento conhecido como Structure-

from-Motion (SfM). A próxima etapa para alcançarmos o modelamento virtual do afloramento 

passa por outro software, o Metashape Pix4Dmapper, o qual é responsável por conduzir o 

processamento inicial para calcular e combinar os pontos-chave usando algoritmos de 

correspondência que criam uma nuvem de pontos 3-D "esparsa". Esta irá ser interpolada com uma 

nuvem “densa” formada por pontos adicionais, os quais são calculados pelos algoritmos 

multiview stereo (MVS) resultando na criação de uma superfície com malha 3D. É por meio deste 

processo de modelagem que se realizará o estudo ciclo-estratigráfico do grupo Itararé na região 

sul da bacia do Paraná. 
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Este trabalho foi realizado no período de quarentena devida a pandemia de Sars-cov-2, no qual o 

uso dos laboratórios foi suspenso, e os resultados obtidos foram de análises de dados retirados em 

laboratório no período anterior à pandemia. O estudo foi dividido em duas partes, a primeira com 

o estudo e a caracterização de filmes finos e dispositivos eletrônicos, tais como o ditelureto de 

molibdênio (MoTe2) e o grafeno, assim como a fabricação de dispositivos utilizando esses 

materiais. Na segunda parte foi feita a análise de dados coletados a partir de um dispositivo tipo 

diodo, fabricado com uma bicamada de grafeno, e feita a análise dos efeitos produzidos pelo 

dispositivo. O grafeno tem sido muito estudado hoje em dia em dispositivos eletrônicos devido 

sua natureza ambipolar, permitindo o controle de sua densidade de carga e criação de uma junção 

p-n modulando-se espacialmente o campo elétrico aplicado, além disso é um material muito 

resistente, fácil de obter e um excelente condutor térmico. O objetivo desse trabalho é analisar um 

dispositivo tipo diodo fabricado com uma geometria sloped e uma junção p-n feita com bicamada 

de grafeno, onde foi possível ajustar as tensões no top e back-gate. Esse dispositivo foi fabricado 

durante o pós-doutoramento do Professor Orientador Alex Aparecido Ferreira, no National 

Intitute for Materials Cience em Tsukuba no Japão, e os dados coletados foram cedidos para a 

segunda parte desse trabalho, com o intuito de analisar os efeitos físicos envolvidos e fazer a 

modelagem dos gráficos. Os dados coletados pelo professor orientador foram apresentados na 

forma de tabela e a modelagem dos gráficos foi feita utilizando o programa Origin. Com a análise 

dos gráficos confeccionados, foi possível observar um efeito retificador no dispositivo, assim 

como um efeito Zener e um efeito túnel, quando utilizada polarização inversa. Com esse estudo 

concluiu-se que com a geometria sloped do dispositivo e o ajuste das tensões no back e top-gate, 

podemos ter o efeito de 3 tipos de diodo em um único dispositivo, e também com esses resultados 

destaca-se a versatilidade do grafeno aplicado a dispositivos, sendo um novo passo para a 

eletrônica bidimensional. 
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A descoberta do grafeno possibilitou uma nova área de pesquisa que são os materiais 2D. A maior 

parte dos materiais bidimensionais apresenta um comportamento isotrópico de suas propriedades 

mecânicas e eletrônicas, devido à alta simetria de sua rede cristalina. Entretanto, materiais que 

exibem propriedades anisotrópicas se tornam muito interessantes do ponto de vista de aplicação. 

Essas anisotropias têm suas origens na quebra de simetria estrutural da rede cristalina, fornecendo 

um novo grau de liberdade para explorar em materiais 2D. Uma nova classe de materiais que 

apresentam essas propriedades são os sistemas que apresentam uma estrutura cristalina com 

pentágonos. Tais sistemas apresentam uma baixa simetria estrutural, apresentando assim uma 

grande anisotropia nas suas propriedades mecânicas e eletrônicas. Foram previstos teoricamente 

e recentemente também isolados experimentalmente. Os pentágonos são geralmente considerados 

como defeitos topológicos ou geométricos, conhecido como " isolated pentagon rule” (IPR). 

Recentemente foi caracterizado com sucesso cristais de PdSe2 de poucas camadas, um novo 

membro da família dos materiais 2D, exibindo uma estrutura pentagonal anisotropicamente 

enrugada, uma ampla variação de gap de 0 a 1,3 eV (monocamada). Neste trabalho, iremos 

apresentar uma revisão da literatura sobre o sistema pentagonal de PdSe2, onde tal revisão 

sistemática será utilizada como base para trabalhos futuros, explorando as características advindas 

da baixa simetria do sistema. Mostraremos que o PdSe2 também exibe um excelente 

comportamento semicondutor com alta mobilidade de efeito de campo, apresentando uma 

variação do gap de energia em função do número de camadas, ocorrendo uma transição metal-

isolante. Em comparação com outros materiais 2D, como fosforo negro, o PdSe2 exibe melhor 

estabilidade no ar (maior que 60 dias). Portanto, a descoberta de novas estruturas pentagonais 2D 

obtidas teoricamente e experimentalmente abre a possibilidade na nova física emergente 

relacionada à estrutura de baixa simetria e várias aplicações, como baixo consumo de energia 

eletrônicos, piezo elétricos, termoeletricidade aprimorada a spintrônica. 
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A presença de plantas daninhas em áreas agrícolas na região Oeste do estado do Paraná, é um 

problema que vem sendo observado com certa frequência, fazendo com que se aumente o número 

de aplicações de herbicidas, gerando assim, um maior impacto ambiental e social no 

agroecossistema. O capim-amargoso é uma gramínea, que se destaca como uma planta daninha 

problemática e de difícil controle presente na região Oeste do Paraná, apresentando resistência a 

determinados princípios ativos de herbicidas, provocando perdas na produtividade das culturas, 

em razão da interferência provocada por meio da competição principalmente por água, luz, 

nutrientes e espaço. O presente trabalho teve como objetivo buscar alternativas de manejo 

eficientes para o capim-amargoso, aliadas ao menor custo e menor impacto ambiental, 

favorecendo a sustentabilidade do sistema de produção. Um experimento foi instalado e 

conduzido em campo, e um segundo experimento foi efetuado em casa de vegetação, onde as 

plantas foram submetidas a condições ambientais controladas.  Após ser efetuada a aplicação dos 

tratamentos, foram realizadas as avalições de forma visual, do percentual de controle nos períodos 

de 7, 14, 21 e 28 DAA (dias após a aplicação), em que 0, corresponde a ausência de controle e 

100 ao controle total (plantas mortas). O conjunto de dados obtidos a partir das avalições, foram 

submetidos a análise estatística, através do programa SISVAR, sendo utilizado o teste Scott-Knott 

a 5% de probabilidade. Em condições de campo, a aplicação de glyphosate em associação com 

clethodim ou haloxyfop, com uma sequencial de glufosinate, paraquat, diquat, favoreceram um 

bom controle do capim-amargoso, visto que, não se diferenciaram estatisticamente do tratamento 

composto pela aplicação de glyphosate, em associação com imazapic e imazapyr, o qual obteve 

a melhor nota visual de controle aos 28 DAA. Em casa de vegetação, a aplicação de glyphosate 

em associação com mesotrione, atrazine e haloxyfop, proporcionaram as melhores médias de 

controle para as plantas submetidas à aplicação no estádio ideal. Para as plantas perenizadas, a 

aplicação de glyphosate e haloxyfop obteve o melhor controle. Foi observada a presença do 

glufosinate em todos os tratamentos com melhor controle em campo e em casa de vegetação. De 

fato, a busca de possíveis alternativas de controle para plantas daninhas complexas como o capim-

amargoso é fundamental, evitando sua disseminação pelas áreas de cultivo, favorecendo uma 

maior lucratividade ao produtor e um menor impacto ambiental pelo uso de herbicidas. 
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Os aços avançados de alta resistência (AHSS) representam grande avanço tecnológico dos 

materiais utilizados na indústria automotiva, especialmente na construção da carroceria dos 

veículos. Devido às suas características metalúrgicas, apresentam uma excelente relação entre 

estampabilidade e resistência mecânica, melhorando não apenas a eficiência do processo de 

estampagem, mas também a segurança e desempenho dos carros pela significativa redução de 

peso da sua estrutura. Diante dessa realidade, e pela necessidade de se conhecer melhor o 

comportamento dos aços AHSS durante as operações de estampagem, buscou-se no presente 

trabalho avaliar a estampabilidade do aço “Dual Phase” DP780 por meio do ensaio de 

estampagem Nakazima, variando a geometria do “drawbead” e a carga do prensa-chapas. O 

objetivo foi verificar o efeito dessas variáveis do ferramental na estampabilidade do aço DP780. 

Com esse objetivo, foram preparados conjuntos de amostras com oito dimensões diferentes, todos 

com 200 mm de comprimento, porém, com largura variando de 200 mm até 70 mm. Os testes 

foram realizados com quatro geometrias de “drawbeads”: plano (sem o dente), circular, triangular 

e quadrado. Variou-se também o valor da força do prensa-chapas em 58tf, 80tf e 118tf. Desta 

forma, foi possível determinar as CLC’s (Curvas Limite de Conformação) das amostras utilizadas, 

através das quais tornou-se possível avaliar o limite máximo de estampagem da chapa metálica. 

A partir da análise dos resultados, realizada pela comparação entre as CLC’s obtidas em cada 

condição de ensaio proposta, foi possível concluir que para a condição de estampagem com 58 tf 

de força do prensa-chapas o conjunto de variáveis que permitiu a maior estampabilidade do aço 

DP780 foi o drawbead de perfil quadrado, ao passo que, para as forças de 80 tf e 118 tf do prensa 

chapas, o drawbead circular apresentou a melhor estampabilidade. Concluiu-se ainda que, o maior 

nível de estampabilidade do aço DP780 foi obtida com “drawbead” circular, com a força de 118tf 

no prensa-chapas, definindo essa configuração de da ferramenta como a de melhor desempenho 

do aço estudado. 
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O crescimento urbano está diretamente ligado com o surgimento da ilha de calor, uma vez que é 

uma consequência do processo de urbanização. Com o objetivo de analisar a temperatura da 

cidade de Curitiba a partir da perspectiva do Sistema Clima Urbano – SCU, utilizando novas 

técnicas e abordagens como sensores orbitais e drones para a coleta de dados para a aplicação nos 

estudos de conforto térmico, fez-se uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos de clima 

urbano, ilha de calor, além do satélite LANDSAT-8, utilizado para a coleta dos dados de 

temperatura de superfície do período entre 2015 a 2020. Tais dados foram retirados da ferramenta 

EarthExplorer, fornecida pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, que permite o acesso a 

dados geoespaciais usando parâmetros espaciais e temporais. Em decorrência da pandemia do 

Coronavírus, não foi possível executar a coleta de dados de temperatura a partir do drone, portanto 

o trabalho consta apenas com a revisão bibliográfica da sua possível aplicação, uma vez que 

estudos nessa área ainda são escassos. Em um primeiro momento foi realizada uma apresentação 

sobre a área de estudo, Curitiba, com dados históricos e geográficos, pontuando sua evolução em 

conjunto com o crescimento da população para conectar aos tópicos seguintes do trabalho: clima 

urbano e ilha de calor. Para o levantamento de dados do Landsat-8  foi selecionado um polígono 

representando o município de Curitiba. De forma que as imagens tivessem a menor quantidade 

possível de nuvens, foi aplicado um critério para que apenas imagens com menos de 10% de 

cobertura de nuvens na superfície fossem apresentadas. Além disso, uma imagem da banda 10 

(termal) de cada ano, entre os anos de 2015 a 2020 foram baixadas para serem analisadas. Em 

seguida, foi realizada a classificação da cobertura e uso do solo utilizando a ferramenta do Google, 

Earth Engine, e o script do MapBiomas, e então calculada a temperatura de superfície a partir da 

emissividade. Quanto à análise, as áreas mais amenas possuíam algum tipo de vegetação, parques 

e menos concentração de residências, enquanto as áreas de temperatura mais altas englobaram 

bairros e a parte industrial de Curitiba. Destacam-se também regiões pontuais com faixas de 

temperaturas de superfície elevadas sendo elas, o Aeroporto do Bacacheri e telhados de grandes 

construções como supermercados, galpões e indústrias. Evidenciou-se que existe diferença 

significativa de temperatura de superfície de até 29 °C entre áreas mais quentes e mais resfriadas, 

mostrando o impacto das áreas verdes na redução da Ilha de Calor urbana. 
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O conhecimento do teor de umidade é um fator indispensável no processamento da madeira. A 

água presente no material lenhoso exerce enorme influência nas suas características físicas, 

químicas e mecânicas. Os variados segmentos das indústrias de base madeireira, dentre eles de 

madeiras serradas, energia e de painéis de madeira, necessitam conhecer o teor de umidade 

durante os seus diversos processos produtivos. Dentre as madeiras beneficiadas pela indústria, 

estão as madeiras nativas, que em 2018 movimentaram cerca de R$2,6 bilhões da extração 

vegetal. Em volume, a produção de madeiras nativas chegou a cerca de 34.5 milhões de m³, que 

apesar de ser menor que produção das madeiras de florestas plantadas, apresenta maior valor 

agregado. O maior destino de madeiras nativas é o uso como combustível, cerca de 66% do 

volume extraído, mas seu maior valor agregado está relacionado ao seu uso industrial. Dado este 

contexto, buscava-se avaliar a utilização da espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) na 

determinação do teor de umidade em amostras de madeiras nativas do Brasil. As amostras de 

diferentes espécies seriam selecionados e suas superfícies regularizadas para posteriormente 

serem submetidas aos espectros obtidos com o equipamento FTIR Tensor 37 Bruker. A partir da 

interação entre as ondas de infravermelho próximo com a madeira em diferentes condições de 

umidade, seria estudada a correlação entre o teor de umidade da madeira e as absorbâncias dos 

espectros, avaliando a possibilidade de se determinar o teor de umidade com a utilização do NIR. 

Todavia, por conta da pandemia de COVID-19, do estado de emergência de saúde pública e de 

inoperabilidade do equipamento FTIR Tensor 37 Bruker, que se encontra em manutenção, os 

ensaios em laboratório ainda não puderam ser finalizados. 
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A procura por uma economia mais sustentável leva ao paradigma das biorrefinarias, no qual há a 

necessidade de agregar valor a todos os produtos e coprodutos obtidos em plantas cuja matéria-

prima são as biomassas. Nesse contexto, a indústria do biodiesel, que transesterifica óleos vegetais 

e gordura animal, deve se adequar ao conceito de biorrefinaria, agregando valor à glicerina, 

coproduto da produção do biodiesel. A partir da glicerina pode ser sintetizado o poliglicerol, um 

poliéter hidroxilado, cujas propriedades e utilização dependem diretamente de suas características 

estruturais (linear ou ramificado) e de sua massa molar, havendo nele grande potencial para 

modificações químicas. Dessa maneira pode-se obter biolubrificantes, biodegradáveis e atóxicos, 

comercialmente competitivos, por meio de modificações químicas no poliglicerol. Dentre essas, 

ressaltam-se as que utilizam também de biomassa, como as transesterificações com biodiesel ou 

com triglicerídeos (óleos vegetais e gorduras animais), bem como as esterificações com ácidos 

graxos, além de outras possíveis reações nas quais o poliglicerol desempenha o papel de um 

“bloco de construção” para substâncias complexas e de grande especificidade em suas aplicações 

tecnológicas. Durante o período de pandemia não houve atividade experimental. Dedicou-se esse 

período à investigação do “estado da arte” e do fundamento teórico dos temas associados ao 

projeto, como a síntese do poliglicerol (cuja metodologia varia grandemente) e das modificações 

químicas na estrutura do poliglicerol de modo a gerar poliéteres ramificados para aplicação como 

biolubrificantes. Foram também realizadas Reuniões de Grupo semanais com a apresentação de 

seminários sobre artigos científicos e técnicas de análise fundamentais para a Síntese Orgânica e 

a Química de Polímeros. O levantamento realizado durante as atividades remotas impostas pela 

pandemia, mostrou que o poliglicerol pode ser obtido a partir de glicerol e/ou de seus derivados, 

como cloreto de glicerila, utilizando-se catalisadores homogêneos (como H2SO4, H3PO4, NaOH, 

KOH, Ca(OH)2) ou heterogêneos (CaCO3, Na2CO3, MgCO3, CaO, MgO) em temperaturas e 

tempos de reação variados. Unindo as informações da literatura com as metodologias e processos 

que vem sendo estudados no LEQUIPE/UFPR, planeja-se, no retorno das atividades presenciais, 

estudar a polimerização do glicerol e de seus derivados, usando K2CO3 como catalisador, em 

diferentes temperaturas, esperando-se obter poliglicerol linear de baixa massa molar, cuja 

estrutura pode ser confirmada por espectrometria (FTIR e NMR). 
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Com o avanço da tecnologia o uso de portas lógicas se tornou algo cada vez mais corriqueiro e 

com isso aumentou a importância de métodos que possam criar portas lógicas com maior 

facilidade experimental. Neste projeto de iniciação científica nós propomos uma porta lógica 

formada por um interferômetro formado pelo acoplamento de duas guias de onda e perturbado 

por um espalhador interno. A ideia é obter chaveamento da onda nas saídas do interferômetro 

apenas mudando a posição do espalhador interno, sem precisar alterar a estrutura do 

interferômetro. Chaveamento é a capacidade da onda espalhada ser transmitida preferencialmente 

por uma das guias de onda de saída, o que pode ser usado para a implementação da porta lógica. 

Para este estudo utilizamos a forma numérica do Método de Contorno de Paredes, que é um 

método que soluciona qualquer problema que possa ser descrito por uma equação de Helmholtz 

e que pode ser usado para o cálculo de espalhamento com diferentes condições de contorno. 

Basicamente ele consiste em calcular uma matriz T, que é uma matriz que traz as todas as 

informações cruciais para o problema; energia e geometria. Da análise da matriz T podemos então 

obter tanto os modos de transmissão ressonante, como aqueles que geram o chaveamento na saída 

das guias, quando a geometria do sistema é alterada através da mudança na posição do espalhador 

interno. Para observar e caracterizar o chaveamento foram analisadas também as funções de onda 

do estado espalhado através da estrutura. Então inicialmente foram usados programas que 

calculavam a média do módulo dos valores da matriz T nas guias de saída, primeiro variando o 

valor do comprimento de onda e depois a posição do espalhador interno. Com isso, obtemos dados 

de quais os comprimentos de onda eram possíveis os estados de transmissão ressonante através 

do interferômetro (estados com maior intensidade da função de onda transmitida) e depois para 

esses comprimentos de onda obtemos quais as posições ideais do espalhador interno para gerar o 

chaveamento. Destes resultados observamos que variando a posição do espalhador interno 

podemos fazer com que a onda seja transmitida com maior intensidade por uma ou outra guia de 

saída, assim como com igual intensidade em ambas, gerando o chaveamento almejado. Logo, 

nossa proposta pode ser uma boa opção para a implementação de portas lógicas, pois há 

chaveamento para vários comprimentos de onda e diferentes posições do espalhador interno, que 

funciona como um tipo de 'seletor', sem precisar alterar a estrutura. 
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O objetivo deste trabalho foi a caracterização da estrutura eletrônica do estado fundamental de 

moléculas de ácido cianoacético(CAA). O ácido cianoacético  é um composto orgânico, formado 

por um grupo carboxílico e o grupo ciano. O grupo carboxílico apresenta uma ligação dupla 

carbono e oxigênio e uma uma ligação simples com o grupo -OH. O grupo ciano é caracterizado 

por uma ligação tripla entre um átomo de carbono e um nitrogênio.Uma das aplicações práticas 

das moléculas de CAA está na produção de semicondutores orgânicos usados em placas 

fotovoltaicas. O que apresenta um baixo custo de manufatura quando comparados com 

semicondutores inorgânicos. Para caracterizar a estrutura de moléculas de CAA foi empregado o 

método Hartree-Fock, utilizando o pacote computacional GAMESS (General Atomic and 

Molecular Electronic Structure System) . O método Hartree-Fock  é um processo iterativo para 

otimizar a função de onda que descreve um sistema molecular no estado fundamental a partir de 

funções de base, com isso a energia da molécula é obtida, assim como as energias para os orbitais 

moleculares ocupados e vazios. As energias desses orbitais são empregadas, de acordo com o 

Teorema de Koopmans, para estimar as energias de ionização (associada com a energia do último 

orbital ocupado) da molécula. Além disso, também podemos relacionar as energias dos orbitais 

vazios com a energia de ressonância na interação elétron-molécula.Uma ressonância, caracteriza 

o aprisionamento temporário de um elétron na região da molécula, formando um íon negativo 

transiente. Embora teoricamente sejam esperadas pelo menos três ressonâncias (uma devido ao 

aprisionamento do elétron no orbital  𝜋*  do grupo carboxílico e outras duas nos orbitais  𝜋* do 

grupo nitrilo) resultados experimentais suportam apenas duas. Para uma primeira estimativa 

teórica, utilizamos relações empíricas de escala, empregando os resultados obtidos com o método 

Hartree-Fock, para estimar as posições, em energia, dessas ressonâncias. 
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A Neuropatia Autonômica é uma das complicações mais graves da diabetes por gerar danos 

associados ao sistema nervoso do paciente, e também ocasiona disfunções em diversos órgãos do 

corpo humano. Um diagnóstico precoce é essencial para que se tenha uma intervenção adequada, 

e preservar a vida. Entende-se então como relevante o desenvolvimento de uma solução que possa 

não invasivamente e rapidamente realizar o diagnóstico da doença. Um método de se detectar esta 

disfunção é por meio da aplicação de estímulos externos à pupila, de modo a estudar o reflexo 

temporal de dilatação e contração da pupila. A fim de se atingir este objetivo, pode-se utilizar o 

processamento digital de imagens aliado a redes neurais, a fim de utilizar o reconhecimento de 

objetos para classificar estes reflexos. Baseando-se em Python, a rede neural RetinaNet é 

especializada no reconhecimento de objetos e foi treinada utilizando um banco de dados de 

imagens coletadas da região do olho de pacientes do hospital de clínicas. As imagens de 

treinamento foram marcadas em seus pontos de interesse por dois profissionais qualificados, de 

modo a remover possíveis ruídos relacionados aos profissionais. Apesar do hardware disponível 

não ser ideal para este tipo de aplicação, foi realizado o treinamento desta rede utilizando o 

processador de um computador. O treinamento tomou cerca de cinco dias, e foram utilizadas sete 

épocas para este treinamento. Com base no modelo gerado, a rede pode utilizar deste 

conhecimento para estimar novas imagens, e então ao realizar um novo dataset para a avaliação 

da rede, os resultados obtidos foram relativamente baixos, com 38,9% de precisão para a detecção 

da região da pupila e 42,25% para a região da íris. O método para classificar estes resultados é a 

intersecção sobre a união, um método padrão para classificação de resultados de redes neurais 

convolucionais. Este método mede a razão entre a área de intersecção entre o resultado e a 

marcação, e a área da união entre o resultado e a marcação. Estes resultados podem ser maiores, 

porém acredita-se que por conta do dataset utilizado para o treino da rede, gerou-se uma 

dificuldade para a rede encontrar um modelo ideal para a identificação das regiões oculares 

anteriormente mencionadas. 
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A matéria orgânica (MO) se refere à mistura de compostos orgânicos e é essencial em diversos 

processos biogeoquímicos como a ciclagem de nutrientes, produção primária e sequestro de CO2 

da atmosfera. No eixo E-W da Baía de Paranaguá há uma forte influência antrópica, como 

turismo, fábrica de fertilizantes e os portos. Já o eixo N-S se trata de uma região com menos 

intervenção, com Áreas de Preservação, ilhas, manguezais e rios. Por abrigar os portos de 

Antonina e de Paranaguá, esta região apresentou um aumento populacional, das atividades 

agrícolas e de uso e ocupação do solo após a década de 1950. Consequentemente, surgiu o despejo 

de esgoto nos rios, o escoamento de fertilizantes e outros problemas ambientais. Este estudo 

apresenta a composição da MO de sedimentos, utilizando a razão isotópica (δ13C e δ15N) para 

identificar as fontes de MO em diferentes regiões deste ambiente estuarino. Para reconhecer 

assinaturas isotópicas dos sedimentos associadas ao aporte de esgoto, testes de correlação entre 

estes indicadores e níveis de coprostanol (cop), indicador do aporte de esgoto, obtidos em estudos 

anteriores foram realizados. A correlação entre estes parâmetros ainda não foi estudada para os 

sedimentos superficiais deste local. Os sedimentos foram obtidos com o auxílio de draga Petit 

Ponar, onde foram considerados apenas os locais onde se tinham informações pretéritas sobre o 

nível de cop. As razões isotópicas foram determinadas com auxílio do analisador elementar 

acoplado a um espectrômetro de massas com razão isotópica. Foram selecionados 5 pontos com 

ao menos 4 dados de cop para comparar com os dados de isótopos. Nos pontos estudados, a 

concentração de cop variou de 0,005 a 2,380 μg g-1 (média = 0,40 ± 0,45), enquanto δ13C variou 

de −26,33 a −25,41 % (média = −25,85 ± 0,34) e δ15N variou de 2,00 a 5,94 % (média = 3,75 ± 

1,47). Esses valores indicam que a MO analisada tem origem terrígena (δ13C em torno de −27% 

e δ15N em torno de 4%). O sedimento que recebe aporte de esgoto apresenta δ13C que varia de 

−26 a −22 %, mas essa faixa de valores se sobrepõe à faixa típica de δ13C encontrada em 

ambientes estuarinos (−26 e −24 %), atrelado à cobertura significativa de manguezais perto dos 

estuários. A partir de parâmetros estatísticos básicos, concluiu-se que cop apresentou uma 

correlação negativa e moderada com δ15N (R2 = −0,55) e não se correlacionou com o δ13C (R2 

= 0,17). Esta avaliação mostra que é necessário um número maior de locais com dados de cop 

para que se possa avaliar com precisão, a correlação entre isótopos estáveis e cop na Baía de 

Paranaguá. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

834 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

MODELAGEM E ANÁLISE TERMOGRÁFICA DE PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 

DIESEL VERDE DE MICROALGAS 

Nº: 20219223 

Autor(es): Gustavo Valpecovski Urbanetz 

Orientador(es): Jose Viriato Coelho Vargas 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Destilação Fracionada, Diesel Verde, Termoeconômica 

 

A crescente demanda energética juntamente com a necessidade da sustentabilidade traz a busca 

por alternativas mais limpas àquelas já utilizadas, que também sejam economicamente viáveis. 

Partindo deste pressuposto, o grupo de pesquisa NPDEAS liderou os estudos na produção e 

utilização de microalgas, como na produção do diesel verde. O diesel verde, diferente do 

biodiesel, possui uma estrutura carbônica idêntica (ou melhor) ao diesel de petróleo, porém é 

obtido através de fontes renováveis, como o óleo extraído de microalgas. Este relatório busca 

trazer uma análise termoeconômica da produção do diesel verde nos processos realizados em 

laboratório: extração, rotaevaporação e destilação fracionada. O processo de extração utiliza um 

reator com banho térmico e agitação para garantir que o solvente (hexano + etanol) entre em 

contato com as microalgas e extraia o máximo de óleo possível. A mistura de solvente e óleo é 

filtrada para retirar a matéria orgânica e então vai para a rotaevaporação que recupera o solvente, 

restando apenas o óleo. O óleo obtido vai para a destilação fracionada que irá separar os diferentes 

tamanhos de cadeia carbônica, começando pelos mais voláteis (cadeias menores) até as cadeias 

carbônicas maiores como do C11H24 (Undecano) até o C17H36 (Heptadecano), que compõe o 

diesel verde. Esses processos foram analisados sob o ponto de vista da termoeconomia, que busca 

observar a viabilidade econômica de um processo ao quantificar os gastos energéticos na 

produção do diesel verde. No laboratório foram realizados os processos de extração e 

rotaevaporação, porém com a piora nos casos de COVID-19 no estado do Paraná em março, a 

destilação fracionada não foi realizada para garantir a saúde de todos ali presentes. Portanto, esse 

trabalho faz uma projeção no gasto energético da destilação de óleo de microalgas baseado na 

literatura. Com essas análises, se torna possível propor formas de aumentar a eficiência do 

processo reduzindo gastos energéticos além de descobrir se é economicamente viável para a 

produção em larga escala na indústria. 
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A aplicação dos processos de separação por membranas de ultrafiltração (UF) na purificação de 

água contendo contaminantes orgânicos apresentam-se como um desafio, pois além das 

membranas poliméricas que são amplamente utilizadas para a remoção de contaminantes de águas 

e efluentes é necessário aliá-la às pressões de trabalho sem afetar a sua eficiência. Para que a 

membrana de UF torne-se uma abordagem viável para o tratamento de água e efluentes, estas 

devem ser produzidas de uma forma que forneçam melhorias significativas no processamento de 

membrana e desempenho de separação em UF. Este projeto tem como objetivo a o 

desenvolvimento e otimização do sistema de UF tipo dead-end e avaliar a eficiências das 

membranas nanocompósitas na remoção dos contaminantes emergentes objetos de estudo deste 

projeto. Será empregado um sistema de UF tipo dead-end modelo AMICON da Merck®. Serão 

realizados testes do sistema para otimização dos parâmetros de controle com membranas de 

ultrafiltração de acetato de celulose com porosidade de 0,45 µm. Os ensaios de ultrafiltração para 

remoção do contaminante de interesse serão realizados com membranas nanocompósitas 

poliméricas de UF, com base polimérica de acetato e nitrato de celulose com filme fino composto 

por solução de quitosana contendo óxido de grafeno e óxido de zinco em diferentes concentrações. 

O filme fino de quitosana contendo os nanomateriais está sendo depositado na membrana através 

da técnica de spin-coating. A técnica de spin-coating foi adaptada com um agitador magnético. 

Testes de otimização foram efetuados para avaliar a deposição ideal de filme fino nas membranas. 

O contaminante emergente escolhido para avaliar a eficiência da membrana é o diclofenaco 

(DCF). O pré e pós-filtrado serão acompanhados por quantificação da massa e pelo índice de 

rejeição das membranas poliméricas nanocompósitas ao DCF, que será quantificado por 

espectroscopia de UV-visível. Os resultados deste estudo pretendem fornecer informações 

importantes à comunidade científica sobre métodos avançados de tratamento de água que sejam 

ambientalmente amigáveis e com elevada eficiência na remoção de contaminantes emergentes. 
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Os geradores de vapor são usualmente chamados de caldeiras. São equipamentos destinados à 

produção e acúmulo de vapor sob pressão superior à pressão atmosférica. Dividem-se em 

caldeiras: aquatubulares, flamotubulares e elétricas, apresentando estruturas diversas. A eficiência 

de uma caldeira permite mensurar o quão eficaz o processo está sendo, encontrando o índice de 

aproveitamento de toda a energia fornecida à caldeira na forma de combustível. Dois métodos 

podem ser adotados: o método direto e o método indireto. O primeiro baseia-se na relação entre 

o total de vapor gerado e a quantidade de combustível utilizada para a produção do vapor. Tal 

método possui implementação mais simples, mas apresenta incertezas mais elevadas. Já o 

segundo considera as perdas de energia durante o processo, como perdas por gases secos de 

combustão, umidade presentes nos gases, calor sensível das cinzas, combustão parcial, 

convecção, radiação e purgas. A determinação de eficiências possui erros atrelados ao resultado 

final e, para identificá-los, é possível atribuir as incertezas associadas. O objetivo do trabalho foi 

analisar as incertezas associadas aos métodos para a determinação de eficiência térmica de um 

gerador de vapor saturado em uma agroindústria no oeste do Paraná. Os cálculos de eficiência 

foram implementados no programa Engineering Equation Solver (EES), baseando-se na norma 

ASME PTC 4 de 2008. Os dados necessários foram coletados a campo, em quadruplicata para o 

método direto e em triplicata para o indireto. As incertezas dos equipamentos de medição, a 

variação de cada mensurando e as incertezas de análises laboratoriais, foram considerados nos 

cálculos. Os resultados de eficiência pelo método direto foram: (92,4±4,3); (90,7±5,9); (94±14); 

e (92,3±9,8) %. Os resultados de eficiência pelo método indireto foram: (83,6±2,1); (82,2±1,8); 

e (81,9±1,5) %. Os valores calculados pelo método direto ficaram com incertezas elevadas, 

enquanto o método indireto apresentou valores de eficiências de maior exatidão. A discrepância 

no método direto reflete a dificuldade da aferição de quanto cavaco vai efetivamente para a 

fornalha, comprometendo a determinação das incertezas. No local de abastecimento, parte do 

cavaco pode ser deixado para fora por questões operacionais e estruturais do local, o que prejudica 

a afirmação de que 100% da massa mensurada foi para a caldeira. Portanto, através da análise de 

incerteza, o método direto apresentou maiores incertezas associadas aos resultados finais, quando 

comparado ao método indireto. 
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As bacias hidrográficas são um importante sistema que capturam a água da chuva, assim como 

de outras fontes e transportam até outros rios de uma mesma bacia ou de bacias vizinhas. Ao 

passar dos anos, anomalias podem começar a aparecer nessas bacias, e elas podem estar 

relacionadas por diferentes fatores. Em um primeiro momento, buscou-se compreender como é o 

funcionamento das bacias do rio Jaguariaíva, Alto curso do rio das Cinzas, rio Iapó e do rio 

Ribeira. Para a confecção dos gráficos e mapas de declividade e rugosidade, foram utilizados 

dados de Modelo Digital do Terreno (MDT) da região, sendo necessário as curvas de nível, pontos 

cotados e hidrografia da região, na qual foram obtidas através do Departamento de Serviço 

Geográfico (DSG) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na escala de 1:50.000. 

A hierarquização das bacias foi realizada através do método de Strahler (1952), onde foram 

identificadas sete ordens hierárquicas, assim como quantificar quantos rios estão presentes em 

cada uma dessas ordens, além de seus comprimentos totais e médios. Também foram analisadas 

a densidade de drenagem, que é utilizada para compreender qual é a proximidade entre outros 

canais e a densidade de canais, que visa identificar como está o nível de dissecação do local, sendo 

um índice mais importantes para compreender se uma área tem chance de dissecar ainda mais. 

Esses processos são importantes para compreender como essas bacias estão sendo afetadas ao 

longo dos anos por processos de captura fluvial, além de procurar indícios de ações tectônicas na 

área de estudo. Através dos índices de Densidade de Drenagem e Densidade de Canais, foi 

possível relacionar as sub-bacias que apresentam maiores chances de apresentarem anomalias, 

assim como relacionar o impacto da Escarpa Devoniana nessas áreas. 
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Os transistores de efeito de campo (FETs) foram patenteados em 1926 por Julius E. Lilienfeld e, 

desde então, diversos tipos de FETs foram desenvolvidos. Os FETs são transistores que operam 

através de um campo elétrico que controla a corrente dentro do dispositivo e podem ter uma 

estrutura planar, na qual fonte e dreno ficam paralelos ao plano do substrato, ou vertical, na qual 

fonte e dreno ficam perpendiculares ao plano do substrato em camadas empilhadas, que são 

chamados de VOFETs (do inglês: vertical organic field effect transistors). O transistor estudado 

neste trabalho é um VOFET, no qual a fonte é composta por uma camada de Sn permeável (que 

permite a passagem de cargas elétricas através de sua camada), o dreno é composto por uma 

camada de óxido de estanho dopado com índio (ITO), a porta é composta por uma camada de Au 

e o semicondutor do canal é composto pelo polímero polibitiofeno (PBT). O PBT foi depositado 

por deposição eletroquímica, onde a solução é composta por 0,05 M de bitiofeno e 0,1 M de 

perclorato de lítio, ambos dissolvidos em carbonato de propileno. Sn e Au foram depositados por 

evaporação térmica a vácuo e o gel iônico foi depositado a partir de uma solução de 

poli(vinilideno fluoreto-co-hexa-fluoropropileno) (P(VDF-HFP)), 1-etil-3-metilimidazólio 

bis(trifluorometilsulfonil)amida ([EMIM][TFSA]) e acetona, numa proporção de 1:4:7. O 

dispositivo foi montado na estrutura ITO/PBT/Sn/Gel Iônico/Au e caracterizado com as seguintes 

medidas: I × V, (referente à célula de diodo do dispositivo), Ids × Vds (curva característica), Ids 

× Vgs (curva de transferência), Ig × Vds (corrente de fuga), onde I é a corrente elétrica, V é a 

tensão elétrica, Ids é a corrente entre fonte e dreno, Vds é a tensão entre fonte e dreno, Vgs é a 

tensão entre fonte e porta e Ig é a corrente de fuga. 
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Buscando a redução dos custos e menor dependência do mercado internacional de fertilizantes a 

agricultura tem buscado novas fontes de nutrientes e corretivos de solo, dentre estas o 

remineralizador passou a ser utilizado recentemente demandando muita pesquisa para verificar 

principalmente as alterações que este promove no solo. O experimento, alocado na Fazenda 

Experimental da UFPR Setor Palotina que possui como solo um Latossolo Vermelho 

Eutroférrico, iniciou na safra da soja (2018/19), sendo cultivado sempre milho na segunda safra. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 repetições, constando de 5 doses 

aplicadas de REM (remineralizador) 0; 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1, em parcelas de 8x12 m. Foi coletado 

solo para este estudo, após a colheita do milho safrinha de 2020, em 4 profundidades distintas (0-

5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm). Após a coleta do solo procedeu-se a secagem e moagem deste para 

então realizar as análises de pH CaCl2, P e K disponível. Observou-se que a aplicação de REM 

promoveu incrementos de P disponível na camada de 0-5 cm de profundidade até a dose de 3,7 

Mg ha‑1 de REM, e na camada de 5-10 cm o efeito foi linear mostrando que até a dose de 12 Mg 

ha-1 o REM promoveu aumento na ordem de 0,728 mg dm-3 de P por Mg de REM aplicado, este 

forte efeito ocorre mais em virtude da entrada de silício no solo, que desloca P fixado aos óxidos 

de ferro, que devido aos 0,25% de P2O5 existentes no REM. Ao contrário do observado com o P, 

mesmo o K apresentando concentrações de 1% no REM, este apresentou reduções 

estatisticamente significativas a 5% na sua disponibilidade, em ambas as camadas superficiais de 

0-5 e 5-10 cm, reduzindo respectivamente 0,0257 e 0,0229 cmolc dm-3 de K para cada Mg de 

REM aplicado, evidenciando que o nutriente está sendo pouco liberado pelo material mesmo com 

doses chegando à 120 kg de K2O por hectare na maior dose. Foi verificado também uma aumento 

dos valores de pH na camada superficial do solo 0-5 cm, significativos à 10%, com a aplicação 

do REM, esse pequeno aumento, na ordem de 0,026 pontos de pH para cada Mg de REM aplicado, 

é considerada importante pois está pelo menos reduzindo a acidificação do solo na dose menor, 

podendo inclusive promover a correção desta nas doses maiores. Não foi observado efeito 

significativo em função das doses de REM aplicadas nas camadas mais profundas. Conclui-se 

que o REM apresenta importante efeito na melhoria dos teores de P disponível e pH do solo 

contudo não é suficiente como fonte de K nas doses estudadas. 
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A análise de Minerais Pesados (MP) em sedimentos e rochas sedimentares arenosas é amplamente 

utilizada como embasamento para a identificação e caracterização dos diferentes processos 

sedimentares previstos no ciclo sedimentar, fomentando estudos de uso e ocupação do solo. No 

litoral do estado do Paraná, área de estudo dessa pesquisa, existem diversos estudos envolvendo 

MP. Há, porém, a hipótese de que não exista uma correlação dos dados adquiridos, o que pode 

vir a dificultar as pesquisas, discussões e a construção do conhecimento sobre MP na área 

estudada. Através de uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema, objetivou-se reunir os dados 

de estudos sobre MP nos sedimentos litorâneos do estado do Paraná analisando aspectos como: 

(I) métodos empregados na análise, (II) frações de areia utilizadas para análise, (III) assembleias 

de MP encontradas, (IV) quais foram os objetivos específicos visados nos estudos, (V) apontar 

proveniências sedimentares, (VI) resultados obtidos. Com isso foi criado um inventário que 

compila os diferentes dados, a fim de compreender em que grau de avanço estão as pesquisas, 

além de comparar e integrar os diversos resultados e propor próximos estudos necessários. Os 

resultados obtidos quanto às espécies de MP observadas como componentes abundantes e 

frequentes em amostras de areia no litoral paranaense demonstraram predominância de zircão, 

hornblenda, turmalina, rutilo e epídoto, sillimanita, cianita, andalusita apatita, ferrossilita, 

estaurolita, granada, titanita, cassiterita, monazita e oxi-hornblenda. A maioria dos estudos 

envolvendo MP na região demonstraram ter como objetivo a caracterização sedimentológica das 

praias, embora nas décadas de 80 e 90 houvesse interesse exploratório. Notou-se a falta de 

correlação de dados e não continuidade de pesquisas sobre o tema em determinadas áreas. Sugere-

se a realização de novas pesquisas, utilizando métodos mais eficientes, além da melhor 

documentação dos dados adquiridos. 
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O problema de alocação de berços (PAB) consiste em otimizar o posicionamento de navios em 

terminais portuários, com a finalidade de minimizar o tempo total de serviço, ao mesmo tempo 

que maximiza a ocupação do cais. A finalidade do processo de otimização é diminuir os custos 

de operação associados ao sistema portuário, buscando torná-lo mais competitivo e organizado. 

Este trabalho apresentou um novo modelo contínuo dinâmico, baseado no modelo discreto 

dinâmico previamente desenvolvido, buscando promover também as principais características 

reais de operação do sistema portuário da Administração de Portos de Paranaguá e Antonina 

(APPA), localizado no Litoral Paranaense. O plano de trabalho foi iniciado a partir de um estudo 

bibliográfico que possibilitou a concatenação de ideias entre o caso discreto para o PAB, onde os 

berços possuem tamanhos fixos, e o caso contínuo, onde os tamanhos dos berços variam conforme 

o tamanho dos navios que precisam ser atracados. Assim, o modelo proposto foi desenvolvido a 

partir deste modelo discreto dinâmico, com a inserção de características especiais que viabilizam 

manobras de realocação em navios já atracados. A formulação matemática buscou distinguir setes 

manobras de atracação possíveis, assimilando as ideias de um processo de decisão dado por uma 

consulta a um especialista de operações da APPA. Durante o desenvolvimento do modelo 

matemático, diversas instâncias pequenas foram criadas, as quais buscaram simular todas as 

manobras de atracação e realocação propostas. Desta forma, o modelo proposto foi testado para 

uma instância referência pequena elaborada, com o intuito de produzir uma análise comparativa 

de resultados. Os resultados mostraram que o modelo contínuo dinâmico apresentou soluções 

melhores em relação as mesmas instâncias que o modelo discreto dinâmico foi sujeito, mostrando 

que o modo de operação sugerido pelo especialista foi viabilizado sendo realista e eficiente, 

tornando o processo do modelo de otimização para o problema de alocação de berços ótimo. 
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Em todas as cidades, sejam elas grandes ou pequenas, a geração de resíduos recicláveis requer 

atenção e tratamento adequado, já que seu descarte incorreto gera grandes problemas ao meio 

ambiente. A quantidade produzida desses resíduos tem crescido muito mundialmente, o que 

requer estudos e utilização de métodos científicos que auxiliem na gerência e descarte correto dos 

resíduos recicláveis. Devido a esses fatos, a aplicação da Pesquisa Operacional em atividades que 

envolvem a coleta desses é de extrema importância. Para este problema, uma aplicação viável da 

Pesquisa Operacional é através do Problema de Roteamento de Veículos (VRP) e do Problema 

do Caixeiro Viajante (PCV), isto vem do fato de que o VRP e o PCV tem vários métodos de 

resoluções, estas tendo classificação como exatos e heurísticos. Para auxiliar na resolução a 

utilização de métodos computacionais é de extrema importância, visto que é possível que se 

encontre resultados próximos do ótimo. Neste trabalho, foi utilizada a linguagem de programação 

Python, pois existem vários pacotes livres para otimização, obtenção e tratamento de dados. No 

presente trabalho, foi estudado, por meio de modelos matemáticos oriundos do VRP e do PCV, a 

otimização de rotas de coletas de resíduos recicláveis na cidade de Jandaia do Sul-PR, que está 

localizada no estado do Paraná. Vale ressaltar que a coleta de resíduos recicláveis iniciou 

recentemente na cidade e é feita de forma empírica por uma cooperativa que dispõe de um 

caminhão coletor. Primeiramente foi feito o mapeamento da cidade através do Python, a fim de 

obter as coordenadas dos pontos que o caminhão precisa passar para realizar a coleta. Com o 

mapeamento feito, as rotas foram obtidas. Após a obtenção das rotas, foram feitas comparações 

com os dois métodos utilizados a fim de verificar a eficácia de ambos para o problema estudado. 

Neste município ainda não há uma rota fixa para a coleta, por isso a aplicação do VRP e do PCV 

é muito importante. Por fim, vale destacar que ambos os métodos se mostraram promissores para 

a resolução do problema estudado neste trabalho, sendo que o VRP leva em consideração mais 

fatores (capacidade do caminhão, janelas de tempo, dentre outros parâmetros) que o PCV. Além 

disso, ressalta-se que a utilização de técnicas da Pesquisa Operacional, traz possibilidades de 

melhorias para um sistema de gestão de coleta de resíduos recicláveis, mesmo naqueles que já 

possuam um sistema já mais consolidado, estes ficariam surpresos com a diferença nos custos 

proporcionados pela otimização. 
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A indústria moveleira vem crescendo mundialmente, ao longo das últimas décadas ocorreram 

importantes transformações no setor, principalmente no que diz respeito aos avanços 

tecnológicos. A tecnologia aplicada a produção de móveis oferece inúmeras vantagens, tais como 

a possibilidade de uma programação da produção visada em evitar desperdícios, que possibilite 

produzir uma maior quantidade de produtos em um espaço de tempo cada vez menor, sem deixar 

de atender os níveis de qualidade especificados. Um dos principais desafios da indústria moveleira 

é garantir esse planejamento das suas atividades de modo a otimizar o lead time industrial ou 

makespan, que nada mais é que o tempo de processamento total do produto. Diante disto, este 

trabalho tem o objetivo de propor soluções alternativas de sequenciamento de operações para uma 

indústria moveleira localizada no norte do Paraná, por meio do desenvolvimento de um programa 

computacional baseado no problema Flexible Job Shop em um ambiente fabril, utilizando da 

metaheurística Simulated Annealing e da Teoria dos Grafos. O Flexible Job Shop é uma 

generalização do Job Shop com máquinas em paralelo. Ao invés de m máquinas, existem c centros 

de trabalho que agrupam máquinas que executam a mesma operação em paralelo. Cada Job tem 

sua própria rota a ser seguida, um Job é processado em uma máquina de um centro de trabalho, 

mas todas as demais máquinas deste centro poderiam processá-lo da mesma forma, levando em 

consideração o tempo de setup necessário em cada máquina. O setor moveleiro se caracteriza pelo 

grande mix de produtos com variados roteiros de fabricação, que exige um tempo de preparação 

de máquina (setup) antes de iniciar cada operação e este tempo depende da última tarefa 

sequenciada nesta máquina, o que torna o problema mais complexo. Pelo fato do problema 

Flexible Job Shop Scheduling ser um NP-hard, foi utilizado uma metaheurística para encontrar 

uma boa solução viável, porém não se tem a garantia de que é a solução ótima global, somente de 

que é a solução ótima local. A pesquisa visa analisar e comparar o atual cenário da empresa, que 

ainda não possui nenhum software de sequenciamento, com o cenário proposto pelo programa. 

Foram sequenciadas peças em um único modelo de produto, os resultados obtidos mostraram-se 

relevantes, reduzindo o desperdício de tempo quando se comparado com cenário atual nos quais 

as tarefas são alocadas empiricamente pelos líderes de produção. Para trabalhos futuros, propõe-

se a implementação da tratativa de estoques intermediários aos postos de trabalho no 

desenvolvimento do modelo. 
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Com a ascensão na utilização de nanomateriais (NM) em massa pela indústria em diversos ramos 

de produção e o aumento no emprego em novos materiais, se mostram necessários estudos para 

avaliar os riscos atrelados a tais partículas quando direcionadas ao meio ambiente, tanto em seus 

efeitos na biota como também nos organismos.Além deste novo aporte de substâncias em 

nanoescalas observamos também um grande aumento de compostos farmacêuticos que são 

liberados no ambiente, estes que representam um grupo de contaminantes emergentes com 

elevada persistência nos ambientes aquáticos. Frente a invariável exposição de organismos à 

combinações desses estressores nos ecossistemas aquáticos, as investigações ecotoxicológicas 

considerando essas misturas ambientais tem sido crescente alvo de estudos da comunidade 

científica. No que se refere à avaliação de misturas multicomponentes, as especificidades dos 

modelos matemáticos se apresentam de essencial valor. Atualmente, os dois modelos mais 

empregados são de Ação Independente e de Adição de Concentração.  Ao se iniciar estudos 

toxicológico de misturas, o primeiro obstáculo é a escolha entre um destes conceitos com base no 

efeito observado para cada composto, bem como os sítios de ação envolvidos. Iniciativas ao redor 

do globo buscam agregar informações em bancos de dados de acesso livre, como o ECOTOX, 

porém, em vista do processo para obtenção dos dados laboratoriais serem consideravelmente 

extensa e dispendiosa, a entrada de dados nos bancos de dados se dá muitas vezes de forma 

morosa. Considerando o contexto de pandemia mundial, podemos inferir um agravamento em tal 

situação, acentuando a lacuna ainda existente nesse meio científico.Sob tal condição o presente 

projeto visa, além de agregar dados aos bancos de dados mundiais acerca das interações 

toxicológicas entre NMs e fármacos, realizar através de utilização direta de ferramentas 

computacionais uma investigação dos pontos de potencial aperfeiçoamento em modelos 

matemáticos amplamente utilizados no meio científico para a avaliação da toxicidade de misturas 

de poluentes. A fim de delinear o contexto atual deste nicho tecnológico um levantamento 

bibliográfico realizado conceitua o ponto de partida para novos estudos. Em vista desses 

objetivos, se busca investigar e adaptar as funcionalidades da ferramenta MIXTOX para avaliação 

de toxicidade de misturas ambientais em ensaios toxicológicos em ambientes aquáticos 

controlados. Para avaliar as interações toxicológicas foram escolhidos três compostos modelo: os 

NMs óxido de grafeno e óxido de zinco, e o fármaco diclofenaco. 
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DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEMBRANAS 

POLIMÉRICAS NANOCOMPÓSITAS NO MONITORAMENTO E REMOÇÃO DE 

POLUENTES EMERGENTES DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E EFLUENTES – As mudanças 

climáticas, a globalização e alta incidência de contaminantes e poluentes nos cursos hídricos tem 

gerado preocupações de órgãos ambientais. O tratamento de efluentes através de membranas de 

ultrafiltração facilitam e encurtam o processo de tratamento, além disso o processo de 

ultrafiltração funciona como uma barreira seletiva que atua sobre pressão, retirando compostos 

que normalmente passariam com facilidade em filtros comuns, entre elas, compostos orgânicos. 

Esse projeto consiste no estudo da síntese e caracterização de nanomaterias ZnO / GO / RGO 

(óxido de zinco / óxido de grafeno / óxido de grafeno reduzido), e de membranas nanocompositas 

de ultrafiltração na remoção e degradação de poluentes. Utilizou-se membranas de ésteres de 

celulose, com porosidade de 0,45 µm, sobre filmes finos de óxido de GO e nanobastões de ZnO. 

Que será empregado no sistema de ultrafiltração Dead-end modelo AMICON da Merck®. Para a 

incorporação dos nanomaterias nas membranas aplicamos uma solução de quitosana (uma 

substância oriunda da desacetilização da quitina, essa encontrada nas carapaças de crustáceos, 

insetos, etc.) e ácido acético 4% em uma concentração de 1:2 V/V, e para a dispersão sobre a 

membrana utilizamos a técnica de spin-coating. Essa técnica consiste no espalhamento de filmes 

finos através de rotação. Após alguns testes e a calibração da curva de rotação do equipamento de 

spin-coating (homemade), volume de solução de quitosana e espalhamento, obteve-se membranas 

com características físicas e morfológicas promissoras para a incorporação de nanomaterias GO 

e ZnO. O resultado desse estudo prevê grandes avanços no tratamento de efluentes, e membranas 

que sejam ambientalmente amigáveis. 
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A construção de reservatórios é uma tendência global, devido aos seus múltiplos usos e vantagens; 

um desses usos é o abastecimento de água para a população. A fim de evitar doenças, 

contaminações e o comprometimento da qualidade d’água captada e distribuída, devem ser 

analisados diversos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira. Dentro desses, são 

estabelecidos limites para as concentrações de fósforo, nutriente que em grande quantidade podem 

fazer com que o ambiente aquático entre em processo de eutrofização. Tal nutriente chega ao 

corpo hídrico de diversas formas, uma delas é o transporte via escoamento superficial, que carrega 

frações que previamente encontravam-se no solo e ar. O presente trabalho buscou analisar as 

variações nas concentrações de nutrientes no rio Passaúna, um dos principais afluentes do 

Reservatório do Passaúna, que representa um importante compartimento para abastecimento de 

água potável de Curitiba e RMC. Por meio de dados históricos de vazão e fósforo total, bem como 

dados observados através do monitoramento mensal realizado pelo projeto Mudak, foram 

construídas curvas de permanência para as vazões e fósforo total para o período de fevereiro de 

2018 a abril de 2019. Como resultado, foi observado que em 87% do tempo ocorre o atendimento 

ao limite de 0,1mg/L para a concentração de fósforo, de acordo com o estabelecido pela resolução 

CONAMA 357/05 para o enquadramento do rio, como de classe II. Adicionalmente, foi 

investigada a ocorrência de concentrações elevadas de fósforo em eventos de precipitação, ou 

seja, quando a vazão encontra-se acima do escoamento base. Os resultados dessa análise 

apontaram que o aporte de nutrientes devido à eventos de precipitação pode representar um 

importante fluxo, normalmente não considerado em análises de balanço de massa. 
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O ferro é a principal commoditiy que o Brasil explora e exporta. No estado de Minas Gerais, na 

porção sul do Craton São Franciso, está localizado um dos maiores depósitos de ferro do mundo, 

região conhecida como Quadrilátero Ferrífero (QF). Esta província metalogenética é composta 

por sequências Paleoproterozoicas metassedimetares e metavulcânicas, com horizontes ricos em 

óxidos de ferro associados a fases hidrotermais. As formações ferríferas passaram pelos ciclos 

orogênicos Transamazônico (2.1 Ga) e Brasiliano (0.7-0.45 Ga) que resultaram em rochas com 

características deformacionais e metamórficas distintas, distribuídas ao longo de todo o QF. O 

objetivo principal deste estudo foi interpretar e caracterizar as microestruturas e texturas, 

principalmente os limites de grão, de formações ferríferas encontradas na região e correlacioná-

las aos contextos os quais estão inseridos. As amostras de minério de ferro usadas neste estudo 

são provenientes de quatro minas localizadas no perímetro do QF e apresentam aspectos variados, 

desde a formação original até minérios deformados e metamorfizados em diferentes níveis. São 

elas Rola Moça (RM), Timbopeba (TB), Córrego do Meio (CM) e Itabira (IT). Essas amostras 

então foram embutidas em resina epóxis e passaram por etapas de polimento mecânico e químico 

para que ficassem perfeitamente adequadas par o uso da técnica de análise por difração de elétrons 

retroespalhados (Electron Backscatter Diffraction – EBSD).  Os resultados obtidos a partir do 

EBSD foram distintos para cada amostra: RM, proveniente da região oeste do QF, onde a 

deformação é mais branda, e apresenta microestruturas mais próxima à original com textura 

granular, contatos reentrantes e grãos de magnetita reliquiar; TB e CM pertencem a região central 

do QF e apresentam desde porfiroblastos de magnetita prismáticos a bandas texturais, sendo 

comum em ambas a presença de grãos mais tabulares de hematita e contatos reentrantes e 

retilíneos; e IT faz parte da região leste, onde o domínio deformacional é expressivo, representado 

em sua maior parte por grãos tabulares de hematita fortemente orientados e com contatos 

retilíneos. 
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Os nanomateriais (NMs) se fazem cada vez mais presentes nas indústrias, visto que são 

extremamentos diversos e potentes. Para além das muitas vantagens e inovações possibilitadas 

pela sua utilização, os seus riscos e interações com os ecossistemas são fatores altamente 

preocupantes e relevantas para a ciência. Ao serem expostos a natureza e a outros tipos de 

susbtâncias químicas, os NMs podem sofrer os efeitos relacionadas a toxicidade combinada, como 

o sinergismo, antagonismo, adição e potenciação. Portanto, a identificação, avaliação e 

monitorização de suas fontes, propriedades químicas e distribuições nos diferentes 

compartimentos ambientais são questões essenciais para o avanço e desenvolvimento sustentável 

do planeta. Dentro desse contexto, o projeto teve como principal objetivo apresentar uma revisão 

literária referente a toxicidade individual e combinada do NM de Óxido de Zinco (ZnO) com o 

fármaco Diclofenaco (DCF) sobre a microalga verde marinha Tetratelmis sp., assim como suas 

aplicações em modelos toxicológicos, como a planilha do MIXTOX, um modelo matemático que 

simula os efeitos de mistura através da entrada de dados toxicológicos experimentais. Para isso, 

foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica em artigos disponibilizados em revistas e 

plataformas com base de dados científicos, como: PubMed; Elsevier/Scopus; Web of Sciente, 

entre outros. O ZnO é um composto químico naturalmente encontrado no mineral zincita, que 

possui fácil cristalização e ampla versatilidade. No meio marinho, ele está altamente presente nas 

tintas utilizadas na pintura de cascos de embarcações, navios e submarinos, devido sua 

caractertística anti-incrustante. Sua interação com o DCF se dá principalmente devido ao fato 

desse fármaco, de ação analgésica e anti-inflamatória, ser utilizado constantemente por vias 

tópicas ou orais sem a necessidade de prescrição médica. Os dados obtidos dão uma impressão 

geral de que ambas as substâncias são tóxicas em diversos níveis tróficos do ecossistema marinho. 

Estudos apontam que mesmo em pequenas concentrações, elas são capazes de provocar efeitos 

danosos às células de microorganismos marinhos, inibindo funções celulares e até levando-os à 

morte. Muitos artigos ainda serão incluídos nas discussões sobre esse tópico, assim como os 

resultados das experiências laboratoriais, no entanto, esperamos que esses aqui apresentados já 

possam contribuir com a construção e aperfeiçoamento de modelos e investigações voltados à 

complexidade apresentada pela toxicidade combinada nos ecossistemas marinhos. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

849 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA COM APLICAÇÃO DE TÉCNICAS 

DE ESPECTROSCOPIA NO RESERVATÓRIO DO PASSAÚNA 

Nº: 20219270 

Autor(es): Lidiane de Amorim Lisboa 

Orientador(es): Heloise Garcia Knapik 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Monitoramento, Parâmetros De Qualidade Da Água, Reservatório Passaúna 

 

Tendo em vista as restrições impostas pela pandemia de Sars-Cov 2 durante o ano de 2020, as 

atividades originalmente previstas no âmbito do plano de trabalho  foram adaptadas para o 

trabalho remoto, com foco na análise de dados coletados em anos anteriores e compilação dos 

mesmos em um documento que abrangesse o que foi realizado no Projeto Mudak – WRM: 

Multidisciplinary Data Acquisition as Key for a Globally Applicable Water Resource 

Management. Assim, o novo objetivo focou na escrita de um sumario executivo dos 

procedimentos laboratoriais de análises de qualidade da água, com posterior análise dos dados de 

qualidade de água já monitorados nos anos anteriores em diferentes projetos no reservatório do 

Passaúna - PR. Em um primeiro momento, a escrita teve como base a revisão dos procedimentos 

laboratoriais para análise dos parâmetros nitrito, nitrato, nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, 

ortofosfato, fosforo total, fosforo dissolvido total, sólidos totais, sólidos suspensos, clorofila-a, 

carbono orgânico dissolvido, espectroscopia de ultravioleta visível e espectroscopia de emissão-

excitação de fluorescência. Com o intuito de facilitar o entendimento das análises, foram 

elaborados fluxogramas autoexplicativos para cada procedimento analítico. Em um segundo 

momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos relatórios de qualidade de águas de quatro 

estados, sendo eles, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na perspectiva de 

comparar os parâmetros medidos, o índice de qualidade de água utilizado e principalmente a 

frequência de monitoramento. Como última etapa, as atividades se concentraram na análise dos 

dados e cálculo do IET – Índice de Estado Trófico nos pontos de coleta de água no reservatório 

do Passaúna, no período de fevereiro de 2018 a abril de 2019, para incorporação no sumário 

executivo. Os resultados foram incluídos em forma de gráficos espacialmente distribuídos no 

mapa do reservatório, onde foram incluídos os dados de IET por estação em onze pontos do 

reservatório Passaúna, e analisados de forma comparativa com a frequência de monitoramento 

em outros estados, tendo em vista as diferentes estratégias de gestão de recursos hídricos 

consideradas em cada região. Cabe destacar que o trabalho realizado contemplou tanto a pesquisa 

bibliográfica, a escrita do sumário executivo, análise dos dados e elaboração dos fluxogramas e 

gráficos para o melhor entendimento do dados e procedimentos laboratoriais. 
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Gás natural e biogás apresentam-se como ótimas alternativas renováveis para os combustíveis 

fósseis e derivados de petróleo. Para que esses substitutos possam ser utilizados, entretanto, há a 

necessidade de realizar a separação entre o metano e o dióxido de carbono presentes para que, 

dessa forma, a capacidade calorifica desses combustíveis possa ser mais bem aproveitada. Nesse 

sentido, a filtração por membranas poliméricas apresenta-se como um bom método de separação, 

visto que o consumo de energia é menor em comparação aos métodos tradicionais de filtração 

gasosa. Contudo, a separação por membranas não entrega filtrados de alta pureza devido a relativa 

baixa permeabilidade e seletividade das membranas utilizadas atualmente. Sendo assim, um 

desafio torna-se evidente para a área de pesquisa: desenvolver novos materiais que sejam capazes 

de entregar resultados melhores na separação de gases. Esse trabalho, portanto, propôs-se a 

pesquisar e produzir membranas de matriz mista para a separação de gases. As membranas de 

matriz mista, como um material compósito, mesclam as propriedades da matriz polimérica com 

as propriedades das partículas dispersas. Nesse projeto, foram produzidas membranas de matriz 

mista com cargas variáveis  tanto de polisulfona (PSU) quanto de ZIF-8 (Zeolitic Imidazolate 

Frameworks) pelo método de inversão de fase por via úmida-seca. Esse compósito busca 

aproveitar a estabilidade mecânica, térmica e química da matriz polimérica e a capacidade de 

atuação de peneira molecular com tamanhos de poros ajustáveis das ZIFs. Para que as 

propriedades sejam avaliadas, foram realizadas caracterizações para avaliar a temperatura de 

transição vítrea, temperatura de degradação e morfologia das membranas, assim como foram 

realizados testes de permeação de gás para avaliar tanto a seletividade quanto a permeabilidade 

das membranas produzidas em relação ao metano, dióxido de carbono e nitrogênio. 
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PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO ESTUDANTE GABRIELA DO ROSARIO 

BAGGIO NO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ‘’DESENVOLVIMENTO DE 

CÉLULA-TESTE PADRÃO PARA ESTUDOS DE CAMPO (CTEC)’' 
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Os resultados da produção arquitetônica estão geralmente atrelados a normas e regras que 

determinam padrões tidos como ideais para certos tipos de edificações. No Brasil cada município 

determina suas regras, que podem ser exclusivas ou seguir normas pré-estabelecidas. Em um país 

de dimensões continentais como o Brasil, espera-se que estas regras, ou Códigos de Obras, sejam 

condizentes com as características climáticas da região na qual o município se encontra. Por 

exemplo, sabendo-se que pés-direitos mais altos permitem minimizar o impacto do gradiente de 

temperatura vertical. Em climas com temperaturas elevadas, é esperado que o município exija em 

suas normas que o pé-direito da edificação seja maior. Este projeto de iniciação científica tem por 

objetivo elaborar um Projeto Padrão de Célula-Teste para Estudos de Campo baseada nas 

características de dormitórios. Secundariamente, visa verificar se os códigos de obras apresentam 

diferenças em função dos climas dos municípios que eles regulamentam. Para isso, neste trabalho 

foram levantadas as características e dimensões mínimas de dormitórios residenciais definidas 

pelos códigos de obras das cidades brasileiras com população entre 228 e 330 mil habitantes. 

Foram considerados, nesta pesquisa, como parâmetros de verificação da qualidade de dormitórios 

residenciais, a área mínima, o círculo inscrito mínimo ou diâmetro mínimo, o pé direito mínimo, 

abertura mínima para ventilação natural e abertura mínima para iluminação natural. As 

informações foram extraídas dos Códigos de Obras de trinta e uma cidades brasileiras com 

população entre 228 a 330 mil habitantes. Para fins de comparação dos parâmetros estabelecidos 

pelos municípios com os climas locais, foram levantadas as temperaturas médias anuais de cada 

município analisado. Os resultados obtidos mostraram não haver tendência de influência do clima 

local na definição das normas, salvo exceções. O esperado, para um país com a extensão territorial 

e diversidade climática como o Brasil, era que estas normas fossem adequadas a cada região. 

Porém, o que se observou foi que os Códigos de Obras brasileiros costumam seguir um padrão 

independente da região ou clima do município do qual tratam. 
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A INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS FRONTAIS NA DISTRIBUIÇÃO DOS 
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Os microplásticos (MP), partículas sintéticas sólidas de tamanho entre 1 µm e 5 mm, estão 

presentes em quase todos os lugares do planeta e representam uma nova forma de poluição para 

os ecossistemas costeiros e oceânicos. No litoral do Brasil a abundância e distribuição de MP 

ainda é pouco conhecida, no entanto, estudos recentes apontam a necessidade de investigações  

integradas sobre os efeitos da dinâmica praial na distribuição de MP, visto que esses processos 

dinâmicos aumentam a variabilidade de conjunto de dados, podendo dificultar a comparação das 

estimativas da abundância de detritos entre as praias. A praia de Pontal do Sul, no litoral do 

Paraná, está localizada nas proximidades da área portuária de Paranaguá, uma potencial fonte 

emissora de MPs para o ambiente marinho. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo 

principal compreender a influência da passagem de frentes frias na distribuição e deposição de 

MP no litoral do Paraná. Para isso, 40 amostras de sedimentos superficiais (0 - 5 cm) coletadas 

na linha de deixa, ao longo de um transecto de 100 m, em 4 campanhas de coletas (2 pré e 2 após 

passagem de sistemas frontais) foram investigadas quanto ao seu conteúdo de microplásticos 

(fração 1 - 5 mm). As amostras foram peneiradas a úmido em peneiras de  malha de 5 e 1 mm; e 

o resíduo entre 5 e 1 mm foi avaliado sob estereomicroscópio para triagem e caracterização 

morfológicas dos MP. A análise estatística dos dados de MPs se dará quanto a distribuição espaço-

temporal, através de análises univariadas de modelos lineares generalizados, e também análises 

multivariadas de agrupamento e ordenação, com isso será possível produzir mapas de distribuição 

espacial de MPs para momentos anteriores e posteriores à passagem de sistemas frontais. Os 

dados obtidos até o momento, indicam que os tipos dominantes de MP são os secundários, 

principalmente em forma de fragmentos de plástico duro e isopor, sendo a maioria de cor azul, 

branco, transparente e amarelado. 
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Os combustíveis fósseis compõem uma significativa parte da matriz energética mundial, porém 

essas fontes de energia não são renováveis e liberam, na combustão, uma grande quantidade de 

gás carbônico na atmosfera. Muitas pesquisas pelo mundo buscam encontrar alternativas para 

substituir a utilização do petróleo e seus derivados. Um dos candidatos a essa posição é o diesel 

verde feito a partir da biomassa de microalgas unicelulares, as quais conseguem sintetizar 

hidrocarbonetos. Esses microrganismos foram escolhidos pelo grupo de pesquisa, pois podem ser 

cultivados em escala industrial nos fotobiorreatores. Além disso, produzem uma boa quantidade 

de biomassa e realizam a sintetização dos ácidos graxos com o auxílio das substâncias presentes 

no resíduo suíno, provando ser uma opção economicamente viável e ecologicamente correta. A 

metodologia utilizada nos trabalhos realizados consistiu em extrair a parte não esterificável dos 

hidrocarbonetos presentes dentro do citoplasma das células. Para isso, foram utilizados o hexano 

e o etanol, ambos solventes orgânicos, o que resultou em uma mistura líquida homogênea de 

solvente e hidrocarbonetos e uma biomassa residual, a qual pode ser destinada para a fabricação 

de ração animal ou na extração de pigmentos. Após essa etapa, havia a necessidade de recuperar 

o solvente, empregando um rotoevaporador, que realiza a separação das substâncias pela 

diferença de volatilidade. Com os hidrocarbonetos presentes, utiliza-se outra operação unitária, a 

destilação fracionada, para obter o diesel. A coluna de destilação trabalha na faixa de temperatura 

de 200°C, pois esse é o ponto de ebulição da substância desejada. Por fim, analisa-se o resultado 

desse processo por meio de uma cromatografia gasosa, no intuito de quantificar e qualificar os 

compostos presentes no combustível. O propósito deste trabalho é compreender o funcionamento 

do processo de extração e destilação do óleo de microalgas, buscando alternativas para 

potencializar a seletividade e a quantidade dos hidrocarbonetos extraídos e destilados. Ademais, 

será verificada a viabilidade dos aparatos e das substâncias já utilizados na produção do diesel. 

Até a escrita deste trabalho, não foi possível terminar os processos de extração e destilação, devido 

às atuais condições sanitárias. Sem a finalização desses, não há resultados experimentais 

suficientes para analisar e tirar conclusões sobre a viabilidade das operações realizadas. Dessa 

forma, houve a necessidade da renovação do vínculo para a continuação dessa pesquisa. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

854 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

MATERIAL DIDÁTICO PARA ENSINO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS NA 

CONCEPÇÃO DO DESENHO UNIVERSAL PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Nº: 20219289 

Autor(es): Daiana Aparecida Stresser Fiatcoski 

Orientador(es): Anderson Roges Teixeira Goes 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Desenho Universal, Educação Inclusiva, Matemática 

 

Como teor da pesquisa intitulada Material didático para ensino de sólidos geométricos na 

concepção do Desenho Universal para a Educação Inclusiva foi pensada a criação de um material 

pedagógico para aulas de matemática, mais especificamente o estudo de sólidos geométricos, por 

serem figuras que possuem três dimensões e que precisam ser construídas no espaço 

tridimensional. O professor não deve utilizar os livros como material no ensino de matemática, 

pois os estudantes em um Educação Inclusiva aprendem de maneiras variadas. Assim, se faz 

necessária a concepção de algo que materialize o conteúdo para os estudantes, sendo a 

prototipagem, processo de fabricação que pertence aos elementos de criação da Expressão 

Gráfica, capaz de materializar objetos para auxiliar o professor. Nesse contexto o presente 

Trabalho de Iniciação Científica busca mostrar como a inclusão escolar pode se beneficiar da 

concepção de materiais didáticos concebidos na perspectiva do Desenho Universal. O Desenho 

Universal surgiu em meados da década de 80 com o arquiteto Ron Mace que ao projetar prédios 

e áreas públicas imaginou espaços para o acesso de todas as pessoas. Esta concepção de 

planejamento acessível foi entendida como uma solução que resolve problemas em várias áreas e 

foi percebida como solução também na educação, área esta que possui muitas barreiras 

pedagógicas a serem eliminadas para que haja um ensino efetivo de todos os alunos de uma classe. 

Baseado nesses princípios idealizamos a revisão sistemática de literatura acerca da criação de 

materiais didáticos para ensino de sólidos geométricos e com referências ao Desenho Universal. 

Após as conclusões partiu-se para a criação do protótipo em que, inicialmente, a ideia era criar 

um protótipo em material concreto para ser manipulado e testado por estudantes da Educação 

Básica. Assim, com as considerações dos estudantes seria criado um modelo virtual para 

impressão em impressora 3D. Porém, devido à pandemia de Covid-19 não foi possível a aplicação 

do protótipo em uma turma presencial com metodologia que permitisse a manipulação do mesmo, 

até a finalização desse estudo. Também, pretendia-se utiliza do Desenho Universal para 

Aprendizagem, como abordagem metodológica nos encaminhamentos da aplicação. No entanto, 

pela análise do material realizada até o momento podemos afirmar que o protótipo idealizado está 

dentro da perspectiva do Desenho Universal, sendo possível ser utilizado por professores de 

matemática da Educação Básica. 
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Estuários são feições costeiras favoráveis para o desenvolvimento de diversas atividades 

humanas. Estes ambientes deposicionais apresentam altas taxas de sedimentação, devido ao fluxo 

de sedimentos do continente para o oceano, que é controlado tanto pelo regime de precipitação 

quanto por processos antrópicos. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

reconstruir o aporte de sedimentos terrígenos para o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), ao 

longo dos últimos 200 anos, com base em parâmetros granulométricos e razões elementares 

(Fe/Ca, K/Ca, Ti/Ca, Fe/K e K/Rb) de testemunhos sedimentares. As amostras utilizadas neste 

estudo provem de dois testemunhos sedimentares coletados no eixo Leste-Oeste do CEP, 

localizados na porção mais interna (T4) e próximo à desembocadura do estuário (T5). A 

cronologia dos testemunhos foi obtida por datação radiométrica, utilizando os radionuclídeos 

210Pb, 226Ra e 137Cs. A determinação de metais (Ca, Cr, Fe, K, Mn, Rb, Sr, Ti, V e Zn) foi 

realizada através da técnica de Fluorescência de Raios X (XRF), utilizando um Olympus DELTA 

Professional XRF Analyser; e as análises granulométricas foram realizadas em um granulomêtro 

Malvern Hydro 2000. Os resultados obtidos serão avaliados sob uma perspectiva de mudanças 

históricas no regime de precipitação e do desenvolvimento socioeconômico no entorno do CEP. 

As razões elementares Fe/Ca, K/Ca e Ti/Ca, apresentaram maiores valores da base do testemunho 

até 26 cm e menores valores entre 20 e 0 cm, indicado que houve diminuição no aporte de 

sedimentos terrígenos na região do testemunho T4. No entanto, as razões elementares Fe/K e 

K/Rb, associadas ao grau de intemperismo, sugerem que os sedimentos depositados entre a base 

da coluna sedimentar (150 cm) e 26 cm são produto de maior intemperismo químico. Em 

contrapartida, o testemunho coletado nas proximidades da desembocadura do CEP (T5), 

apresentou maior aporte de sedimentos marinhos entre 70 e 20 cm da coluna sedimentar; e 

sedimentos terrígenos com maior grau de intemperismo entre a base e 76 cm, e de 24 cm até o 

topo da coluna sedimentar. 
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Após a consolidação do impeachment de Dilma Rousseff (PT) e a criação da MP 746/16 o então 

ex-presidente da república Michel Temer sancionou a Lei 13.415/2017 trazendo profundas 

mudanças na organização curricular do Ensino Médio. Grandes alterações foram feitas no que se 

refere à organização curricular, dentre elas está a mudança da carga horária do Ensino Médio 

dividido em duas partes, uma destinada a formação básica comum somando um total de 1800 

horas, e outra dividida em itinerários formativos. Cabe às redes estaduais de ensino 

regulamentarem como a lei será implementada nos estados. Partindo desse contexto, propusemos 

analisar a implementação da BNCC no Ensino Médio na rede estadual do Paraná. Dentre as 

perguntas da pesquisa que norteiam a investigação: quais os dispositivos normativos 

regulamentam a implementação da BNCC no Paraná? Quais as propostas da reformulação 

curricular da rede? Quais os pressupostos formativos subjacentes? Quais os sujeitos envolvidos 

nesse processo? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, que tem como recorte a 

análise dos aspectos referentes à reformulação curricular. Utilizou-se como fonte os documentos 

e notícias publicadas pelo Conselho Estadual de Educação do estado do Paraná (CEE- Pr) e pela 

Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR). Como resultados, a secretaria elaborou 

novos referenciais curriculares para a rede estadual com base na Lei nº 13415/2017 e na Base 

Nacional Comum Curricular, voltados para o ensino médio. O referido documento foi 

disponibilizado à comunidade para consulta pública online por apenas vinte e cinco dias, de 03 a 

28 de fevereiro de 2021. Sem divulgar a metodologia utilizada no trato das contribuições, uma 

nova versão foi enviada para a tramitação no conselho estadual de educação, que realizou uma 

minuta do documento para nova consulta pública à comunidade, com prazo também aligeirado. 
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O presente estudo, sobre a percepção da qualidade do ar em Paranaguá, foi realizado entre 

Setembro de 2019 e Fevereiro de 2021, com uma interrupção de alguns meses devido às 

consequências da pandemia da Covid-19. O município de Paranaguá encontra-se situado no litoral 

do Paraná e possui o maior porto graneleiro do Brasil. Em virtude disso, há um intenso tráfego 

rodoviário, marítimo e ferroviário, além de uma alta movimentação de grãos e farelos de soja, 

milho, sal, açúcar, fertilizantes, contêineres, congelados, malte, derivados de petróleo, etanol, 

veículos e celulose. Desta forma, foram realizadas pesquisas bibliográficas pautadas na percepção 

ambiental, na qualidade do ar, e nas políticas públicas e educação ambiental da cidade para 

entender os efeitos que a má qualidade do ar pode causar à saúde pública e ambiental de uma 

região. Com isso, esta pesquisa teve como objetivo entender e investigar as diferenças na 

percepção ambiental sobre a qualidade do ar na cidade e compreender se a poluição do ar é 

percebida pela população ou se já se tornou algo naturalizado. Com a metodologia adaptada 

devido à crise sanitária, foi estruturado um questionário online, na plataforma C3SL, com 43 

questões, subdivididas em: informações individuais; percepção direta; causas e efeitos; saúde; e 

sugestões de possíveis ações da sociedade. Para fins de obter um número amostral de respostas 

(387), foi criada uma página no Facebook, intitulada “Qualidade do ar em Paranaguá: Percepção 

da População e Educação Ambiental”, para com isso concluir a pesquisa e seguir à última etapa, 

que será elaborada com os professores das escolas públicas de Paranaguá. Os resultados obtidos 

por estas entrevistas semiestruturadas indicaram que a população, mesmo sem ter conhecimento 

técnico do que é a poluição atmosférica, percebe a poluição do ar e possui um elevado nível de 

incômodo em relação à contaminação. Desse modo, pretende-se investigar como a temática está 

sendo abordada nas escolas públicas, e assim propor a educação ambiental como ação norteadora 

para fortalecer futuras políticas públicas sobre o tema. 
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A coagulação é uma das etapas do tratamento de efluentes responsável pela desestabilização e 

sedimentação de suspenções coloidais e de microrganismos, que não seriam possíveis de remover 

apenas com operações mais simples. Se realizada de modo adequado, garante a eficácia dos 

próximos processos, além de diminuir os riscos sanitários e ajudar na qualidade do efluente. 

Atualmente, sais inorgânicos metálicos são utilizados nos processos de coagulação em estações 

de tratamento. Porém, a sua natureza metálica pode trazer riscos para a saúde humana e requer 

rígido controle dos resíduos do procedimento por conta da sua característica toxica e não 

biodegradável. Já os coagulantes de origem vegetal além de serem biodegradáveis e mais baratos, 

não alteram o pH do meio e provêm de fontes renováveis. Nesse sentido, o presente estudo busca 

avaliar a aplicação de um coagulante natural a base de tanino, o TANFLOC SG, para a 

substituição, pelo menos parcial, dos coagulantes convencionais metálicos, como o sulfato de 

alumínio.  A pesquisa foca no processo de coagulação dos efluentes provenientes dos laboratórios 

das Usinas Piloto do Centro Politécnico da UFPR, que tem como característica sólidos em 

suspensão sem a presença de corantes, espumas ou óleos. Os experimentos com estes efluentes 

foram propostos para diferentes valores de pH e dosagens dos coagulantes sulfato de alumínio e 

TANFLOC SG, utilizando principalmente o equipamento Jar-Test. A realização destes ensaios 

experimentais não foram possíveis pois o laboratório encontra-se com restrição de circulação de 

pessoas por atingir a taxa máxima de ocupação (m2/estudante) para biossegurança no combate a 

pandemia do Covid-19. Contudo, pela revisão na literatura espera-se que o sulfato de alumínio 

tenha um maior desempenho individual em comparação com o tanino, mas que usados em 

conjunto tenham uma boa eficiência e diminuam a quantidade de sais metálicos utilizados no 

tratamento. 
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As estruturas de concreto estão sujeitas a diversas manifestações patológicas que podem 

comprometer sua durabilidade. A carbonatação é um fenômeno que diminui o pH do concreto, 

causando a despassivação das armaduras e tornando-as suscetíveis a corrosão. A velocidade deste 

processo está relacionada tanto com características particulares do concreto, como a relação 

água/cimento e o uso de adições pozolânicas, quanto com as características do meio no qual o 

material está inserido, como a umidade e concentração de dióxido de carbono. A realcalinização 

é o processo empregado para reestabelecer o pH do concreto e possivelmente repassivar as 

armaduras, sem causar danos a estrutura. Para isto pode-se utilizar técnicas químicas, que 

consistem na absorção e difusão de substâncias alcalinas para o interior do concreto por ação da 

capilaridade e de forças hidráulicas, ou eletroquímicas, que necessitam da aplicação de campo 

elétrico e de fluxo de corrente. Esta pesquisa tem por objetivo estudar a velocidade de 

carbonatação de concretos que tenham sido submetidos a realcalinização química. Para tal, as 

amostras foram divididas em dois grupos, o primeiro passou pelo processo de carbonatação 

acelerada, em seguida pela realcalinização e então novamente pela carbonatação acelerada, e o 

segundo grupo foi submetido apenas ao segundo processo de carbonatação. A carbonatação 

acelerada foi realizada em câmara de carbonatação com controle de temperatura, concentração de 

dióxido de carbono e umidade relativa do ar. A realcalinização química foi realizada pelo método 

de imersão, a solução escolhida para os ensaios foi o hidróxido de sódio (NaOH). A partir dos 

resultados obtidos na segunda etapa de carbonatação, foi possível desenvolver um comparativo 

entre a velocidade de avanço da frente de carbonatação de uma amostra que passou pelo processo 

de realcalinização química e uma amostra de referência, onde foi observado que a amostra 

submetida ao processo de realcalinização obteve uma menor velocidade de avanço no processo 

de carbonatação. 
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Reservatórios são construídos por diversas razões, algumas delas são, abastecimento de água, 

geração hidrelétrica, pesca e recreação, são caracterizados como ambientes lênticos, por isso tem 

são mais sensíveis a poluição e podem sofrer com processos de eutrofização devido a elevadas 

cargas de nutrientes advindas dos rios afluentes. O presente trabalho tem por objetivo o uso da 

modelagem como ferramenta da análise da qualidade da água, considerando o fósforo total como 

parâmetro, do reservatório do Passaúna e a contribuição do conjunto de processos considerados 

na equação do balanço de massa que interferem da concentração estimada.  O modelo utilizado 

foi o Rea0, desenvolvido em MATLAB durante o Estudo de Implementação e Aplicação de 

Modelos Hidrodinâmicos e de Qualidade das Águas Superficiais de Domínio da União como 

apoio à Tomada de Decisões em Proposta de Enquadramento – Estudo de caso dos Rios 

Paranapanema e Itararé integrados aos reservatórios em suas calhas na UGRH Paranapanema, no 

qual o reservatório é considerado um reator completamente misturado e no cálculo de balanço de 

massa são considerados processos de reação e sedimentação do fósforo total. A modelagem foi 

realizada utilizando dados de monitoramento mensais do período de 2018-2019 no reservatório 

do Passauna. Com os resultados do modelo foi possível classificar o reservatório com um índice 

de eutrofização mesotrófico, o que indica uma boa qualidade da água e pode-se observar que em 

mais de 90% do tempo a concentração de fósforo no reservatório manteve-se abaixo do limite de 

classe 2, definido pela resolução CONAMA 375/05. Verificou-se que o coeficiente de 

sedimentação tem pouca influência no balanço de massa, a diferença entre resultados modelados 

e observados pode ser atribuída a processos não considerados, como internal loading e eventos de 

precipitação. 
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O Brasil tem sua malha viária predominantemente composta por estradas não pavimentadas, além 

de possuir número expressivo de rios e reservatórios. Na escala da bacia hidrográfica, as estradas 

não pavimentadas podem representar a principal área fonte de sedimentos, devido à baixa 

infiltração, concentração de escoamento e elevada conectividade com a rede de drenagem, que 

podem acarretar em significativa perda de solo por erosão hídrica e assoreamento de canais e 

reservatórios. A conectividade entre estradas e canais, apesar de importante, envolve processos e 

mecanismos que permanecem ainda pouco compreendidos. Assim, este trabalho tem por objetivo 

analisar e descrever os efeitos e interações de algumas das principais variáveis envolvidas no 

processo de conectividade estrada-canal na bacia do Rio Piraquara, PR. As variáveis analisadas 

por segmento de estrada foram comprimento, declividade, tipo de conexão (direta e indireta) e 

produção e transporte de sedimentos, além da variável distância estrada-canal. Os dados 

analisados provêm de simulações previamente realizadas com o modelo Geomorphic Road 

Analysis and Inventory Package (GRAIP), o qual utiliza, dentre outros subsídios, o mapeamento 

detalhado das estradas e o modelo digital do terreno. Verificou-se que, estatisticamente, a variável 

produção de sedimentos é a mais relevante para explicar o processo de conectividade, seguida 

pela distância entre o ponto de drenagem e o canal. A maior parte das conexões diretas apresentou 

associação positiva com estradas com elevada produção de sedimento, sendo o oposto verificado 

no caso das conexões indiretas. As conexões diretas entre estrada-canal representam somente 9% 

do total de conexões, mas são relacionadas a 43% de todo sedimento que chega aos canais e a 

21% da produção de sedimento nas estradas da bacia. Dessas conexões, apenas 0,08% 

representam 18% do sedimento transportado aos canais e se relacionam a 8% de todo o sedimento 

produzido. Constatou-se também que a variável produção de sedimentos possui uma relação 

especialmente forte no caso das conexões diretas, seguida com grande intervalo pela variável 

comprimento de pista e pela declividade. Independente do tipo de conexão observou-se que a 

variável comprimento da pista se relaciona de forma mais forte com a descarga de sedimentos do 

que a declividade, acentuando-se nas conexões diretas. 
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Mediante a avaliação da colheita de cultura de milho (Zea mays L.) visando a produção de 

silagem, o presente projeto de pesquisa teve como objetivo aferir o melhor desempenho 

operacional observando diferentes formas de trabalho nessa operação, foram analisados os dados 

coletados na Fazenda Canguiri localizada no município de Pinhais-PR, o qual foi utilizado para o 

plantio o hibrido Biomatrix BM950PR03, que ao atingir os parâmetros considerados de melhor 

aproveitamento dessa forragem fermentada, se conduziu a colheita, onde foram utilizados para a 

operação duas colhedoras de forragem, sendo uma de linha única e colheita lateral modelo JF 

C120, acoplada ao trator modelo Case Farmall 80, e outra de área total modelo JF 2000 AT 

acoplada ao trator modelo New Holland T6 130. O delineamento experimental adotado foi em 

blocos, com três tratamentos e sete repetições, onde foram estudados os conjuntos, trator + 

colhedora de linha única, trator + colhedora de área total e trator + colhedora de área total com 

transbordo de apoio, totalizando 21 unidades experimentais. Além disso, com o intuito de 

escoamento do material colhido, foi acoplada aos dois primeiros conjuntos uma carreta de volume 

13 m³, e na utilização do transbordo de apoio está trabalhou acoplada a barra de tração de um 

trator auxiliar. Os tratores foram equipados com sensores ligados a um sistema de aquisição de 

dados (SAD), onde mensuraram dados como rotação do motor, velocidade operacional e consumo 

horário de combustível, foi obtido também a eficiência de operação com bases em parâmetros 

observados como por exemplo, tempo gasto em manobras de cabeceira e afiação de facas. Através 

de equações especificas foram calculadas a capacidade de campo operacional, consumo de 

combustível por área trabalhada e a capacidade de produção dos conjuntos. Os resultados obtidos 

foram submetidos a análise de variância (ANOVA), e após ao teste Tukey. Foram observadas 

diferenças significativas em todos os parâmetros avaliados, exceto no consumo de combustível 

por área trabalhada. Constatando então que o emprego de conjuntos que possuam maior largura 

de trabalho independente da menor velocidade de operação, acarreta em maiores áreas 

trabalhadas, e consequentemente em altos níveis de material processado por tempo, porém não 

possui diferenças consideráveis no consumo de combustível. A utilização de transbordo de apoio 

possibilita um aumento na área trabalhada e na capacidade de processamento de material por 

tempo, ocasionando em um menor consumo de combustível por material colhido. 
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Usualmente os sistemas de irrigação por aspersão são avaliados apenas com base na distribuição 

de água acima da superfície do solo, porém, como a planta consome o que é armazenado no 

interior deste, o ideal é que se avalie também a uniformidade no perfil do solo. Com isso, o 

objetivo do trabalho foi avaliar os coeficientes uniformidade (CUC) e (CUD) de um sistema de 

irrigação por aspersão convencional acima e abaixo do solo em manejo com pastagem e em solo 

sob sistema de plantio direto. Para isso, foi realizado nas duas áreas de ensaio (pastagem e plantio 

direto), a instalação de um aspersor no centro de uma malha com 100 coletores a 70 cm acima da 

superfície do solo, conforme a norma NBR ISO 7749-1, para coleta da lâmina precipitada. Já para 

coleta da lâmina de água infiltrada no perfil do solo, foi utilizado a sonda TDR com profundidade 

de leitura de (20 cm), onde foi realizado nas duas áreas de ensaio, 36 pontos de coleta de umidade 

volumétrica antes, imediatamente após a irrigação, e depois de 2,5 horas do término da irrigação, 

com o intuito de comparar a uniformidade da lâmina de água infiltrada com a lâmina de água 

precipitada nos coletores, e também avaliar a redistribuição da água, no perfil do solo em manejo 

com pastagem e com plantio direto, pela uniformidade de distribuição de água dos dados sem 

sobreposição. Verificou-se que tanto no sistema em manejo com pastagem quanto em plantio 

direto, o coeficiente de uniformidade de christiansen (CUC) e coeficiente de uniformidade de 

distribuição (CUD), foram melhores no perfil do solo, (34,69% e 20,50%) e (37,40% e 31,11%) 

respectivamente, quando comparados com os coletores à 70 cm acima da superfície (16,34% e 

16,10%) e (20,02% e 18,11%) respectivamente. Sendo a melhor uniformidade no perfil do solo 

sob sistema de plantio direto. Já quando comparado os coeficientes de uniformidade (CUC) e 

(CUD), no perfil do solo com pastagem e com plantio direto 0 (h), (91,99% e 86,38%) e (93,86% 

e 93,13%), respectivamente, e 2,5 (h) após a irrigação (92,4% e 87,12%) e (94,56% e 94,05%) 

respectivamente, verificou-se que além de uma melhor uniformidade de aspersão, no perfil do 

solo com plantio direto, também ocorreu uma melhor redistribuição da lâmina de água aplicada. 

Foi possível observar que a metodologia aplicada se mostrou eficiente na avaliação do sistema de 

irrigação por aspersão convencional, onde a utilização das informações de lâmina infiltrada tornou 

a análise mais confiável. 
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O processo de urbanização sem o amparo de um planejamento ambiental tem resultado em 

grandes impactos no meio ambiente, como a contaminação dos recursos hídricos com substâncias 

que podem ser nocivas ao ecossistema e à saúde humana. Além daquelas substâncias já bem 

conhecidas e monitoradas há também aquelas que vêm sendo estudadas por seu potencial de 

contaminação, tais compostos são denominados contaminantes emergentes. Diversos grupos são 

considerados contaminantes emergentes, como aqueles classificados por sua capacidade de alterar 

as funções do sistema endócrino, causando diversos efeitos nos organismos, dentre esses 

interferentes endócrinos podemos citar o hormônio 17β-Estradiol. Para monitorar a presença 

dessas substâncias, é indispensável que o método utilizado seja submetido ao processo de 

validação, por meio dos parâmetros de seletividade, linearidade, faixa de aplicação, precisão, 

exatidão, limite de detecção, limite de quantificação e robustez, garantindo assim a qualidade das 

medições. Com o intuito de validar um método analítico barato e de ampla disponibilidade para 

determinação do 17β-Estradiol em água, nesse trabalho, utilizou-se a técnica de Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (HPLC UV-VIS) com detecção espectrofotométrica de arranjo de 

diodos. A metodologia cromatográfica utilizada foi: detector ultravioleta a 205 nm, coluna de 300 

mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno, empacotada com sílica quimicamente ligada 

a grupo octadecilsilano (5μm), mantida a temperatura constante de 30°C. A fase móvel utilizada 

foi acetonitrila e água (55:45) a um fluxo de 1 mL/minuto. Foram realizados testes de 

determinação do 17β-Estradiol em água ultra pura e, posteriormente, utilizando água superficial 

como solvente. Dentro da faixa de aplicação de 0,5 à 50 mg/L, o coeficiente de correlação da 

curva analítica foi de 0,992, indicando coerência na proporcionalidade das concentrações do 

analito dentro do intervalo especificado. Os limites de detecção e quantificação foram calculados 

através do método baseado em parâmetros da curva analítica, e resultaram, respectivamente, em 

0,896 mg/L e 2,714 mg/L.  Já a seletividade foi avaliada a partir da comparação dos 

cromatogramas referentes às amostras de água superficial com e sem a fortificação do analito. 

Essa comparação comprovou que o método apresenta seletividade, uma vez que nenhum pico foi 

observado no tempo de retenção do analito no cromatograma sem fortificação. Diante dos 

resultados obtidos, pôde-se concluir que o método utilizado atende de maneira satisfatória aos 

parâmetros avaliados. 
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O procedimento padrão na identificação de espécies é baseado na descrição qualitativa e 

quantitativa das células componentes, que frequentemente exige profissionais treinados. Técnicas 

não destrutivas como a espectroscopia se apresentam como alternativas, uma vez que a coleta da 

informação é feita de maneira rápida e não destrutiva, com potencial para diferentes níveis de 

dificuldade de identificação, como no carvão, onde a anatomia pode variar em função das 

condições de carbonização. Este trabalho teve por objetivo obter espectros no infravermelho 

próximo (NIR) de blocos de madeira carbonizada de espécies provenientes de uma floresta natural 

localizada no município de Nova Maringá, Mato Grosso. Foram estudadas as espécies 

popularmente conhecidas por Amapá doce, Amarelinho, Angelim amargo, Angelim cascudo, 

Angelim pedra, Angelim saia, Cambará, Canela branca, Canela seda, Canelão, Cedrinho, Cedro 

cuiabano, Figueira, Garapa, Guaritá, Ipê amarelo, Itaúba, Jatobá, Muiracatiara rajada e Pinho 

cuiabano. Para a obtenção dos espectros foi utilizado um espectrômetro Tensor 37, com fonte 

para infravermelho próximo, da Bruker, operando em reflectância difusa. Foram obtidos o 

máximo possível de espectros em cada amostra, envolvendo a variação estrutural e de planos de 

corte. Os dados foram primeiramente avaliados por análise de componentes principais (PCA) para 

observar o agrupamento das espécies, sendo os dados em sua forma original, em primeira e 

segunda derivada. Após, foi feita uma análise linear discriminante baseada em Mahalanobis, que 

assume igual probabilidade com base em três componentes principais. Os resultados indicam que 

os dados com pré-tratamento são os mais indicados para discriminação dessas madeiras 

carbonizadas, onde o Angelim cascudo, o Amarelinho e o Amapá doce são os mais contrastantes 

em relação às demais espécies. Ao observar as matrizes de confusão, as que apresentaram maiores 

percentuais foram as variações em primeira derivada no cruzamento feito só por planos, no 

transversal e no longitudinal com 53% de acertos cada; as espécies com total acerto no eixo 

transversal foram: Amarelinho, Angelim cascudo, Cedrinho e o Cedro Cuiabano; no eixo 

longitudinal: Angelim cascudo e o Ipê. A distinção entre famílias respondeu de forma semelhante, 

destacando que foram com todos os espectros, também em primeira derivada, com 52% de acertos 

com principal contribuição percentual da família Vochysiaceae. Diferente das demais, o Ipê foi o 

único que apresentou correto enquadramento com os dados originais do espectro, seja com ou 

sem distinção entre planos. 
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Para viabilizar a conservação dos remanescentes florestais em área urbanas, torna-se necessária a 

busca por ferramentas para o exame de padrões espaciais. Com isso, este trabalho objetivou 

modelar e correlacionar os padrões espaciais da diversidade arbórea, grupos sucessionais e 

resultados de análise físico-química do solo ao longo de um inventário contínuo na Floresta 

Nacional de Irati. Os dados foram obtidos em uma área de 25,0 ha composta por 25 unidades 

amostrais de 100 m x 100 m, subdivididas em 16 sub-parcelas de 25 m x 25 m, gerando 400 sub-

parcelas, de onde os indivíduos arbóreos com diâmetro a 1,3 m do solo igual ou superior a 10 cm 

foram mensurados e georreferenciados. Os índices de Shannon, Simpson e Pielou, bem como as 

áreas basais dos grupos sucessionais pioneiras, secundárias iniciais e tardias e climácicas, foram 

calculados em cada sub-parcela. Semivariogramas foram ajustados para descrever o 

comportamento espacial das variáveis, sendo, em seguida, interpolados por krigagem ordinária 

para confecção de mapas temáticos. Foi verificada a dependência espacial para as variáveis ph 

CaCl, Al+, Ca+, H+Al, K, Mg, P, S, T, V%, índice de Shannon e Simpson, logo, para estas 

variáveis, é possível a modelagem espacial com a geoestatística. A cokrigagem foi realizada a 

partir das variáveis que obtiveram a dependência espacial modelável com geoestatística. Os 

índices de Shannon e Simpson se correlacionaram espacialmente com as variáveis Al+ 40-60 cm, 

P 40-60 cm, H+Al 0-20 cm, H+Al 40-60 cm. O semivariograma cruzado para os índices de 

Simpson e Shannon, como variáveis primárias, e com as variáveis Al+ 40-60 cm, P 40-60, H+Al 

0-20 cm e H+Al 40-60 cm utilizadas como variáveis secundárias, mostraram correlação inversa, 

indicando que, com o aumento das variáveis secundárias, há a diminuição da diversidade de 

espécies. 
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A cidade de Curitiba passou de uma população de 600 mil habitantes em 1970 para uma 

estimativa de aproximadamente 1,95 milhão de habitantes segundo IBGE (2020); esse 

crescimento populacional de mais de 1 milhão teve diversos impactos sociais, urbanísticos, 

econômicos e climáticos. Focando principalmente neste último fator, ao longo dos últimos anos 

diversos estudos vêm buscando compreender a ilha de calor de Curitiba e seus impactos 

socioambientais. Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo estudar a ilha de calor da 

capital paranaense a partir de novas tecnologias, ainda não utilizadas em outros estudos na região, 

que permitiriam a modelagem tridimensional desse fenômeno. Além disso, também tem como 

objetivo identificar tendências e variabilidades climáticas na capital. Para a realização da 

modelagem tridimensional, planejava-se usar tecnologias como drones e sensores instalados em 

diversos andares dos edifícios da região central, permitindo a coleta da temperatura em alturas 

variadas ao longo de um eixo estrutural. No entanto, essa parte da pesquisa foi adiada por conta 

da pandemia do Covid-19, que não permitiu a realização da coleta de dados em campo. Dessa 

forma, foram escolhidas duas outras fontes de dados a serem utilizadas: uma foi coletada de 

outubro de 2015 a junho de 2018, pelo próprio Laboratório de Climatologia, através de estações 

meteorológicas automáticas distribuídas por Curitiba e municípios da Região Metropolitana 

(esses dados foram filtrados em função das falhas em sua coleta); a outra fonte provém da estação 

meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia. Em preparação para o efetivo uso desses 

dados, foi efetuada a revisão de diversos artigos científicos para a compreensão do estado da arte 

do estudo da ilha de calor, em especial  da situação curitibana. Com a elaboração de mapas de 

isotermas a partir desses dados, buscou-se analisar as variações de temperatura ao longo da malha 

urbana de Curitiba, identificando as ilhas de calor e de frescor e, por extensão, os efeitos da 

urbanização. Portanto, apesar de a pandemia ter dificultado a plena realização das atividades 

propostas, ainda sim foi possível reaproveitar dados já coletados e, dessa forma, atualizar e 

expandir o campo de estudo da ilha de calor na capital paranaense. 
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Desde o período colonial as florestas da Mata Atlântica foram submetidas ao processo de 

degradação em razão da exploração agropecuária que culminou em sua fragmentação. Para 

promover a restauração dessas áreas, o plantio de mudas nativas é um método dos métodos que 

pode ser aplicado. O Baccharis dracunculifolia D. C. e a Mimosa scabrella Benth. são espécies 

pioneiras colonizadoras nativas possuindo um caráter colonizador, sendo desejáveis para algumas 

estratégias de restauração. Ambas espécies podem apresentar mortalidade acentuada em 

condições de campo, especialmente quando implantadas com porte reduzido.  Em virtude disso, 

o presente estudo tem como objetivo avaliar se a ação do transplante em viveiro favorece o 

desenvolvimento inicial de mudas de B. dracunculifolia e M. scabrella empregadas em campo. A 

pesquisa foi desenvolvida em uma casa de vegetação e na área de restauração florestal do projeto 

Arboreto (Arboreto 3), ambos localizados na Fazenda Experimental Canguiri da Universidade 

Federal do Paraná, em Pinhais – PR. As mudas foram destinadas para uma área experimental, 

concebida em 2019, com necessidade de replantio. Dois procedimentos foram adotados 

configurando dois tratamentos: mudas sem transplante (ST) e mudas com transplante (ST), 

considerando-se transplante a mudança de embalagem menor de 110 cm3 em tubete para uma 

maior de 500 cm3 em sacos plásticos, no momento do transplante foi adicionado o substrato 

comercial à base de casca de pinus semidecomposta e Fertilizante de Liberação Controlada (FLC) 

Osmocote® (18-05-09). As variáveis mensuradas foram o diâmetro de coleto (dc), altura total 

(ht) e sobrevivência das mudas. Os períodos de coletas que formaram os tratamentos foram ao 

tempo 0 e 60 dias do transplante no viveiro e aos 150 dias após o plantio em campo. A partir dos 

resultados obtidos, no tempo em viveiro, as mudas de ambas as espécies apresentaram um 

aumento significativo nas médias de dc e ht. Ao analisar os resultados de campo, 

comparativamente, se observou um aumento na taxa de sobrevivência de 16% a 69% para as 

mudas transplantadas de B. dracunculifolia e M. scabrella, e constatou-se ainda que as de M. 

scabrella obtiveram o dobro de ganho em ht contrariamente ao B. dracunculifolia com a altura em 

campo inferior à do viveiro. Contudo, devido a sobrevivência, o transplante em viveiro 

influenciou positivamente o desenvolvimento inicial das mudas das duas espécies. Dessa forma, 

reforça-se a necessidade da produção de mudas de maior porte para espécies pioneiras com 

sensibilidade às fases iniciais em campo. 
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Uma vertente que vem conquistando grande atenção nos estudos da durabilidade de concretos é 

a investigação da Reação Sulfática Interna (RSI). Este ataque interno de sulfatos ocorre em função 

do emprego de agregados contaminados por sulfetos minerais na produção do concreto, como a 

pirita e a pirrotita. Dessa forma, o estudo tem por objetivo analisar a influência de quatro 

diferentes teores de contaminação do agregado pela pirita na avaliação da corrosão da armadura: 

0% (referência); 0,5%; 1,0% e 5,0% (contaminação máxima). Para isso, foram utilizados 24 

corpos de prova prismáticos de concreto armado, que foram retirados da condição saturação e 

transladados para a câmara seca a 55 ± 5% U.R. e 23 ± 2 ◦C, para monitorar o efeito da secagem 

nas leituras eletroquímicas. Foram executados ensaios semanais com o aparelho GECOR 10 

durante um mês, avaliando os parâmetros de densidade de corrente de corrosão (icorr), 

resistividade elétrica do concreto (R) e potencial de corrosão (Ecorr), todos associados com o 

avanço da corrosão nas barras de aço das lajes estudadas. Logo após a retirada dos corpos de 

prova dos tanques de imersão, quando ainda o teor de umidade no interior dos corpos era 

suficiente para permitir as leituras, estas apontaram resultados coerentes com o esperado, 

indicando maior atividade deletéria da armadura nos corpos de prova com a contaminação 

máxima, em detrimento daqueles com menor teor de contaminação. Já nos ensaios após exposição 

em câmara seca, com quantidade insuficiente de eletrólito presente no interior dos corpos, as 

leituras apresentaram resultados ilógicos, e foram, portanto, desconsideradas. A partir desta 

incoerência verificada inferiu-se que: 1) precisava-se estabelecer um padrão de umedecimento da 

superfície de cobrimento dos corpos, que permitisse as leituras sem saturar o concreto; e 2) se 

fazia necessário restaurar as conexões dos fios realizadas há 5 anos nestes corpos de prova, 

porque, provavelmente, estes fios estavam corroídos e impedindo as leituras eletroquímicas. 

Diante disto, se iniciou o processo de manutenção das conexões de fios de cobre para possibilitar 

o reinício das leituras, que ainda não fora finalizado. Por fim, será realizada a análise de variância 

ANOVA e o subsequente teste de Tukey com 95% de confiança, buscando estabelecer uma 

correlação entre as leituras, considerando a influência da variação de umidade e do teor de 

contaminação nos resultados obtidos. Pretende-se ainda aplicar o modelo linear, com 

determinação do R² para inferir a relação entre as técnicas eletroquímicas consideradas no estudo. 
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A erva-mate, Ilex paraguariensis A.St.-Hil., é uma cultura de notável relevância no Brasil, 

gerando renda e trabalho, especialmente para os pequenos produtores na região Sul do país. 

Tendo-se em vista o aumento da produtividade e necessidade de abastecimento do mercado por 

mudas de qualidade, é essencial a seleção de indivíduos superiores em programas de 

melhoramento a fim de obter plantas com as características de interesse. Objetivou-se nesse 

estudo avaliar a viabilidade de embriões de erva-mate advindas de cruzamentos de polinização 

aberta (PA) e controlada (PC), bem como, analisar as variáveis: produção de pirênios (NP), 

produção de frutos (NF), biometria (área, comprimento e largura) dos frutos e pirênios, através 

do processamento digital de imagens via software ImageJ® e número médio de pirênios por fruto 

(NPF). A PC foi realizada em um teste de procedências e progênies no município de Ivaí/PR, 

onde foram selecionados sete genótipos, sendo três fêmeas e quatro machos. A viabilidade dos 

pirênios, foi avaliada através do teste de tetrazólio, em delineamento inteiramente casualizado – 

DIC em esquema fatorial duplo (3 fêmeas x 4 machos) com quatro repetições de 25 pirênios por 

cruzamento de PC e em DIC para PA. Os dados foram submetidos à Análise de Variância 

(ANOVA). Não houve diferença estatística entre os cruzamentos realizados. A viabilidade média 

apresentada em PC foi de 59%, destes 34% já se encontravam no estágio pós-coração e 5% em 

torpedo e para PA os resultados foram, em média, de 54% (viabilidade), onde 29% e 4% estavam 

nos estágios pós-coração e torpedo, respectivamente. Para as variáveis NP, NF, área, 

comprimento e largura médios de pirênios, os maiores valores foram verificados para o PC 

F1xM3 sendo: 1.812 unidades, 7,29 mm², 4,36 mm, 2,41 mm e os frutos apresentaram em média: 

540 unidades, 48,11 mm², 8,23 mm e 7,63 mm, respectivamente. O NPF foi de 4 unidades (para 

PC e PA, independente do cruzamento). Com base nos resultados conclui-se que as sementes 

oriundas de cruzamentos controlados  apresentam homogeneidade nas variáveis biométricas e que 

os pirênios possuem alta viabilidade, não havendo, porém, aumento significativo na viabilidade 

embrionária de pirênios irmãos-completos (PC) em relação aos meio-irmãos (PA). 
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Grandes centros urbanos estão localizados na costa brasileira, os quais possuem suas populações 

aumentadas em épocas de verão. Essa alta densidade populacional sofre frequentemente com 

alagamentos, enchentes e inundações, os quais provêm da incapacidade do solo de reter toda 

vazão hidrológica local, sendo que essas grandes vazões podem estar acontecendo devido a 

ocorrência de eventos de chuvas combinados com altos níveis das marés. Uma das formas de se 

gerar medidas preventivas contra esse tipo de desastre natural é através do uso da modelagem 

hidrológica, a qual serve para simular padrões hidrológicos, a fim de determinar a ocorrência 

desses eventos previamente. Nesse contexto, foi implementado um modelo hidrológico cujo 

funcionamento dá-se pela junção de um modelo de chuva-vazão, o IPH 2, que recorre ao uso do 

método de separação de escoamento de Berthelot, cujo qual empregou a equação de infiltração 

de Horton agregado a uma função empírica de percolação através da equação de continuidade; e 

um modelo empírico de previsão de níveis de marés otimizado através do método dos mínimos 

quadrados. O modelo final desenvolvido pela junção desses métodos demonstrou gráficos com 

dados horários capazes de realçar a possibilidade de ocorrência de enchentes e inundações através 

da exposição de altos valores de vazões, provenientes da soma de grandes volumes de chuvas e 

de altos níveis de marés, os quais possibilitam o planejamento e execução de medidas preventivas 

e mitigadoras de forma prévia ao evento, principalmente nas regiões próximas aos corpos hídricos 

dos municípios. Sendo assim, com o uso do modelo hidrológico que combina um modelo chuva-

vazão com um modelo de marés, foi possível destacar casos de desastres naturais que assolam a 

população litorânea, permitindo que sejam tomadas medidas com o intuito de evitar danos à 

sociedade local. 
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A Open Knowledge Foundation define dados abertos como conteúdos que podem ser livremente 

utilizados, modificados e compartilhados por qualquer pessoa e para qualquer finalidade, desde 

que sejam preservadas a proveniência e abertura desses dados. No Brasil, em 18 de novembro de 

2011 foi sancionada a Lei de Acesso à Informação Pública (Lei 12.527/2011) que regula o acesso 

a dados e informações do governo. O governo brasileiro construiu o Portal Brasileiro de Dados 

Abertos que centraliza a busca e os acessos dos dados e informações públicas. Esses dados vêm 

sendo utilizados em pesquisas que buscam compreender, solucionar e/ou otimizar questões 

encontradas na sociedade resultando em maior número de publicações. Esse trabalho objetivou 

realizar pesquisa a respeito da produção científica – entre o período de 2016 a 2020 – sobre análise 

de dados em bases de dados públicas abertas no Brasil, a fim de compilar quais ferramentas e 

métodos os pesquisadores estão utilizando para visualizar/analisar esses dados, quais são os mais 

representativos dessa área e as universidades envolvidas, dentre outros indicadores por meio da 

análise bibliométrica, que prevê a análise quantitativa das informações presentes nas diversas 

publicações, procurando quantificar os processos de comunicação escrita, passíveis de 

discretização, análise e avaliação, mapeando como está sendo disseminada a produção científica. 

Identificou-se a escassez de publicações que fazem o resgate histórico da produção científica 

relacionada a métodos utilizados para a análise de dados abertos nacionais. Nessa pesquisa foram 

utilizados dados de produção científica brasileira com base em artigos indexados pela base de 

dados Web of Science (WOS), uma plataforma de pesquisa multidisciplinar das áreas de Ciências 

Agrárias, Biológicas, da Saúde, Exatas e da Terra, Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística, 

Letras e Artes. A WOS é compatível com a ferramenta de análise bibliométrica Bibliometrix 

(disponível para R) utilizada na pesquisa. Para a coleta (abril/2021) utilizou-se o filtro de idioma 

português, período de 2016 a 2020, país de publicação Brasil, e as descritores "open data" e "tool". 

O retorno contou com 65 resultados, sendo 12 publicações em 2016, 13 (2017), 17 (2018), 11 

(2019) e 12 (2020). Participam das publicações a UFSC, UFRGS, UNIP, USP, UFRN, IFPE, 

PucMG, FUMEC e IFMA. Outras análises bibliométricas complementares estão sendo 

conduzidas e têm previsão de término até setembro de 2021, conforme cronograma do plano de 

trabalho aprovado. 
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VARIAÇÕES DO RITMO PLUVIAL NO ESTADO DO PARANÁ: ANÁLISE 
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O clima desde sempre foi um elemento fundamental na manutenção da vida humana, 

compreender o funcionamento da dinâmica climática nos garante certa previsibilidade de eventos 

climáticos possivelmente danosos e, ainda, mitigar seus provenientes impactos. As secas 

meteorológicas se caracterizam como eventos extremamente prejudiciais para uma ampla gama 

de setores, como no caso do abastecimento hídrico, da produção de alimentos e da geração de 

energia. Nesse sentido, entender as condições que originam e garantem a manutenção de eventos 

de secas meteorológicas é de interesse comum. A região Sul e Sudeste do Brasil, esporadicamente 

são acometidas por eventos de precipitação escassa, como foram os casos de São Paulo, em 2014 

e 2015 e Curitiba, em 2006. Desde 2020, o estado do Paraná tem sofrido uma anomalia negativa 

no quadro de precipitação, os efeitos da crise gerada pelo evento, que ainda se manifesta em 2021, 

atingem principalmente a população de Curitiba e Região Metropolitana, o rodízio de água, 

instituído pela Companhia de Saneamento do Paraná em 2020, atingiu boa parte da população 

curitibana. Esse trabalho vem com o intuito de realizar um levantamento — por meio de fontes 

históricas, jornalísticas e de dados meteorológicos disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia, Agência Nacional das Águas, Instituto Águas Paraná, Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Paraná e pela Companhia Paranaense de Energia — dos eventos de 

crise hídrica e secas meteorológicas em Curitiba (PR) e, a partir do entendimento do ritmo 

climático da região, buscar compreender e elencar quais são as condições meteorológicas que 

favorecem a manutenção desses mesmos eventos. Até o momento, foi possível realizar o 

levantamento bibliográfico e estruturar a base de dados para que, por meio destes e da análise dos 

materiais históricos e jornalísticos obtidos, seja possível delimitar os eventos de escassez hídrica 

na região ao longo do tempo, além da busca pelos elementos que garantiram a sua formação e 

manutenção. Também foi possível realizar a produção de material gráfico e mapas evidenciando 

a dinâmica regional de precipitação. Apesar de apenas os resultados no tangente à coleta de dados 

terem sido possíveis dentro do período de realização do estudo, almeja-se prosseguir com a 

pesquisa pelos próximos dois anos, a fim de alcançar resultados conclusivos acerca das 

características da dinâmica climática, na região Sul do Brasil, que favorecem os eventos de secas 

meteorológicas e que, possivelmente, auxiliarão políticas públicas e servirão de base para projetos 

e estudos futuros. 
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EFEITO DE SUBDOSES DE HERBICIDAS PARA O MANEJO DA BRAQUIÁRIA EM 

CONSÓRCIO COM MILHO SAFRINHA 
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O consórcio de milho com braquiária é uma técnica que permite aumentar a produção de palhada 

e diversificar o sistema de produção, sem eliminar o cultivo de uma cultura comercial. Contudo, 

o principal entrave para a maior adoção desta técnica é a possibilidade de redução da 

produtividade do milho pela competição com a braquiária. Para reduzir o risco de crescimento 

excessivo da braquiária e consequente redução da produtividade do milho, recomenda-se a 

aplicação de subdose de herbicida, no intuito de apenas reduzir o crescimento da braquiária, sem 

eliminá-la. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o efeito de subodses de herbicidas no 

crescimento da Urochloa ruziziensis e na produtividade do milho safrinha. O experimento foi 

instalado no município de Palotina-PR. O delineamento experimental foi em blocos casualizados 

com arranjo fatorial 3x6 + 1, sendo o primeiro fator os herbicidas (nicosulfuron, mesotrione e 

tembotrione), o segundo fator as doses (0%, 10%, 20%, 25%, 33% e 50% da dose de bula), além 

da testemunha sem braquiária. O milho foi semeado na primeira semana de março de 2021, 

utilizando-se 60000 sementes por hectare do híbrido DKB 255, com adubação de base de 33 e 41 

kg ha-1 de N e P2O5. A adubação potássica foi realizada em cobertura, na dose de 50 kg ha-1 de 

K2O. A braquiária foi semeada por meio de caixa adicional, depositada na frente do disco de 

corte, na dose de 4 kg ha-1. A aplicação dos herbicidas foi realizada no dia 08/04/2021. Devido 

ao atraso na semeadura, o experimento ainda não foi finalizado. Serão avaliadas a massa de 

matéria seca da braquiária e a altura de planta, altura de inserção da espiga, número de fileiras, 

número de grãos por fileira, massa de 100 grãos e produtividade do milho. Espera-se como 

resultados: 1) redução da produtividade do milho com o uso da braquiária na ausência da 

aplicação de herbicida; 2) obtenção da dose de cada herbicida que garanta máxima produtividade 

do milho e com mínima perda de massa de matéria seca da braquiária. Como conclusão espera-

se obter o melhor ajuste de herbicida x dose a fim de obter uma recomendação mais adequada e 

fomentar o uso da tecnologia na região Oeste do Paraná. 
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DESENVOLVIMENTO DE SENSOR DE PRESSÃO UTILIZANDO DISPOSITIVOS NA 
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Sensores de pressão são dispositivos que convertem pressão externa ou deformação em sinal 

elétrico e podem ser utilizados em diversas áreas, incluindo na fabricação de próteses médicas, 

pois além de medir a pressão podem medir indiretamente outras grandezas. Na década de 70 

polímeros condutores começaram a ser estudados, o que abriu novas possibilidades para a 

exploração dos materiais orgânicos. Estes possuem características para a fabricação de 

dispositivos flexíveis, biodegradáveis, de baixo custo e processamento. O polibitiofeno (PBT) é 

um polímero conjugado formado a partir do bitiofeno, um composto orgânico e sólido 

normalmente transparente. O objetivo do estudo é montar um dispositivo e observar se é possível 

o seu uso como um sensor de pressão. Foi feito um filme de PBT depositado eletroquimicamente 

por cima de uma lâmina de vidro coberta com óximo de índio e estanho (ITO). Foi construído um 

dispositivo na estrutura sanduíche ITO/PBT/Al, onde o alumínio foi depositado utilizando 

evaporação térmica a vácuo. A intensidade de corrente em função do tempo foi medida para 

diferentes tensões observando-se que o dispositivo funciona melhor a uma tensão de 2 V. 

Mantendo a tensão constante foi medida a intensidade de corrente pelo tempo variando a pressão 

dentro de um criostato não resfriado. A curva obtida entre a corrente e a tensão é chamada de 

curva retificadora ou curva de diodo, que era esperado para o dispositivo. Já para os testes da 

corrente em função da pressão, houve uma variação positiva para a condição de alta pressão e 

negativa para a condição de baixa pressão. Contudo a corrente não permaneceu constante e não 

foi possível fazer uma correlação direta entre a pressão e a corrente elétrica (ou resistência), 

havendo a necessidade de realizar novos testes, tentando contornar este problema. 
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O objetivo deste projeto foi o estudo do espalhamento de elétrons por moléculas de hexatrieno (), 

um hidrocarboneto insaturado, que pode aparecer em duas conformações, cis ou trans. Uma de 

suas principais aplicações é na síntese de compostos derivados, como por exemplo o Difenil 

Hexatrieno (), um hidrocarboneto fluorescente usado no estudo de membranas celulares. Como 

apresenta três duplas ligações em sua estrutura, espera-se detectar três ressonâncias – associadas 

ao aprisionamento temporário do elétron – de forma, com carácter , no espalhamento de elétron 

por essas moléculas. No entanto, resultados experimentais de espectroscopia de transmissão 

eletrônica [P.D. Burrow, K. D. Jordan, J. Am. Chem. Soc. 104, 5247–5248 (1982)] reportaram 

apenas duas ressonâncias e argumentaram que a primeira ressonância possa ser mais estável como 

um estado ligado. Cálculos de estrutura eletrônica indicaram que as ressonâncias detectadas 

experimentalmente estão realmente relacionadas ao aprisionamento do elétron nos orbitais  e , 

porém, suportaram a primeira ressonância em energias próximas a 0,5 eV, o que contraria os 

argumentos reportados no artigo experimental. Assim, neste trabalho caracterizamos as 

ressonâncias (posição em energia e largura) de forma presentes nas seções de choque calculadas 

pelo espalhamento de elétrons por moléculas de hexatrieno. Os cálculos foram realizados 

utilizando o Método Multicanal de Schwinger (SMC) implementado com pseudopotenciais 

(SMCPP) na aproximação estático-troca (SE) e estático-troca mais polarização (SEP) [R. F. da 

Costa et al., Eur. Phys. J. 69, 159 (2015)]. Na aproximação SEP os efeitos de polarização da 

nuvem eletrônica da molécula alvo foram descritos através de excitações virtuais simples do alvo 

que foram descritas empregando todos os orbitais ocupados como orbitais de buraco e, 40 

MVO+6 como orbitais de partícula e espalhamento. De acordo com os resultados obtidos, as 

estruturas ressonantes se encontram nas simetrias  e  para a molécula cis em energias de 1,58 eV 

e 4,17 eV e  e  para a molécula trans em energias de 2,51 eV e 2,97 eV, ambos na aproximação 

SEP. Comparando com os resultados experimentais de espectroscopia de transmissão eletrônica, 

obtiveram-se erros de no máximo 0,65 eV, mostrando boa concordância dos cálculos realizados. 

Se tratando da primeira ressonância, na aproximação SE, a ressonância aparece nas simetrias  e  

para cis e trans, respectivamente. Já na aproximação SEP, essa primeira ressonância se apresenta 

mais estável como um estado ligado, com energias menores que 0 ev. 
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O trabalho realizado sobre o contexto da quantificação de incertezas em estruturas costeiras 

sugeriu ao discente um estudo mais detalhado sobre a teoria de probabilidades e uma escolha de 

uma estrutura costeira de interesse para a resolução do problema de confiabilidade estrutural. Foi 

escolhido e dimensionado uma barragem de gravidade para a aplicação dos conceitos da mecânica 

e da probabilidade dentro do limite do conhecimento do aluno. Diante dessas limitações e do 

enfoque do trabalho ser a aplicação da probabilidade em estruturas costeiras que algumas 

considerações foram feitas a respeito do dimensionamento da barragem. Considerou-se a 

barragem como uma estrutura que respeita as propriedades de um corpo sólido e que visa a 

retenção da pressão hidrostática a montante com a condição de que seu colapso se dê por 

tombamento, ou seja, para este estudo não foi considerado o deslizamento da barragem. As duas 

estruturas dimensionadas têm perfis trapezoidais e com esforços solicitantes de perfil triangular. 

Considerando a divisão do estudo em três etapas, pôde-se diferenciar três objetivos principais. O 

primeiro deles foi garantir o entendimento dos conceitos referente à teoria de probabilidades com 

enfoque no campo das variáveis aleatórias. O segundo objetivo foi a escolha e dimensionamento 

da estrutura costeira de interesse e de sua equação de equilíbrio cujos parâmetros estão associados 

à uma variável aleatória específica. O passo seguinte tem como objetivo a resolução da equação 

do equilíbrio e apresentar a probabilidade de falha da estrutura. Esse último passo é executado 

com o auxílio de softwares para o cálculo do hipervolume da função de várias variáveis aleatórias, 

passo que não seria possível concluir com praticidade se calculado à mão. Diante das equações 

de momento resultante, referente à estrutura, foram verificados, matematicamente, que, para uma 

análise de tombamento é interessante que a barragem fique na disposição que se consiga 

aproveitar o próprio peso da água como um esforço estabilizador. Outros resultados que poderiam 

ser obtidos através da análise matemática do equilíbrio de momento junto às condições inicias é 

a possibilidade da otimização da estrutura tornando menos custosa, ou seja, a otimização da 

estrutura utilizaria o ajuste dos comprimentos e parâmetros na equação do equilíbrio de forma 

que a probabilidade de falha esteja dentro de um intervalo de interesse com a menor quantidade 

de recurso possível. 
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MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DA DINÂMICA ESPACIAL E TEMPORAL 
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No final de 2019, o mundo assistiu o surgimento de um novo coronavírus humano, o SARS-CoV-

2, com grande transmissibilidade e causador da COVID-19 (sigla para Corona Virus Disease), e 

que levou à declaração de uma pandemia ao se espalhar rapidamente ao redor do globo, infectando 

milhões de pessoas e causando preocupação em relação à dinâmica do vírus e da própria doença. 

A pesquisa de monitoramento e mapeamento da dinâmica espacial da COVID-19 tem como 

objetivo mapear os casos e a mortalidade de COVID-19 no Estado do Paraná, realizando testes 

Geoestatísticos e Modelagem Espacial, além de contribuir para o estabelecimento de limiares 

climáticos (optimum climático) para a transmissão do SARS-CoV-2 em escala de detalhe no 

Paraná. Para tal fim, foi realizada a coleta dos dados mensais de novos casos de COVID-19 por 

município paranaense, disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Os dados 

foram tabelados, submetidos a análises estatísticas de número absoluto de casos e de casos por 

cada 100 mil habitantes, e posteriormente os resultados foram mapeados, indicando a maior ou 

menor incidência da COVID-19 ao longo do tempo em cada município paranaense. Após o 

trabalho de mapeamento dos dados de casos, prevê-se cruzamento com dados climáticos a fim de 

determinar o optimum climático para transmissão do vírus. Mesmo não havendo comprovação 

científica de relação do vírus com condições climáticas, tais como temperatura, radiação solar, 

umidade e pressão atmosférica, percebe-se alteração no comportamento humano de acordo com 

a variabilidade dos indicadores, que podem favorecer ou dificultar a propagação do vírus SARS-

CoV-2, influenciando momentos em que se tende a permanecer em ambientes abertos ou 

fechados, e eventualmente algumas aglomerações. Dito isso, espera-se entender a relação de 

dados climáticos com novos casos de COVID-19 entendendo a dinâmica humana sob os tipos de 

clima e de que forma essa dinâmica influencia em novos casos da doença. 
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O manejo químico do solo, por meio da aplicação de corretivos da acidez e de gesso agrícola pode 

alterar a estrutura do solo. A acidez do solo é um dos principais fatores limitantes da produção 

agrícola, sua correção é feita a partir do uso de corretivos da acidez. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a resistência tênsil sob os efeitos residuais dos corretivos de acidez do solo associados ou 

não ao gesso agrícola. O experimento foi realizado na área experimental no Campo 

Demonstrativo Experimental (CDE) da Fundação ABC, em Ponta Grossa-PR, os tratamentos 

utilizados foram os três corretivos da acidez do solo CRM (4,8 Mg ha-1), SRM (15,4 Mg ha-1) e 

CC (3,4 Mg ha-1) mais um tratamento controle, associados ou não ao gesso agrícola (3,0 Mg ha-

1). Sendo delineamento experimental em blocos ao acaso, com os tratamentos em arranjo fatorial 

(4×2), com três repetições. Foram coletadas 72 amostras indeformadas, em monólitos nas 

camadas de 0-0,05; 0,05-0,10 e 0,10-0,20m. Os monólitos foram desagregados manualmente, 

respeitando os planos de fraqueza do solo, passando em peneira de 19 mm, sendo selecionados 

10 agregados por triplicata e 30 agregados por tratamento, totalizando 720 agregados. Para 

determinar a RT e quantificar a F (friabilidade), as amostras foram submetidas ao consolidômetro 

a uma pressão de ar de 3,88 bar, ligado a um dinamômetro digital eletrônico de precisão (Lutron 

FG-5020). Os grupos foram comparados usando ANOVA e, posteriormente, submetidos ao teste 

Tukey para comparações múltiplas. Os tratamentos apresentaram diferença significativa entre si 

quando não associados ao gesso agrícola. O SRM demonstrou melhor resultado em relação aos 

demais tratamentos avaliados e, por esta razão, a RT na camada 0,10-0,20m apresentou CV 

inferior às demais camadas. Não houve diferença significativa entre os tratamentos quando 

associados ao gesso agrícola. Os valores médios da friabilidade foram entre ligeiramente friável 

a friável. Portanto, conclui-se que o SRM (silicato de rocha moída) proporcionou efeito positivo 

na resistência tênsil dos agregados. 
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O Laboratório de Modelagem, Prototipagem e Inovação - LAMPi se propõe a suprir a demanda 

por assessoria em modelagem tridimensional e computacional, assim como em prototipagem 

rápida de quaisquer elementos, que podem ser testados, analisados e/ou aprovados pelo público-

alvo. Tudo isso com caráter inovador, que desafia e até mesmo extrapola a criatividade e a 

manufaturabilidade dos produtos ou serviços à sociedade. O objetivo do LAMPI é a prestação de 

assessoria em modelagem e prototipagem, com caráter de produtos e serviços inovadores, à 

comunidade interna e externa à UFPR, para tanto, é necessário capacitar e orientar alunos do 

curso de Expressão Gráfica nas áreas de modelagem e prototipagem; utilizar os casos e projetos 

desenvolvidos pelo LAMPI como elemento pedagógico afim de integrar teoria e prática para 

ilustrar os conceitos das disciplinas; oferecer eventos e cursos de extensão para a comunidade 

interna e externa à UFPR, propondo a discussão e acapacitação nas áreas de modelagem e 

prototipagem; complementar a formação acadêmica dos discentes do curso de Expressão Gráfica 

e capacitar os docentes através de eventos de extensão e cursos de extensão. Como justificativa 

pretende-se, por meio do Projeto de Extensão Laboratório de Modelagem, Prototipagem e 

Inovação - LAMPi, oferecer ao público alvo a prestação de assessorias em sua demanda na 

produção de modelos tridimensionais computacionais e geração de protótipos. O projeto atinge 

profissionais, estudantes e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Sua associação com 

a pesquisa é clara e com o ensino se dará por meio da capacitação de alunos envolvidos no projeto, 

troca de experiências em sala de aula e uso dos problemas como ilustração de métodos e soluções 

nas disciplinas do curso de Expressão Gráfica da UFPR. Atualmente o LAMPI conta com 6 

bolsistas de graduação e um de mestrado. A maior contribuição do LAMPI nesse período de 

pandemia foi a fabricação de centenas de arcos, impressos em 3D, de faceshields e a concentração 

de colaboradores que auxiliaram na montagem de todos eles, dentro do LAMPI. Entretanto, 

devido a pandemia, muito projetos ficaram em home office, o que prejudicou a evolução do 

mesmo. 
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Um bom monitoramento da lavoura pode garantir índices de produtividade significativos ao final 

do ciclo. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar desde a qualidade na operação de semeadura da 

soja, também o controle de fitossanitários e a estimativa de produtividade em pequenas 

propriedades onde possuem uma carência na utilização da agricultura de precisão. O presente 

trabalho foi realizado em três lavouras de soja, situadas em municípios no norte do Paraná na 

região conhecida como Vale do Ivaí. A avaliação contemplou medições da distância entre plantas, 

estádios de desenvolvimento e número plantas, avaliações no controle de doenças e insetos, e 

método para estimativa de produção. Para obtenção de resultados mais precisos, foram 

demarcados 24 pontos georreferenciados para cada área analisada. A primeira etapa do 

experimento foi determinar a qualidade da operação de semeadura, avaliada após a germinação 

das plantas, onde se avaliou a população de plantas e também realizado a medição da distância 

média entre as plantas. As avaliações do controle de fitossanitários foram conduzidas na aplicação 

do fungicida e na aplicação do inseticida. Os pontos utilizados para as coletas foram os mesmos 

da avaliação da semeadura. Em cada uma das aplicações para todos os pontos, foi realizado a 

coleta de folhas em pontos estratégicos da planta para a avaliação da eficácia no controle das 

doenças e realizado o método de “pano-de-batida” para avaliação do controle de eficácia de 

insetos. Para a estimativa de produtividade, 6 pontos amostrais georreferenciados foram definidos 

para o processo de análise e resultados finais de produção. Afim de desenvolver análises de 

comparação entre as variáveis estudadas em função da produtividade, optou-se por utilizar o 

método de regressão linear de Pearson. Os resultados foram apresentados através de uma matriz 

de correlação. A partir das avaliações na qualidade das operações verificou-se variações dos 

resultados encontrados nas devidas áreas. Os resultados em geral apresentaram baixo nível de 

correlação linear. Contudo, através de análise estatística, em geral houve um padrão de resultados 

entre as áreas. Dentre os parâmetros correlacionados podemos aferir que não houve uma relação 

direta entre as variáveis relacionadas. Nesse contexto, pequenos produtores que não dispõe de 

tecnologia de ponta, podem alcançar uma melhoria na qualidade das operações através de: 

capacitação técnica, orientação de especialistas, monitoramento das operações, manutenções e 

regulagens dos equipamentos. 
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Seja K um corpo algebricamente fechado. Um grupo algébrico afim é composto por: (i) um 

conjunto algébrico afim G em K^n, isto é, o conjunto de zeros de um ideal I em K[X_1, ..., X_n] 

e (ii) por uma estrutura de grupo abstrato, de modo que a multiplicação m: G x G -> G e a inversão 

i: G -> G do grupo sejam funções regulares, isto é, restrições de funções polinomiais de G para 

K. Uma álgebra de Hopf consiste em um espaço vetorial sobre K, munido de duas estruturas 

duais: a de álgebra e a de coálgebra, além de um operador linear, chamado antípoda. A conexão 

entre estes dois objetos segue do seguinte fato: a todo conjunto algébrico afim V em K^n, 

associamos uma álgebra de funções regulares, a qual denotamos por K[V]. No caso de um grupo 

algébrico afim G, pode-se mostrar que a álgebra K[G] possui uma estrutura natural de álgebra de 

Hopf, cujas operações são induzidas pela multiplicação e inversão do grupo G. Se para uma 

álgebra A consideramos uma estrutura de módulo, isto é, um grupo abeliano munido de uma 

multiplicação externa por elementos de A, sobre uma estrutura de coálgebra podemos considerar 

objetos formalmente duais, chamados de comódulos. Um dos mais importantes exemplos de 

grupos algébricos afins se trata do grupo linear geral GL_n(K) composto pelas matrizes 

invertíveis de ordem n por n. Como conjunto algébrico GL_n(K) é inserido dentro do espaço afim 

K^{n^2+1}, já as operações da estrutura de grupo são herdadas da multiplicação de matrizes. O 

grupo linear geral desempenha um papel importante na teoria dos grupos algébricos afins, como 

evidencia o resultado principal deste trabalho: Todo grupo algébrico afim G é isomorfo a um 

subgrupo fechado de GL_n(K), para algum n em N. Para demonstrar este fato utilizamos a 

correspondência entre as representações do grupo algébrico G e os comódulos sobre K[G]. Mais 

especificamente, começamos procedendo como na prova do Teorema de Cayley para grupos 

finitos, que diz que todo grupo finito de ordem n é isomorfo a um subgrupo do grupo de 

permutações S_n: consideramos a ação de G em G por translações. A partir da ação de G no 

próprio grupo G dada por translações, obtemos uma representação de G em K[G] e, a partir desta, 

obtemos uma representação V de G de dimensão finita e um morfismo injetivo de grupos 

algébricos afins f: G -> GL_n(K), que é uma imersão fechada de G em GL_n(K), para algum n 

em N. 
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A compactação do solo é um grande problema para a produção agrícola, podendo ser medida a 

resistência do solo à penetração de diferentes meios, para posterior planejamento, uso e manejo 

adequado do solo. O grau de compactação depende de diversos fatores, como a intensidade de 

uso do maquinário agrícola e a textura e agregação do solo na área. A utilização do penetrômetro 

é uma forma eficiente e ágil para medir a compactação, podendo ser usado em solos de diversas 

profundidades para avaliar sua resistência. Quando esta análise é realizada em campo poderá ser 

influenciada por diversos fatores, como o manejo e a umidade do solo. O objetivo deste trabalho 

foi determinar a resistência do solo à penetração de raízes através de diferentes formas de 

obtenção e verificar se há diferenças na RP obtidas pelos diferentes meios, sendo eles o 

penetrômetro de bancada, utilizado em laboratório e o penetrômetro de campo. O trabalho foi 

realizado na Fazenda Experimental Canguiri da Universidade Federal do Paraná, que possui solo 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico húmico de textura argilosa. O clima no local é subtropical 

úmido sem estação seca e precipitação anual média de 1390 mm, classificado como Cfb. O ensaio 

foi conduzido inteiramente ao acaso, em três pontos aleatórios e com três repetições em cada 

ponto. Foram analisados umidade gravimétrica e resistência do solo à penetração, nas camadas 

de 0-0,05, 0,05-0,15, 0,15-0,30 e 0,30-0,45 m. As análises tanto do penetrômetro de campo quanto 

do penetrômetro de bancada apresentaram diferenças significativas na resistência à penetração 

somente na camada 0-0,05 e diferenças não significativas nas camadas restantes. A umidade foi 

pouco alterada com a variação da profundidade, podendo ter proporcionado uma menor 

resistência à penetração. Concluindo que deve-se ter um maior cuidado na obtenção da RP em 

superfície, principalmente em campo, mas que em geral tanto o penetrômetro de bancada quanto 

de campo oferecem dados similares de resistência à penetração. 
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A fuselagem (corpo) do avião (2018) da equipe Burning Goose Aerodesign era uma estrutura 

treliçada composta por varetas de fibra de carbono de seção transversal quadrada vazada. 

Aproximou-se o problema para um modelo de pórticos 2D, o carregamento das asas, das 

empenagens e motor do avião foram aplicados no modelo para que os valores de deformação, 

deslocamentos e esforços críticos dos nós dos elementos fossem obtidos. Cada elemento é 

composto por dois nós, sendo que para esse modelo, um indivíduo é composto por 15 nós e 24 

elementos. O objetivo é atingir a menor área de seção transversal com a maior resistência, assim, 

considerou-se 18 dimensões diferentes de área de seção transversal, sendo elas quadradas vazada 

e circular. Para cada configuração foi feita a análise de elementos finitos e, aleatoriamente, gerou-

se a população inicial. Os indivíduos que, pelo menos um dos elementos, apresentaram resistência 

acima da resistência suportada pela vareta de carbono foram descartados. Para os demais, 

calculou-se o fator de segurança, que relaciona a resistência do elemento com a resistência do 

carbono ao respectivo esforço, aqueles, cujo coeficiente estava abaixo de um parâmetro, foram 

substituídos e novamente a resistência foi verificada. Os indivíduos, cuja resistência continuou 

inferior a resistência do carbono, seguem para crossover, ou seja, dois indivíduos (pais) são 

selecionados aleatoriamente e recombinados gerando dois novos indivíduos, em seguida as 

resistências foram avaliadas. O processo segue até encontrar as configurações ótimas e entre elas 

escolheu-se a configuração de maior viabilidade construtiva pela equipe. O estudo do componente 

em duas dimensões se mostrou coerente para a análise realizada, porém um estudo espacial da 

estrutura resultaria em uma análise mais fidedigna para o problema. 
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O Laboratório de Bioquímica e Genética possui duas coleções bacterianas (1- endofíticos de 

gramíneas (EG) e 2- cama de aviário (CA)) que ainda não foram estudadas quanto as aptidões 

biotecnológicas dos isolados que as compõem. O objetivo deste projeto foi avaliar alguns isolados 

quanto a promoção de crescimento vegetal, plantas de milho e brachiaria, e, caracterizar quanto 

a produção de moléculas bioativas como lipases, amilases, caseinases, proteases e celulases. Para 

os ensaios de promoção de crescimento vegetal em brachiaria e milho em vaso foram escolhidos 

3 isolados de EG: Azospirillum brasilense (controle), Pantoea sp., Bacillus subtilis da coleção de 

bactéria (no dia da instalação do experimento) ou aplicação foliar após o desbaste dos vasos 

inoculados com 106 UFC.mL-1. Foram avaliados biomassa fresca e seca, comprimento de raiz e 

altura de plantas. Os ensaios de atividade enzimática com propósito de caracterização de 

moléculas bioativas, utilizaram isolados da coleção CA. Em câmara de fluxo laminar, foi retirada 

uma alíquota da colônia bacteriana, e cada isolado foi inoculado em 4 pontos no meio específico 

(repetições), incubados em estufa a 28ºC por 48h, com exceção dos ensaios de atividade lipolítica 

que ficaram incubados por 15 dias. O meio basal modificado (MM) foi usado na maioria dos 

ensaios (1 g glicose, 2,5 g de extrato de levedura) suplementado com algumas modificações. Para 

o ensaio qualitativo da atividade da lipase foi avaliado em Agar Meio Tween que continha (por 

litro): 10 g de peptona, 0,1 g CaCl2.2 H2O, 5 g de NaCl, 10 mL de Tween 80 . Como resultados 

para promoção de crescimento, a bactéria P. sp proporcionou melhores resultados na brachiaria 

em solo arenoso, e que a B. subtilis e a P. sp proporcionam maiores crescimento de raízes em 

relação a A. brasilense. Em solo argiloso A. brasilense promoveu os melhores resultados para o 

sistema radicular. Para o milho, as melhores respostas foram em solo arenoso. Considerando os 

ensaios qualitativos de atividades enzimáticas, dentre os 28 isolados bacterianos submetidos às 

análises, constatou-se que 86% apresentou resposta positiva para algum dos ensaios. O isolado 

03 e 08 expressaram atividade positiva para 3 testes aplicados. O isolado 83 se destacou diante 

aos demais apresentando superioridade em 2 testes aplicados, considerado um isolado de alto 

potencial para produção de moléculas bioativas com enfoque em enzimas capazes de quebrar 

proteínas. A partir dos resultados, conclui-se que existem isolados com grande interesse industrial 

e agronômico. 
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Este projeto de pesquisa teve como escopo realizar o diagnóstico territorial dos recursos turísticos 

de São Luiz do Purunã, distrito rural do município de Balsa Nova, Paraná, com o intuito de 

subsidiar o desenvolvimento sustentável do turismo na escala local. O diagnóstico possibilita a 

análise interpretativa do território e contribui para o planejamento e gestão territorial, porque 

antecede o estabelecimento de possíveis alternativas de desenvolvimento. Neste sentido, o 

diagnóstico territorial é uma ferramenta muito valorizada nas políticas de desenvolvimento 

sustentável do turismo, à medida que leva em conta as atividades conflitantes ou complementares 

de uso e ocupação do solo, infraestruturas disponíveis e inventário de atrativos turísticos, através 

dos quais se definem as capacidades de um território turístico. O objetivo da pesquisa foi 

disponibilizar, a partir do diagnóstico territorial, um conjunto de dados e informações geográficas 

a serem utilizadas para desenvolver, em bases sustentáveis, iniciativas de turismo no Distrito 

Rural de São Luiz do Purunã. No que se refere à metodologia do projeto, é uma pesquisa do tipo 

exploratória e descritiva, aplicada a partir de instrumentos como a coleta de dados estatísticos, o 

processamento e mapeamento de informações geográficas utilizando o SIG – Sistema de 

Informações Geográficas, e a coleta de material documental e bibliográfico sobre a área de estudo. 

Quanto aos resultados alcançados com execução do projeto, destaca-se a sua contribuição para 

disseminar o conhecimento acadêmico-científico produzido no âmbito da UFPR, assim como, 

oportunizar aos estudantes envolvidos ter experiências práticas através de estudos e pesquisas 

aplicados à realidade local. Os resultados do projeto foram disponibilizados, de forma não 

comercial, para a consulta e utilização por parte da população local, dos agentes públicos e 

privados, e demais partes interessadas no desenvolvimento sustentável do turismo em São Luiz 

do Purunã. 
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A usinabilidade pode ser entendida como a facilidade de se usinar um dado material. Por ser uma 

grandeza tecnológica, ela é influenciada pelo processo e condição de corte. No caso de polímeros, 

têm-se observado um aumento na utilização do processo de usinagem para fabricação de produtos 

baseados nestes materiais, pois se tornaram bons candidatos na substituição de metais em diversas 

aplicações. Tendo isto em vista, o objetivo deste trabalho é avaliar a usinabilidade do polímero 

UHMW-PE, sob o ponto de vista da formação e controle do cavaco, quando torneado com 

ferramentas de corte comerciais (com diferentes geometrias e tipos de quebra-cavacos), e então 

comparar os resultados com outros valores previamente adquiridos. O torno utilizado é equipado 

com um comando numérico computadorizado (CNC), seu modelo é QTN 100II, da marca Mazak. 

Os corpos de prova são cilindros de UHMW-PE. O porta-ferramenta é do modelo MWLNL-2020 

K06 (Sandvik), e a pastilha é uma WNMG 060404-KF 3005 (Sandvik), recomendada para a 

usinagem de ferros fundidos.). O processo de usinagem foi realizado com velocidade de corte 

constante em 250m/min. Foram avaliadas duas técnicas para controle de cavaco: o roscamento 

seguido de acabamento e o torneamento com interrupção (G74) onde há uma sequência de recuos 

e avanços (as quais foram variando conforme os resultados). O avanço originalmente ficou em 

0,10mm/rot e a profundidade de corte em 1,25mm. Com os corpos de prova usinados com estes 

parâmetros, os resultados foram comparados a outro experimento realizado no passado (a qual foi 

usado os mesmos parâmetros de velocidade, avanço e profundidade, mas com uma pastilha 

diferente), e então foi analisado o efeito que a técnica e pastilha fizeram de diferente no corpo de 

prova. Como resultado ao utilizar o método G74, o cavaco não apresentou melhoras, e em alguns 

casos chegou-se a formar uma casca em volta do corpo de prova. Porém fazendo-se uma rosca 

em duas etapas, primeiramente com avanço de 2mm/rot e profundidade de 1,25mm, e 

segundamente com um avanço de 0,1mm/rot e profundidade de 0,1mm, não houve a formação de 

uma capa. Uma solução ao problema encontrado é testar a utilização de uma pastilha para liga de 

alumínio com ângulo de saída positivo. O esperado é que essa mudança de quebra- cavaco 

interfira positivamente no controle da forma de cavaco para se obter um melhor acabamento da 

peça. 
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A buva (Conyza spp.) é um problema que afeta praticamente todo o Brasil, decorrente da ampla 

adaptabilidade dessa espécie sob diferentes condições ambientais e diversos sistemas produtivos. 

Com o banimento de produtos e casos de resistência, o manejo dessa espécie daninha se torna 

cada vez mais complexo, necessitando de pesquisa dirigida. O objetivo do trabalho é avaliar as 

opções de controle químico em manejo outonal, na entressafra que antecede a soja, com uso de 

primeira aplicação sequencial de herbicidas pré-emergentes no controle de buva. O experimento 

foi conduzido a campo antes da implantação da safra de soja 2020/21, em Maripá – PR. O 

delineamento utilizado foi blocos distribuídos ao acaso, com quatro repetições e tratamentos 

contendo os seguintes pré-emergentes, imazethapyr+flumioxazin (120+60 g i.a. ha-1), diclosulam 

(20,16 g i.a. ha-1), diclosulam (35,28 g i.a. ha-1) e sulfentrazone+diuron (245+490 g i.a. ha-1), 

sendo que todos estiveram associados a glyphosate e dicamba (1860+424,8 g e.a ha-1), também 

adotou-se dois tratamentos como testemunha (com e sem capina) e um tratamento com apenas 

dessecante pós-emergente (segunda aplicação da sequencial). Para fins avaliativos atribui-se 

notas visuais de controle para as plantas, em que 0 representa nenhum controle e 100% indica a 

morte total das plantas, avaliando-se aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 DAA (dias após a aplicação) e os 

dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, aplicando-se o teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. Verificou-se que o tratamento utilizando diclosulam em dose mais alta (35,28 

g i.a. ha-1) obteve o melhor desempenho aos 42DAA, performando igual estatisticamente a 

testemunha com capina. Entretanto, com a diminuição da dose de diclosulam (20,16 g i.a. ha-1) 

o controle se torna insatisfatório (abaixo de 80%). Durante todas as avaliações o tratamento 

utilizando apenas pós-emergente demostrou-se insatisfatório, apresentando controle de apenas 

20% aos 42DAA, isso indica a importância da utilização de pré-emergente em manejo outonal na 

entressafra, que contribui para reduzir o fluxo de emergência das plantas daninhas (controle do 

banco de sementes), facilitado assim o manejo pós-emergente. Diante dos resultados, o pré-

emergente diclosulam em dose 35,28 g i.a. ha-1, se destaca com a melhor performance para o 

controle da Conyza spp. 
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Devido ao elevado índice de impermeabilidade do solo nos centros urbanos e consequentemente 

o aumento do risco de inundações, fez-se necessário a criação de alternativas de remediação para 

contenção da água a fim de diminuir o pico de cheia. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é 

conceber um modelo de dimensionamento de reservatório de detenção particular, com o intuito 

de auxiliar nessa problemática, por meio do amortecimento de picos. Na primeira fase foi feita 

uma revisão bibliométrica aplicada a base de dados de periódicos Web of Science, buscando 

averiguar o estado de arte da temática, além de buscar dados aplicados a cálculos referentes a 

dimensionamento de reservatórios e os métodos utilizados em simulações de processos 

hidrográficos. Como resultado parcial, encontrou-se 20 artigos relacionados com o escopo do 

projeto, destes, 9 diferentes métodos de simulação foram encontrados, predominando os métodos 

de cálculos clássicos e os softwares SWMM e HEC-HSM, além dos valores numéricos de 

coeficientes e propriedades da bacia e reservatório da pesquisa. Para a etapa final foi feito um 

programa na linguagem de programação Python, em que calculou-se por meio de uma solução 

analítica tendo como base o método de Puls, retornando a área do reservatório, área de captação 

e altura do reservatório para diferentes níveis de eficiência e diâmetros comerciais de saída, de 

acordo com os dados de entrada necessários para os cálculos. O programa retorna, a partir da 

biblioteca Matplotlib, gráficos em duas dimensões contendo o resultado dos cálculos com o 

intuito de mostrar de forma simplificada a relação das áreas (do reservatório e captação) com a 

altura e diâmetro do orifício de descarga, de acordo com a eficiência e o tempo de retorno 

pretendido, a fim de auxiliar no dimensionamento de reservatórios de detenção, evitando 

desperdícios de espaço e custos desnecessários. 
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Devido à complexidade dos sistemas estruturais, existe um desafio quanto ao ensino e 

aprendizagem de seu funcionamento e comportamento. Concomitantemente, as metodologias 

ativas consolidam-se nos últimos tempos como uma excelente ferramenta de ensino-

aprendizagem, e cada vez ganham mais espaço dentro das universidades, sobretudo nos cursos de 

Arquitetura e Engenharia, cuja parte prática é essencial na formação de profissionais aptos a 

pensar as estruturas das edificações. O presente trabalho de Iniciação Científica trata-se de 

confecção de modelos reduzidos de vigas hiperestáticas, com o fim de utilização nas aulas das 

disciplinas de Estruturas do curso de Arquitetura e Urbanismo, podendo seu uso expandir-se a 

outros cursos de áreas correlatas. Este trabalho é parte do Projeto de Pesquisa “Estudo e Execução 

de Modelos Reduzidos como ferramenta para auxiliar no ensino e aprendizagem de Sistemas 

Estruturais na Arquitetura”, que busca a construção de diversos modelos reduzidos de estruturas 

para fins didáticos. A metodologia, portanto, consistiu em conceber todos os aspectos dos 

modelos reduzidos, da geometria aos materiais utilizados na confecção, bem como dimensionar, 

construir e ensaiar, possibilitando uma experiência de ensino-aprendizagem única baseada na 

tutoria e no protagonismo do estudante. A partir da análise dos resultados anteriores do Projeto 

de Pesquisa, observou-se que os modelos confeccionados em madeira de Pinus Ellioti mostraram-

se pouco deformáveis para os objetivos previstos. Optou-se por confeccionar os novos modelos 

com chapas feitas de Etileno Acetato de Vinila (E.V.A.), um material mais flexível que a madeira 

e, portanto, mais adequado para visualização de configurações deformadas em modelos 

qualitativos. Além da mudança do material, também foi mudado o sistema de apoio. Os novos 

modelos têm, em seus pontos de apoio, balanças que medem com precisão as reações de apoio, 

contribuindo para o entendimento da distribuição das forças em uma viga. Como resultado, 

produziu-se um conjunto de modelos físicos qualitativos, que serão utilizados em sala de aula 

juntamente com outros modelos de vigas desenvolvidos ao longo do Projeto de Pesquisa, para 

fins de experimentação, análise e comparação do desempenho desses elementos. Estes modelos, 

portanto, servirão como subsídio para atividades com o fim de propiciar uma experiência de 

aprendizagem ativa, lúdica e sensorial que busca o pleno entendimento deste conteúdo, 

aprimorando o processo de ensino e despertando o interesse dos discentes pela área de Estruturas. 
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A mineralização da matéria orgânica é a principal fonte de nutrientes, responsável pela 

manutenção da sustentabilidade florestal. Um bom indicador da atividade microbiana é o 

nitrogênio mineralizado (Nmin), que pode ser obtido em ensaios de incubação do solo, onde 

ocorre a transformação do nitrogênio da sua forma orgânica, para as formas inorgânicas ou 

minerais (amônio e nitrato), as quais podem ser absorvidas pelas plantas. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a taxa de mineralização do nitrogênio no solo de florestas secundárias da Mata 

Atlântica e identificar correlações com a vegetação. O trabalho foi realizado com amostras de 

solo coletadas em 4 parcelas permanentes no Município de Antonina, na Reserva Natural do 

Guaricica. Foram selecionadas florestas com diferentes estruturas vegetacionais, resultantes da 

ação antrópica e de sua posição altitudinal na paisagem. A tipologia florestal é Floresta Ombrófila 

Densa, sendo que as parcelas mais baixas (P3-30m, P5-90m e P7-190m) pertencem à formação 

Submontana e a parcela mais alta (P9-470m) encontra se em uma área de transição entre as 

formações Submontana e Montana.. Para a avaliação da mineralização de N, foram coletadas 

amostras de solo em duas profundidades (0-5 cm e 5-10 cm) em cada uma das parcelas de estudo. 

As amostras passaram por processo de incubação anaeróbica, com extração do N inorgânico em 

períodos de 0, 14, 28, 42, 56 e 70 dias, metodologia adaptada por WARING E BREMMER 

(1964). Para avaliação dos resultados de mineralização, foi aplicado o Teste de Tukey com nível 

de probabilidade de 5%; e também foram gerados gráficos representando a mineralização total 

por mês e acumulada (semanas) A mineralização do N, independentemente da profundidade 

amostral, se caracterizou por dois picos de mineralização; o primeiro entre 21º e 35º dias de 

incubação e o segundo aos 63º dias de incubação. As curvas de Nmin acumulado indicam que o 

processo de mineralização estava ainda crescente aos 70 dias de incubação. Na profundidade de 

0-5 cm, o Nmin acumulado mostrou a seguinte ordem decrescente entre as parcelas de estudo P9-

470m>P3-30m>P5-90m>P7-190m. Já na profundidade de 5-10 cm a ordem foi P3-30m>P5-

90m>P9-470m>P7-190m. Conclui-se que os 2 fatores que mais influenciaram a mineralização 

nas florestas em estudo foram a condição de floresta em maior conservação (P9-470m), e a maior 

reserva em nutrientes (P3-30m) (CARVALHO, 2020), indicando que a atividade microbiológica 

do solo depende tanto de uma condição ambiental mais equilibrada quanto de uma boa reserva de 

nutrientes no solo. 
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O glifosato é o herbicida mais utilizado no mundo, principalmente após a introdução da transgenia 

que confere resistência às plantas de interesse agrícola. Entretanto, como resultado da exposição 

de longo prazo a grandes quantidades de herbicidas e do seu uso descontrolado, espécies 

resistentes como a Conyza spp (buva) foram selecionadas, gerando prejuízos econômicos aos 

cultivos agrícolas. O glifosato é um herbicida sistêmico e não seletivo, que atua na inibição da 

enzima EPSPS, e que também pode levar a formação de espécies reativas de oxigênio e interferir 

na atividade do citocromo P450 em plantas sensíveis. Há indícios da possibilidade de plantas 

resistentes a este herbicida apresentarem alta capacidade antioxidante e insensibilidade do 

citocromo P450. Em síntese, este estudo teve como objetivos avaliar os mecanismos de resistência 

de Conyza spp ao glifosato, elucidando, especialmente, o papel do sistema antioxidante. Para isso, 

realizou-se o plantio de Conyza spp dos biótipos resistente e suscetível ao glifosato. Quando 

atingiram o estágio de 4 a 6 folhas, as plantas foram tratadas com 0 (controle) ou 1080 g 

glifosato/ha. Amostras de raiz, caule e folha foram coletadas aos 0, 12, 24, 48 e 72 horas após a 

exposição para as análises bioquímicas e de translocação de glifosato. A atividade da superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX) nas folhas bem como a 

concentração de glifosato e de chiquimato em raízes, caule e folhas foram investigadas. Análises 

estatísticas foram feitas no Software JMP, todos os dados foram submetidos a testes de 

normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade (Bartlett). Seguido do teste de ANOVA e 

comparação das médias pelo método de Tukey. A atividade das enzimas SOD, APX e CAT não 

variaram entre as populações de plantas resistentes e suscetíveis, dentro de um mesmo tempo. Isto 

é, a resistência ao herbicida glifosato não está relacionada com a atividade do sistema antioxidante 

dessas plantas. Evidenciou-se o acúmulo de chiquimato em ambos os biótipos, indicativo de que 

a insensibilidade da EPSPS também não está relacionada à resistência. O biótipo resistente 

apresentou menor translocação de glifosato para caule e raízes que o biótipo suscetível. Em suma, 

os resultados sugerem que a resistência de Conyza spp ao glifosato pode estar relacionada à 

capacidade de translocação do herbicida entre os diferentes órgãos vegetais. A investigação da 

atividade do citocromo P450 proverá maiores informações quanto à capacidade de degradação de 

glifosato e resistência em plantas de buva. 
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O Setor Florestal tem grande importância no cenário econômico do Brasil e do estado do Paraná. 

Dentre os gêneros mais cultivados no país, o Eucalipto vem ganhando destaque nos plantios 

nacionais, sendo o segundo gênero mais cultivado no Paraná. Um dos fatores decisivos na escolha 

das espécies a serem utilizadas em uma região é o clima. A região Centro-Sul do estado, no qual 

o experimento está inserido, apresenta invernos rigorosos com ocorrência frequente de geadas, 

que podem interferir no desenvolvimento de algumas espécies de Eucalipto. O objetivo do 

presente estudo foi verificar o efeito das geadas sobre o desempenho e o crescimento das espécies 

Eucalyptus dunnii, Eucalyptus benthamii e Eucalyptus saligna com mudas oriundas de diferentes 

materiais clonais ou seminais no Centro-Sul do Estado do Paraná (Região Bioclimática 1). O 

experimento foi instalado em 2012 em uma pequena propriedade rural, que se encontra a 1.200 

metros de altitude, no município de União da Vitória. Aos 8 anos de idade avaliou-se o diâmetro 

à altura do peito (DAP) e a altura total dos indivíduos. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as espécies foram comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade. As espécies de E. dunnii (semente e clone) e E. benthamii (semente e clone) 

apresentaram crescimento superior em DAP em relação às plantas clonais de E. saligna. As 

plantas seminais de E. dunnii e clonais de E. benthamii apresentaram maior crescimento em altura 

que as demais, e as plantas clonais de E. dunnii apresentaram crescimento superior a E. benthamii 

semente e os E. saligna clonais. Os tratamentos clonais de E. dunnii e E. benthamii apresentaram 

resultados de sobrevivência superiores aos tratamentos seminais das espécies, e entre os clones 

de E. saligna, o clone 5 apresentou sobrevivência superior ao clone 7. O melhor desenvolvimento 

do E. dunnii e do E. benthamii se deu pela adaptação das espécies a regiões mais frias e 

subtropicais, sendo os mais indicados para plantio onde há a ocorrência frequente de geadas. Já o 

E. saligna, por ser uma espécie adaptada a regiões mais quentes, teve desenvolvimento inferior 

que as demais espécies, no entanto, como observado no clone 5, apesar das condições 

desfavoráveis de plantio por conta da condição climática, ele apresentou uma boa taxa de 

sobrevivência. Isso indica que seu cultivo pode ser interessante nessa região, com ressalvas, 

devido à qualidade superior da madeira, que apresenta ótimas propriedades mecânicas, maior 

resistência e melhor aparência, fatores que agregam valor ao preço final da madeira. 
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O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, se destacando economicamente devido 

aos seus principais produtos gerados, açúcar e etanol, liderando o ranking mundial na produção e 

exportação de açúcar. A regeneração e a micropropagação de plantas através da técnica da cultura 

de tecidos possibilitam a produção de mudas em grande escala em um curto período de tempo, 

podendo auxiliar em programas de melhoramento genético de plantas na difusão de variedades 

mais adaptadas às regiões de interesse de seu cultivo e mais resistentes a pragas e doenças. Desta 

maneira, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver um protocolo 

otimizado e adaptado para indução de calos embriogênicos do clone RB006970. Foram testadas 

diferentes concentrações da auxina ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) em meio de cultura MS 

para avaliar suas respectivas influências na formação de calos embriogênicos a partir de explantes 

originários de folhas imaturas. As doses de 2,4-D avaliadas foram 0,3; 1,0 e 3,0 mg L-1. Em um 

segundo experimento realizado com o mesmo clone, testou-se as seguintes concentrações: 1,0; 

3,0 e 5,0 mg L-1 de 2,4-D. Para ambos os experimentos, os meios de cultura foram renovados a 

cada 30 dias e os explantes foram mantidos na ausência de luminosidade para melhor indução da 

embriogênese somática. A dose de 0,3 mg L-1 apresentou maior porcentagem de formação de 

raízes e elevada oxidação dos explantes comparada a concentração de 1,0 e 3,0 mg L-1 de 2,4-D. 

Para o segundo experimento, os melhores resultados foram obtidos usando as concentrações 3,0 

e 5,0 mg L-1 de 2,4-D após 60 dias, apresentando maiores porcentagens de explantes formando 

calos embriogênicos. Conclui-se que as menores concentrações de auxina (0,3 e 1,0 mg L-1) 

implicam em menor produção de calos embriogênicos  devido ao alto índice de oxidação obtida, 

e as concentrações maiores proporcionam resultados superiores para o processo de calogênese 

para o clone avaliado. A partir da regeneração dos calos embriogênicos, as plântulas obtidas in 

vitro serão aclimatadas em casa de vegetação. 
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A obtenção de nanofibras necessitam de algum tipo de tratamento químico ou mecânico e pode 

ser destinada deposição em superfícies como madeira e papel. Amostras de celulose branqueada 

de Eucalyptus spp. foram processadas no Laboratório de Polpa e Papel da UFPR para a obtenção 

de nanocelulose pelo processo mecânico utilizando o moinho Super Masscolloider Masuko 

Sangyo. A desintegração foi feita através de dez passes, com a rotação de 1500 rpm e uma 

consistência de 2% de fibra. O verniz foi aplicado em dois diferentes tratamentos, sendo 

adicionado água e nanocelulose. Foi aplicado diretamente com um rolo espuma, sendo feito em 

dois passes e duas deposições para formação de filme nas espécies carvalho rosa, roxinho e 

sumaúma. Para cada espécie foram utilizadas 30 lâminas faqueadas com dimensões de 160 x 60 

x 1-2 mm (comprimento x largura x espessura). A avaliação da molhabilidade da superfície foi 

analisada pelo ângulo de contato, através do método gota séssil. Foi utilizado um goniômetro 

modelo Drop Shape Analysis e foram medidos os ângulos de contato da gota com a superfície do 

material, após os tempos de 5s e de 15s. Observando os resultados é possível notar a absorção 

gradativa para todas as espécies pela diferença entre os ângulos para os dois períodos. No grupo 

das testemunhas, a Sumaúma apresentou maior ângulo de contato em relação às outras espécies 

e o Roxinho foi o que mostrou uma maior absorção. Já o Carvalho Rosa foi a espécie que mais 

variou o ângulo entre os tempos de 5s e 15s. Para o tratamento com adição de verniz à base de 

água houve aumento no ângulo de contato para as espécies de Carvalho Rosa e Roxinho e, a 

Sumaúma se mostrou mais hidrofílica com a adição do verniz. Nas amostras com nanocelulose 

adicionada ao verniz foi observado as mesmas características do tratamento anterior, porém, todas 

as espécies apresentaram um ângulo de contato maior quando comparadas à adição de verniz com 

água. O Carvalho Rosa aprimorou as propriedades de absorção em relação ao ângulo de contato 

e, apresentou menor variação entre os tempos de 5s e 15 s. Conclui-se que a deposição de verniz 

adicionado com água ou nanocelulose aprimoram as propriedades de molhabilidade para o 

Carvalho Rosa e Roxinho, uma vez que ao serem adicionadas não apenas aumentam o ângulo de 

contato das mesmas, mas também diminuem sua variação, demonstrando assim sua eficiência 

como tapa-poros. Porém, para a Sumaúma, a adição dos tratamentos proporcionou característica 

de maior hidrofilicidade, em que o ângulo de contato se mostrou menor do que o medido nas 

lâminas em seu estado original. 
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SELEÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS PARA OTIMIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO DE ENZIMAS LIGNOCELULOLÍTICAS FÚNGICAS. 
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O ramo agroindustrial no Brasil é considerado um dos mais importantes, destacando-se a 

produção de grãos, sobretudo na região oeste do Paraná. Entretanto, a obtenção dessas matérias 

primas proporciona uma quantidade imensa de resíduos, denominada biomassa agrícola, que em 

sua maioria não contém uma destinação lucrativa e/ou ecologicamente correta. Ao longo dos anos, 

pesquisadores vêm analisando rotas alternativas para sua aplicação, explorando um potencial até 

então desconhecido, baseando-se em pontos favoráveis, como sua abundância e baixo custo. 

Dessa forma, os resíduos agrícolas da região oeste do Paraná apontam um potencial para a 

obtenção de enzimas lignocelulolíticas fúngicas, como podemos selecionar e destacar a palha de 

milho, devido à sua produção de 6 a 10 t ha-1 (2020). O estudo baseia-se em uma metodologia de 

pesquisa qualitativa, tendo em vista o levantamento e a análise de dados, referentes à 

caracterização dos resíduos agrícolas, microrganismos, pré-tratamentos e detecção de atividade 

enzimática. Os quesitos de estrutura e equipamentos disponíveis para a realização posterior de 

experimentos práticos foram levados em consideração para a seleção das melhores metodologias 

existentes. Estudos preliminares demonstram uma semelhança na composição de resíduos 

agrícolas do milho e da soja, possibilitando sua utilização conjunta, entre os microrganismos que 

realizam a degradação dessas biomassas destaca-se o fungo Trichoderma reesei, remetendo a 

produção da enzima celulase em maior quantidade. Ponderando a produção de celulase, o pré-

tratamento que melhor proporciona a ruptura de lignina e hemicelulose, assim tornando a celulose 

mais acessível consiste no método hidrotérmico. Conclui-se que a otimização da produção de 

enzimas alcança aproximadamente 80 U/mL conforme o melhor custo-benefício de processo, 

através do pré-tratamento hidrotérmico nas seguintes condições na autoclave: H2O como 

solvente, carga de sólidos de 10% (m/v) e temperatura de 121 ºC por 60 min. Após, o resíduo 

deverá seguir para o processo de desintoxicação e então utilizado como substrato para o fungo T. 

reesei QM9414 produzir as enzimas, em fermentação submersa em um meio de cultivo de 

Mandels e Weber (1969) modificado. O acompanhamento das atividades enzimáticas como: 

celulase total, xilanase, beta-glicosidase e ligninases, são de extrema importância para o controle 

do processo. As demais metodologias estudadas não foram compatíveis com os recursos do 

laboratório, bem como apresentaram maior custo relacionado há tempo de processo e/ou 

reagentes, e também descarte de resíduos. 
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LAMPI - LABORATÓRIO DE MODELAGEM, PROTOTIPAGEM E INOVAÇÃO 
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O Laboratório de Modelagem, Prototipagem e Inovação - LAMPi se propõe a suprir a demanda 

por assessoria em modelagem tridimensional e computacional, assim como em prototipagem 

rápida de quaisquer elementos, que podem ser testados, analisados e/ou aprovados pelo público-

alvo. Tudo isso com caráter inovador, que desafia e até mesmo extrapola a criatividade e a 

manufaturabilidade dos produtos ou serviços à sociedade. O objetivo geral é a prestação de 

assessoria em modelagem e prototipagem, com caráter de produtos e serviços inovadores, à 

comunidade interna e externa à UFPR. Mas também, com foco em capacitar e orientar alunos do 

curso de Expressão Gráfica nas áreas de modelagem e prototipagem. Utilizar os casos e projetos 

desenvolvidos pelo LAMP como elemento pedagógico afim de integrar teoria e prática para 

ilustrar os conceitos das disciplinas, oferecer eventos e cursos de extensão para a comunidade 

interna e externa à UFPR, propondo a discussão e a capacitação nas áreas de modelagem e 

prototipagem. Complementar a formação acadêmica dos discentes do curso de Expressão Gráfica 

e capacitar os docentes através de eventos de extensão e cursos de extensão. Pretende-se, por meio 

do Projeto de Extensão Laboratório de Modelagem, Prototipagem e Inovação - LAMPi, oferecer 

ao público alvo a prestação de assessorias em sua demanda na produção de modelos 

tridimensionais computacionais e geração de protótipos. Portanto, o projeto atingirá profissionais, 

estudantes e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Sua associação com a pesquisa é 

clara e com o ensino se dará por meio da capacitação de alunos envolvidos no projeto, troca de 

experiências em sala de aula e uso dos problemas como ilustração de métodos e soluções nas 

disciplinas do curso de Expressão Gráfica da UFPR. Com o foco nas áreas de tecnologia e 

produção. 
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IMOBILIZAÇÃO DE TETRADESMUS OBLIQUUS EM MATRIZ DE ALGINATO E 
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Visto a contaminação incessante dos corpos hídricos e o lançamento excessivo de poluentes nos 

mesmos afetando diversos usos, desde preservação da vida aquática até abastecimento público, a 

busca pelo desenvolvimento de tecnologias eficientes ambinetalmente adequadas e 

economicamente viáveis para o tratamento de efluentes se torna indispensável. Assim, o presente 

estudo teve como objetivo a imobilização da microalga Tetradesmus obliquus em matriz de 

alginato e quitosana,cultivada em meio fotoheterotrófico em escala laboratorial, avaliando seu 

potencial biorremediador e monitorando as concentrações de nitrogênio e fósforo em meio de 

dejeto suíno simulando um efluente. Para a primeira etapa da pesquisa foi realizado o cultivo em 

triplicata  de T. obliquus em meio CHU com 3% de glicerol como fonte de carbono, produzindo 

1,6L em cada erlenmeyer, deixando-os na incubadora shaker com luz de led e agitação constante 

a 130 rpm e 25 °C. Diariamente foram feitas coletas de amostras dos três cultivos para análises 

diárias, do dia 2 de julho a 7 de julho, aferindo o pH, contagem celular em câmara de Neubauer, 

densidade óptica  a 450nm e biomassa seca por filtração.Durante a coleta de dados, todos os 

parâmetros medidos se mostraram oscilantes, apontando uma possível contaminação. A 

contaminação se mostrou evidente no terceiro dia pela observação de pequenas bolas brancas e 

pretas nos três cultivos além da observação microscópica. Um dos grandes desafios do cultivo 

microalgal é o combate às contaminações. Pelo alto índice de ácidos graxos provenientes das 

microalgas e a alta concentração de fonte de carbono no meio de cultivo, o ambiente estava 

propício para o crescimento dos contaminantes. Foi possível identificar protozoários e grandes 

focos de fungos com microalgas.Como futura perspectiva será reconduzido a etapa de cultivo 

com utilização de equipamentos como a cabine de fluxo laminar, assegurando assim um ambiente 

estéril e tornando possível o processo de imobilização. 
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A buva (Conyza spp.) é uma planta daninha de grande problemática no Brasil e principalmente 

na região oeste do Paraná, pois possui uma alta capacidade de dispersão, pode permanecer viável 

no solo por pelo menos um período de 3 anos e também pode causar perdas de produtividade na 

lavoura de até 70% ou mais. A aplicação de paraquat era uma alternativa para o controle de buva, 

em que era utilizado na dessecação da soja e na dessecação pré-semeadura. Devido a sua 

utilização recorrente, acabou por selecionar plantas resistentes de buva a este herbicida e devido 

a sua alta toxicidade acabou por ser proibido a sua utilização no Brasil. Em consequência de seu 

banimento, está sendo estudados outros herbicidas alternativos que podem auxiliar na rotação dos 

mecanismos de ação no controle de buva resistente, na pré-semeadura da soja. Esse trabalho tem 

por objetivo avaliar a eficiência no controle de buva resistente ao paraquat, de diferentes pré-

emergentes isolados e associados, na pré semeadura da soja. O experimento foi instalado em 

Maripá, na região oeste do Paraná, no ano agrícola 2020/2021. O delineamento experimental foi 

em blocos casualizados com quatro repetições, foi realizada a semeadura da soja um dia após a 

aplicação, na forma “ aplique e plante” e os tratamentos com pré-emergentes 

imazethapyr+flumioxazin, diclosulam, sulfentrazone+diuron que compuseram a segunda 

aplicação em um esquema de aplicações sequenciais associados com glufosinate. Foram avaliados 

o controle da buva, em que atribuiu-se notas visuais de controle para as plantas, em que 0 

representa nenhum controle e 100% indica a morte total das plantas, avaliando-se aos 7, 14, 21, 

28, 35 e 42 DAA (dias após a aplicação) e os dados foram submetidos a análise de variância pelo 

teste de F, aplicando-se o teste de Tukey a 5%. Diante dos resultados, os pré-emergentes 

diclosulam e sulfentrazone+diuron, se destacaram com uma boa performance para o controle de 

Conyza spp resistente ao paraquat. 
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DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DE EQUILÍBRIO DE GRÃOS DE ARROZ COM 
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O arroz com casca é a forma que o grão chega à unidade de armazenamento, sem haver nenhum 

tipo de processamento. O teor de umidade de equilíbrio, também denominado umidade de 

equilíbrio higroscópico, é definido como o teor de umidade na qual a pressão de vapor d'água no 

produto se iguala à do ar que o envolve, ou seja, não ocorrendo nenhuma troca entre ambos. 

Objetivou-se com a realização do trabalho, obter as umidades de equilíbrio higroscópico dos grãos 

de arroz com casca, submetidos a diferentes condições de temperatura e umidade relativa. O 

experimento foi realizado nos Laboratórios de Produção de Biocombustíveis e na Sala de 

Experimentos do bloco de química, localizados na Universidade Federal do Paraná (UFPR) no 

Setor Palotina. Como matéria prima foram utilizados grãos de arroz com casca com teor de 

umidade inicial de 11,67 % b.u. A umidade de equilíbrio, foi determinada experimentalmente 

pelo método gravimétrico estático nas temperaturas de 40 e 50 ºC, submetidas a onze 

concentrações (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 %) de ácido sulfúrico, simulando 

diferentes umidades relativas (variando de 0,88 a 0,05) em triplicata. O material permaneceu em 

estufa incubadora com temperatura constante e em cada condição de umidade relativa sendo 

pesados periodicamente até atingir massa constante. Alcançadas as condições de equilíbrio, foi 

determinada a umidade de cada amostra que corresponde a umidade de equilíbrio em cada 

condição de temperatura e umidade relativa do ar. Após a coleta dos dados, se obteve os resultados 

das umidades de equilíbrio em percentagem da base úmida (% b.u), nas temperaturas de 40 ºC e 

50 °C. Para a temperatura de 50 ºC houve uma variação de 9,40 a 0,71 % b.u nas umidades de 

equilíbrio do grão, dentro da faixa de umidade relativa de 0,88 a 0,05. Já para a temperatura de 

40ºC, apresentou variações de 14,76 a 3,00 % b.u, na mesma faixa de umidade relativa. Foi 

possível observar e concluir que em ambas as temperaturas analisadas que, com a diminuição da 

umidade relativa houve a redução no teor de umidade de equilíbrio higroscópico dos grãos de 

arroz com casca. 
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EFEITO DE DOSES DE SEMENTE DE BRAQUIÁRIA EM CONSÓRCIO COM 
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O sistema plantio direto é uma prática conservacionista de solo que possui como uma das 

premissas a diversificação de culturas. Na região oeste do Paraná o sistema de produção 

predominante é a sucessão soja/milho. Uma opção de diversificação é o consórcio de milho com 

braquiária, contudo, esta técnica possui como desafio a manutenção da produtividade do milho, 

uma vez que a forrageira pode competir com a cultura granífera. Uma das estratégias para mitigar 

o efeito da competição é ajustar a população de braquiária. Contudo, se a população de braquiária 

for muito baixa, promoverá poucos benefícios ao solo e ao sistema de produção. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de doses de semente de braquiária (Urochloa 

ruziziensis) no consórcio com o milho safrinha, buscando encontrar a população de braquiária 

que promova o máximo de formação de palhada sem reduzir significativamente a produção de 

grãos do milho safrinha. O experimento foi implantado em Palotina-PR, na fazenda experimental 

da UFPR Setor Palotina. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com 

seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por populações da 

forrageira de 0, 1, 5, 10, 15 e 30 plantas por m².  A braquiária foi semeada a lanço antes da 

semeadura do milho, sendo que sua população foi estimada com o auxílio do teste de germinação 

(90% de pureza e 80% de germinação), com acréscimo de 20% nas doses de sementes devido ao 

método de semeadura utilizado. A semeadura do milho ocorreu no dia 16/03/2021, com 

espaçamento de 0,5 metros entre linhas e com população de 64 mil plantas por hectare. O híbrido 

utilizado foi o Pioneer P3282vyh. Foi realizada uma adubação de base de 250kg ha-1 de NPK 

(16-20-00), com deposição do adubo com auxílio de haste sulcadora, no sistema de plantio direto. 

Devido à semeadura ter sida tardia, o experimento ainda não foi finalizado. Serão avaliadas a 

massa de matéria seca da braquiária e a altura de planta, altura de inserção da espiga, número de 

fileiras, número de grãos por fileira, massa de 100 grãos e produtividade do milho. Espera-se 

como resultados obter por meio da análise de regressão a máxima população de braquiária 

possível sem provocar redução nos parâmetros de produção do milho supracitados. Como 

conclusão espera-se obter uma recomendação mais assertiva de população de braquiária para o 

consórcio com o milho, o que ajudará a fomentar o uso da tecnologia na região Oeste do Paraná. 
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RECONHECIMENTO DE LAYOUT PARA OCR EM JORNAIS ANTIGOS ALEMÃES 

ESCANEADOS 
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Com o objetivo de conhecer os desafios envolvidos no reconhecimento de layout e texto de 

documentos da coleção dbp digital (https://dokumente.ufpr.br/pt-br/dbpdigital.html), estudando e 

experimentando diferentes técnicas em busca de melhores resultados de reconhecimento óptico 

de caracteres (OCR), viabilizando assim a implantação de bibliotecas digitais com 

funcionalidades como busca, foi proposto o projeto de iniciação científica de tema 

“Reconhecimento de layout para OCR em jornais antigos alemães escaneados”. A metodologia 

utilizada para desenvolver o projeto pode ser dividida em três categorias: A primeira consiste em 

pesquisar sobre as ferramentas, algoritmos e modelos de deep learning do estado-da-arte e 

conduzir experimentos para avaliar os seus desempenhos em amostras da coleção de periódicos. 

Para isto, há uma grande interação com os autores de parte destes métodos, em especial com a 

equipe do projeto OCR-D (https://ocr-d.de/). A segunda categoria consiste em contribuir para o 

cenário de análise de layout e OCR em documentos históricos, seja através de contribuições para 

ferramentas de código aberto desenvolvidas por terceiros ou do desenvolvimento de novas 

aplicações, também de código aberto. Por fim, a última categoria consiste na produção de 

materiais como artigos, apresentações, guias e notas para que novos orientandos ou mesmo 

pessoas externas ao projeto conheçam os problemas, técnicas e os trabalhos desenvolvidos no 

decorrer do projeto de iniciação científica. Alguns resultados parciais foram alcançados, como a 

condução de experimentos e avaliação das ferramentas Aletheia, Transkribus, Larex, eynollah, 

origami, sbb-binarize, sbb-pixelwise-segmentation e browse-ocrd. Estas ferramentas possuem 

diferentes aplicações no processo de reconhecimento de texto, realizando desde a segmentação 

manual (ou semi-automática) dos elementos de layout de uma página ao treino de modelos de 

deep learning para binarização e análise de layout, passando por métodos automáticos de análise 

de layout e OCR, no geral, e pela visualização de workflows de reconhecimento de texto. Houve 

uma expressiva participação no projeto OCR-D, seja através de discussões durante as reuniões 

abertas do projeto ou de contribuições para aplicações desenvolvidas pelo projeto. Além disso, a 

ferramenta page-xml-draw foi desenvolvida para a visualização de elementos de layout de páginas 

de documentos. 
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Nas lavouras de soja existe uma variabilidade no vigor das plantas através das áreas. Dessa forma 

é conveniente investigar a localização espacial da variabilidade na lavoura. O conhecimento sobre 

a variabilidade (produtividade, características de solo, relevo) pode fundamentar um manejo 

localizado. Em hipótese que existe uma variabilidade espacial comum na produtividade das 

lavouras de soja, o objetivo do trabalho foi o mapeamento dessa variabilidade, para desse modo, 

orientar ações que identifiquem as causas da variação. O experimento foi desenvolvido em três 

lavouras em municípios diferentes do estado do Paraná, sendo eles: Godoy Moreira, São Pedro 

Do Ivaí e Borrazópolis. As avaliações foram realizadas durante a safra 2020/2021. A geração dos 

mapas de produtividade foi realizada pelo método de interpolação utilizado o software QGIS. 

Inicialmente foi realizada uma delimitação das áreas de estudo, distribuindo uma malha de 44 

pontos aleatórios, para serem usados na coleta de produtividade em campo. A navegação em 

campo foi viabilizada por um receptor GNSS de celular em conjunto com o aplicativo QFIELD. 

As coletas nos pontos foram conduzidas em uma área de 2m. Após a obtenção da produtividade 

nos 44 pontos foi possível fazer a interpolação do mapa das áreas. O método de interpolação 

aplicado foi a interpolação por krigagem utilizando o software QGIS em conjunto com o plugin 

Smartmap. Os resultados encontrados após o mapeamento dessas áreas foi uma média de 3367 

kg/ha e coeficiente de variação de 4% para lavoura em Godoy. Na lavoura de São Pedro, obteve-

se uma produção média de 4014kg/ha e coeficiente de variação de 3%. Já na lavoura em 

Borrazópolis, a produção média foi de 4632 kg/ha, com coeficiente de variação em 6%. Dessa 

forma, a área que apresentou uma maior variabilidade na produtividade foi a área de Borrazópolis; 

embora, também seja a área que apresentou maior produtividade. Em contrapartida, a área de 

Godoy foi a que apresentou a menor produtividade, porém, apresentou uma variabilidade média 

em relação as outras duas áreas. A lavoura de soja em são Pedro apresentou uma boa 

produtividade e a menor variabilidade espacial. O mapeamento da variabilidade da produtividade 

se mostrou uma importante ferramenta para verificar a condição geral para lavoura de soja, 

proporcionando futuramente investigações de forma mais aprofundada para verificar o que está 

causando essa variabilidade, para que se possa fazer as devidas correções de forma localizada, ou 

até a criação de zonas de manejo. 
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Um alimento frequentemente sofre contaminações por agentes patogênicos e/ou deteriorantes, 

resultantes de eventuais deficiências no processamento ou ainda práticas inadequadas de 

manipulação. O queijo é o produto lácteo fresco ou maturado que se obtém por meio da separação 

do soro em relação ao leite, coagulado pela ação do coalho, de ácidos orgânicos, com ou sem a 

adição de substâncias alimentícias, constituindo um meio propicio para o crescimento de 

microrganismos. A degradação do alimento pode ser impossibilitada através do uso de alguns 

aditivos, podendo ser sintéticos ou naturais. O objetivo deste trabalho foi modelar 

matematicamente o efeito que diferentes concentrações de extrato de casca de romã (0%, 1% e 

2%) adicionado em queijo exercem no crescimento microbiano durante o armazenamento do 

produto, com base nos dados obtidos do estudo conduzido por Mahajan e colaboradores (Food 

Bioscience 12(1), 47-53, 2015). Para o estudo foi utilizado o extrato de casca de romã disponível 

comercialmente padronizado para 40% de ácido elágico. A contagem total de placas, de bactérias 

psicrófilas, e de bolores e leveduras foram determinadas de acordo com os métodos de APHA, 

(Sepck, American Public Health Association, Washington, DC, 1984). Os resultados obtidos 

permitiram quantificar o crescimento microbiano no queijo adicionado com as três concentrações 

testadas. Os modelos matemáticos primários exponencial puro, e Baranyi e Roberts foram 

ajustados aos dados experimentais com índices estáticos satisfatórios, apresentando valores de R² 

próximos da unidade e RMSE baixos, permitindo assim a estimativa dos parâmetros de duração 

da fase de adaptação e velocidade máxima específica de crescimento para a contagem total de 

placas, de bactérias psicrófilas, e de bolores e leveduras no queijo adicionado com as diferentes 

concentrações. Foi possível observar e quantificar, com auxílio de modelos secundários, o 

aumento do tempo de adaptação e a diminuição da velocidade específica de crescimento, através 

do aumento da concentração de extrato adicionada ao queijo. Com o aumento da concentração de 

extrato, foi possível observar um aumento da fase de adaptação da contagem total de mesófilos 

de 35,37 horas (a 0%) para 58,46 horas (a 2%), e a redução da velocidade específica de 

crescimento destes de 0,00452 h-1 (0%) para 0,00407 h-1 (a 2%). Portanto, a adição de extrato 

de romã ao queijo resultou em um efeito conservante desejável. 
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O interesse em antioxidantes novos e seguros, provenientes de fontes naturais, está em 

crescimento. Neste cenário, os compostos dos grãos crus de café se mostram com grande potencial 

por apresentarem, além de características organolépticas e efeitos estimulantes, compostos 

bioativos que demonstram capacidade antioxidante. No entanto, estes compostos podem sofrer 

degradação quando submetidos a elevadas temperaturas e podem ser sensíveis face a alguns 

solventes, dificultando o processo de extração dos mesmos, sendo necessário, portanto, a 

aplicação de processos menos agressivos. Nestas circunstâncias, a extração líquido-líquido (ELL) 

se apresenta como uma alternativa de simples execução e elevada seletividade. Entretanto, muitos 

dos solventes convencionais usados neste processo são tóxicos, inflamáveis, contribuem para o 

efeito estufa, agridem o meio ambiente e a saúde humana, portanto, reduzir o seu uso e até mesmo 

substituí-los é algo muito importante. Neste contexto, destaca-se dentro da classe de solvente 

verdes, os solventes eutéticos profundos (DES), os quais são formados por aceptores de ligação 

de hidrogênio (HBA) e doadores de ligação de hidrogênio (HBD). Estes apresentam-se como uma 

alternativa viável frente aos solventes orgânicos convencionais por se mostrarem menos tóxicos, 

não inflamáveis, biodegradáveis e de baixo custo. Esse estudo tinha como objetivo avaliar a 

aplicação dos DES na separação de compostos fenólicos do extrato hidroalcóolico dos grãos crus 

de café arábica. Para isto, o extrato seria preparado seguindo um processo convencional de 

extração sólido-líquido aplicando agitação magnética. A síntese dos DES, por sua vez, seria 

realizada com aquecimento brando adotando proporções molares predeterminadas utilizando 

como HBA o mentol e para HBD alguns ácidos carboxílicos. O extrato, então, seria submetido a 

ELL empregando os DES e a quantificação de ambas as fases acerca do conteúdo fenólico, seria 

realizada utilizando a metodologia com o reagente Folin Ciocalteu, e a atividade antioxidante, 

com DPPH e FRAP. Devido as medidas restritivas consequentes da pandemia de COVID-19, as 

práticas no laboratório foram impossibilitadas e a obtenção de dados experimentais não puderam 

ser realizadas. No entanto, encontra-se na literatura resultados promissores do uso de DES a base 

de mentol e ácidos carboxílicos na extração de biocompostos de fontes vegetais. Desta forma, 

espera-se alcançar resultados satisfatórios na extração e partição dos compostos bioativos dos 

grãos de café empregando os DES selecionados para este trabalho. 
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O basalto ocupa uma extensa área do Brasil, com aproximadamente 920.000 km2 na América do 

Sul, entretanto sua composição química e os solos derivados do intemperismo dessa rocha são 

tidos como uniforme. O objetivo deste trabalho foi comparar as variações químicas e 

mineralógicas do basalto na bacia do baixo Iguaçu. Para tanto foram coletadas amostras em seis 

perfis de solo e analisado a composição químicas do material na fração terra fina (<2,0 mm de 

diâmetro) por meio de digestão total segundo método 3050-EPA, com determinação dos 

elementos por ICP-OES. Para análise da influência na mineralogia, a fração argila foi separada 

da fração areia por tamisamento e separado da fração silte por decantação. Após obtenção da 

fração argila, os óxidos de ferro foram removidos por solução de diotionito-citrato-bicarbonato 

(DCB), em banho maria a 60 ºC. e o resíduo da extração foi analisado por termogravimetria pra 

quantificar os teores de caulinita e gibbsita e o extrato usado para determinar os óxidos de ferro 

pedogenéticos. Os resultados apresentaram menores valores de Si em solos da região de Cascavel 

(perfil 4), que fica a uma altitude de 706 m, refletindo maiores valores de óxido de alumínio 

(gibbsita) na fração argila, que neste perfil variou entre 11,2 a 21,6%. Entretanto, mesmo sendo 

o perfil que apresentou maiores valores de gibbsita, o mineral predominante foi a caulinita, um 

argilomineral que tem em sua estrutura lâminas tetraedrais de Si. Já os maiores teores de óxidos 

de ferro foram encontrados no perfil de Santa Helena, que fica a uma altitude de 241 m, com 

valores de Fe2O3 de 28 a 32%, enquanto o perfil de Cascavel apresentou valores entre 18 a 21%. 

A partir dos resultados, podemos afirmar que os dados corroboram o apontado na literatura quanto 

a variação da composição químicas dos derrames basálticos e sua relação com a altitude em que 

eles se encontram, sendo que as cotas mais baixas apresentam rochas mais básicas, com menores 

teores de Si e maiores de Fe, o oposto do observado para as cotas mais elevadas. Essas variações 

podem resultar em até 70% de incremento em óxidos de ferro no solo, que proporciona grande 

estabilidade na estrutura física e possui grande capacidade de adsorção específica de fósforo, um 

importante e caro nutriente para as culturas agrícolas, utilizados em práticas de fertilização do 

solo. A partir dos resultados, outras análises se colocam como importantes para completo 

entendimento das variações do basalto e comportamento do solo, entre elas estão a estabilidade 

de agregados e do complexo sortivo. 
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O projeto visa estudar os fundamentos das redes neurais artificiais, com enfoque no método 

backpropagation, e diante disso fazer uma revisão de possíveis aplicações. Posteriormente, 

pretende-se utilizar um método de rede neural, baseado no método backpropagation, para resolver 

problemas práticos envolvendo o aprendizado de padrões. O método de treinamento 

backpropagation funciona com base no cálculo do erro obtido nos valores da camada de saída da 

rede neural. Ele se divide basicamente em duas fases de funcionamento: Feedforward e Backward, 

na primeira fase tem-se a definição da camada de entrada, que recebe os dados, das camadas 

intermediárias que são aquelas que possuem os neurônios cuja responsabilidade é a de extrair as 

características do processo a ser compreendido, para transmitir à camada de saída, que apresentará 

os resultados. Para assim analisar e comparar o resultado, dentro da fase Feedforward, vale 

ressaltar que todas as camadas tem a mesma direção, que visam chegar na camada de saída. Para 

evolução da rede neural, utiliza-se a outra fase de treinamento, a fase Backward, onde ocorre o 

ajuste dos pesos da rede a partir da camada de saída, recalculando assim todo o processo, partindo 

da camada de saída e percorrendo todas as camadas anteriores da rede. Esse treinamento é feito 

até minimizar o erro da camada de saída em relação as respostas desejadas no conjunto de 

treinamento. Assim sendo, notável que uma rede neural é composta por vários neurônios 

artificiais, que seriam as suas unidades de processamento, responsável por mapear entradas para 

saídas, funcionando através de conexões que são os pesos da rede, surgindo com isso a rede neural 

através da interação dessas unidades de processamento. Permitindo com isso, o aprendizado de 

padrões e classificação de novos dados, pois é realizando assim o ajuste da rede com dados 

conhecidos, que a rede neural estará treinada, e poderá reconhecer os padrões de novos dados 

apresentados, proporcionando tomadas de decisões inteligentes e otimizadas, sendo capaz de 

armazenar e utilizar o conhecimento experimental. 
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O presente estudo visa estudar aplicações de tecnologias 4.0 para aumentar o nível de qualidade 

e produtividade nas indústrias. Para isso, objetivou-se compreender e avaliar os benefícios da 

aplicação do chatbot para otimização de processos industriais - aumentando a capacidade 

produtiva, diminuindo retrabalho e auxiliando na tomada de decisão em tempo real. Para a 

presente pesquisa, que possui abordagem qualitativa e caráter exploratório, adotou-se o 

procedimento metodológico denominado Design Science Research – comumente usado como 

método condutor de pesquisas tecnológicas- a fim de auxiliar o pesquisador no desenvolvimento 

do chatbot. Apresenta-se como principais resultados da pesquisa a análise de diferentes 

plataformas de desenvolvimento de chatbot, escolhas e justificativas de métodos para 

processamento de linguagem natural, mais especificamente Word Embeddings e Word2Vec, bem 

como a descrição do algoritmo usado para a vetorização de palavras. Destaca-se ainda como 

resultado, o estudo de possibilidades de utilização dessa tecnologia no setor industrial amparando 

conceitos como Industria 4.0. Por meio do estudo, foi possível desenvolver um algoritmo de 

Processamento de Linguagem Natural, base teórica e estrutural de Assistentes Virtuais 

Inteligentes. Além disso, foi possível perceber os principais impasses e entraves encontrados 

nessa etapa de desenvolvimento do código em Python. A pesquisa, de cunho tecnológico, visa 

desenvolver tecnologias que possam ser aplicados no setor industrial e que resolvam dores 

encontradas por essas organizações de forma particular, ou seja, ao mesmo tempo que se pretende 

desenvolver uma solução escalável, considera-se as especificidades de cada ramo para soluções 

individualizadas. Por fim, destaca-se ainda, que a presente pesquisa pretende apontar novos 

caminhos a serem seguidos para a continuidade do desenvolvimento e da aplicação de novas 

tecnologias para acelerar a transformação digital do parque fabril e diminuir as chances de 

obsolescência das empresas inseridas na era digital. 
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A rápida expansão dos sistemas de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, 

destacando-se os sistemas fotovoltaicos, tem trazido desafios para a operação do sistema elétrico 

de potência. Microrredes surgem como uma possibilidade de integração entre carga e geração, 

sendo que seu uso e implementação ainda exigem pesquisas. A partir da existência de uma 

microrrede com geração distribuída localizada no Campus Centro Politécnico da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), foi conduzido um estudo do inversor grid-tie PVS-100-TL (ABB) 

utilizado na geração fotovoltaica e do inversor bidirecional PQstorI (ABB) utilizado em 

aplicações de armazenamento de energia. O objetivo deste trabalho é avaliar o funcionamento dos 

inversores e realizar ensaios para comprovar as funcionalidades garantidas pelos manuais dos 

equipamentos. Foram realizados testes em ambiente laboratorial que simulam as condições de 

conexão com a microrrede, além de automatizar a coleta de dados por eles obtidos através do 

software TIAportal, intermediado por um controlador lógico programável (CLP) da Siemens. 

Concluiu-se que, com relação ao inversor bidirecional, parte das atribuições definidas via manual 

não foram possíveis de serem aplicadas, especialmente devido à problemas encontrados e 

retificados pela empresa fabricante. Com relação ao inversor gridtie, o código para coleta de dados 

via software foi validado e, a sua aplicação segue como planejado. Parte deste estudo se destinou 

à procura de um novo fornecedor de inversor para substituir o modelo bidirecional cujas funções 

não foram atendidas. O processo se iniciou com o contato de marcas já estabelecidas no mercado 

e com a busca de palavra chaves em sites de pesquisa. A comunicação foi estabelecida através de 

e-mails e contato via número de telefone, em que a troca de informações como as especificações 

técnicas do material e a configuração física do local de instalação foram consolidadas. Além disso, 

como a microrrede não poderia passar por adaptações de estrutura, como por exemplo, mudança 

de tensão em barramento CC ou CA, a solução deveria se personalizar com a configuração já 

definida. Após o levantamento inicial, um estudo para comparar cada inversor e comparar com 

as reais necessidades do projeto foi levantado e, parte dos fornecedores iniciais foram filtrados 

para direcionar o contato com os que apresentaram mais perspectivas de um bom funcionamento. 
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A Conyza spp é uma planta daninha problemática, que traz danos economicos a agricultura no 

brasileira. O objetivo do presente trabalho foi realizar o mapeamento e monitoramento de áreas 

agricultáveis no estado do Paraná que apresente biótipos de Conyza sppresistente à herbicidas e 

avaliar as opções de manejo de entressafra. O experimento foi conduzido a campo, em 

delineamento de  blocos casualizados com quatro repetições, na entressafra 20/21 no município 

de Maripá. Foram realizados 7 tratamentos com os seguintes manejos: duas testemunhas – 

capinada  e testemunha absoluta-, glifosato + metsulfuron- metilico(1860 g i.a. ha-1+7,2 g i.a. ha-

1), glifosato + 2,4-D (1860 g i.a. ha-1+1209 g i.a. ha-1), glifosato + chlorimuron- etilico + 2,4-D 

(1860 g i.a. ha-1+30 g i.a. ha-1+1209 g i.a. ha-1), glifosato + dicamba (1860+424,8 g i.a. ha-1), 

glifosato + triclopir (1860+1020 g i.a. ha-1). Os tratamentos com dessecantes compuseram a 

primeira aplicação em um esquema de aplicações sequenciais, em que a segunda aplicação foi de 

glufosinate (400 g i.a. por hectare), aplicada em todas as parcelas, exceto as testemunhas. As 

aplicações foram realizadas com equipamento pressurizado a CO2, observando as condições 

adequadas em termos de tecnologia de aplicação e meteorológicas. O intervalo entre a aplicações 

sequenciais foi de 10 DAA (dias após aplicação). Foi avaliado o controle em avaliações visuais, 

aos 07, 14, 21, 28, 35 e 42 DAA, atribuindo notas de 0 a 100 (0 sem sintoma e 100 morte da 

planta). A análise estatística foi univariada (Anova), utilizado teste de agrupamento para segregar 

os tratamentos com diferença significativa, a nível de probabilidade de 5%. Após as avaliações 

concluiu-se que, as parcelas que receberam o tratamento com glifosato + dicamba obtiveram 

maior desempenho de controle de Conyza spp em relação aos outros tratamentos, levando em 

consideração que o tratamento com capina que recebeu 100%, pois nesse tratamento os biótipos 

são retirados da parcela, sendo assim na avaliação visual é dada tal nota. O dicamba e o triclopyr 

associados ao glyphosate foram superiores. 
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Na irrigação, a uniformidade de aplicação de água está relacionada com a eficiência do sistema e 

consequentemente a perda de água e produção, sendo assim um fator muito importante a ser 

analisado e melhorado constantemente. O objetivo deste trabalho foi determinar os coeficientes 

de uniformidades para as alturas de coleta da lâmina precipitada de 55, 70, 85 e 100 cm em um 

sistema de irrigação por aspersão convencional. Para a montagem do sistema foram utilizados 

tubo PVC de 32 mm, uma moto bomba periférica de 2 CV, manômetro de Bourdon, regulador de 

pressão e um aspersor da marca Agropolo Ny-30, com bocal 4 mm operando a 2,0 bar. Após a 

montagem do sistema ser finalizada e tendo a fixação do aspersor na área experimental, foram 

distribuídos 144 coletores em uma malha de 12x12 coletores espaçados igualmente em 3 metros. 

Os dados foram submetidos a análise das coletas sem sobreposição de malhas e posteriormente 

as mesmas foram sobrepostas para as diferentes alturas e espaçamentos propostos, com o auxílio 

de softwares de planilhas eletrônicas e Catch-3D, visando analisar o quanto a variação na altura 

de coleta influencia nos coeficientes de uniformidade calculados, sendo estes o Coeficiente de 

Uniformidade de Cristhiansen (CUC) e o Coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD). 

Com o objetivo de determinar o efeito da variação das alturas de coletas nos coeficientes de 

uniformidade em questão, os mesmos foram calculados sem nenhum tipo de sobreposição de 

malhas, onde tanto o CUD quanto o CUC apresentaram variação de cerca de 10%. A variação na 

altura de coleta influenciou diretamente nos coeficientes de uniformidade, o CUC na malha de 6 

x 12 metros, passou de 89,1 % (Bom) para 94,3 (Excelente) respectivamente da altura de 55 cm 

para a altura de 70 cm de coleta de dados. 
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Estudamos, atráves de simulações de dinâmica molecular, as propriedades térmicas de diferentes 

alótropos do carbono. Entre esses alótropos estão os tubulanos, estruturas em nanoescala 

formadas por nanotubos de carbono, que foram escolhidos com a expectativa de que eles herdem 

ou até amplifiquem os altos valores de condutividade térmica dos nanotubos que os constituem, 

o que possibilitaria sua aplicação no controle térmico de sistemas eletrônicos, por exemplo. O 

software de dinâmica molecular LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Paralel 

Simulator) foi usado para simular nas estruturas estudadas um fluxo de calor, a partir do qual foi 

calculada a condutividade térmica utilizando o método de Green-Kubo, que tem base na teoria de 

resposta linear. Primeiramente testamos esse método aplicando-o à folhas de grafeno e à 

nanotubos, e foram obtidos valores de condutividade térmica que condizem com os já 

estabelecidos na literatura. Isso mostrou que o método produz resultados confiáveis, e então o 

aplicamos à dois grupos de estruturas teóricas que ainda não possuem valores de condutividade 

térmica documentados, que foram os tubulanos e as Schwarzitas, estruturas cristalinas com 

curvatura gaussiana negativa obtidas ao cobrir superfícies mínimas com anéis de carbono 

contendo 6 ou mais átomos. Foram analisados 6 tubulanos, que englobam 2 grupos de simetria e 

foram criados a partir de 3 tipos de nanotubos, e 4 Schwarzitas da família P, e foi feita uma análise 

da dependência da condutividade térmica com a temperatura e com o aumento do tamanho da 

estrutura. Foi verificada nos tubulanos uma dependência do valor de condutividade com a direção 

cristalina analisada, que se mostrou uma ordem de grandeza maior na direção paralela aos eixos 

dos nanotubos. Em todos os casos, os valores de condutividade térmica que calculamos (à 

temperatura de 300 Kelvin) ficaram, em ordem de grandeza, no intervalo de 1 à 10² W/(m*K), 

que são valores inferiores aos encontrados nos nanotubos (que são da ordem de 10³ W/(m*K) à 

mesma temperatura). 
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O setor Agropecuário foi o responsável por equilibrar a balança Econômica nacional, promovendo 

um crescimento de 1,5% no PIB brasileiro no ano de 2020, visto isso houve uma necessidade de 

adaptação do sistema produtivo brasileiro, visto a tendência em um consumo de alimentos com 

baixo impacto ambiental. Por isso foi visto que o uso da técnica de Avaliação de Ciclo de Vida, 

seria uma alternativa viável para certificar a produção sustentável, visto que o ACV (Avaliação 

de Ciclo de Vida), visa quantificar os impactos ambientais gerados por um processo produtivo, 

segundo a ISSO 14040, o ACV, visa mapear e quantificar todas as entradas e saídas do processo 

a ser estudado. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo avaliar Inventário de Ciclo de 

Vida (ICV), para quantificar as entradas e saídas de um sistema Agropecuário. O método foi 

através do uso das principais normas ISSO 14040 e 14044 de avaliação do Ciclo de Vida, 

especificamente a fase de ICV. Os dados foram inseridos no sistema de indicadores Ambitec-

Agro , desenvolvida pela Embrapa. Foram realizadas quatro visitas a campo, onde foram 

coletados dados em uma propriedade leiteira, na região Norte do Paraná, onde possuíam um 

sistema de confinamento conhecido como “free-stall”, onde as vacas da raça holandesa 

permaneciam em camas individuais revestidas de uma mistura de areia e com uma oferta de 

silagens e ração para alimentação do rebanho composto por 114 animais, sendo 42 vacas em 

estágio de lactação. Os resultados mostraram que os principais insumos do inventário do sistema 

produtivo foram: área, ração, agua, diesel, energia e silagem. Por fim os dados coletados em 

campo foram inseridos no sistema Ambitec-Agro, onde foram observados fatores ambientais e 

socioeconômicos, onde foi possível evidenciar que em questões de preservação da fauna, 

utilização de medicamentos para o rebanho e cuidados com a água, a propriedade mostrou-se com 

uma preocupação permanente em todo o acompanhamento da pesquisa, foi possível também 

mostrar que em fatores como o descarte de resíduos, houve uma crescente na preocupação do 

produtor, principalmente das embalagem, que em suma a propriedade mostrou-se buscar o 

mínimo de impacto para o ambiente e a sociedade. Como possíveis melhorias produtivas, o estudo 

evidenciou a redistribuição de água para o rebanho, outro ponto que foi levantado em visitas a 

campo foi a substituição do material da cama, antes de Maravalha (Cepilho+Areia), que gerava 

uma alta necessidade de troca, por um piso emborrachado, com um ciclo de vida bem maior. 
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A buva (Conyza spp.) é um problema presente e bem real nas mais diferentes regiões agrícolas 

do Brasil. Com banimento de produto e casos de resistência, o manejo dessa espécie daninha se 

torna cada vez mais complexo, necessitando de pesquisa dirigida na geração de solução para o 

agricultor. O objetivo do plano de trabalho é avaliar as opções de manejo de entressafra na pré-

semeadura da soja, com uso de segunda aplicação sequencial de herbicidas no controle de buva, 

em aplique-plante. O estudo foi conduzido a campo em delineamento em blocos ao acaso, com 

quatro repetições e tratamentos contendo substitutivos do paraquat. Os tratamentos com 

dessecantes compuseram a segunda aplicação em um esquema de aplicações sequenciais, em que 

a primeira aplicação foi dicamba + glyphosate (1860+424,8 g e.a. ha-1), aplicada em todas as 

parcelas, menos as testemunhas. O intervalo entre a primeira e a segunda aplicação foi de 10 dias, 

sendo os seguintes tratamentos na segunda: T1 - Testemunha (sem aplicação e sem capina); T2 - 

Testemunha (sem aplicação e com capina); T3 – Diquat (400 g i.a. ha-1); T4 - glufosinate (400 g 

i.a. ha-1); T5 - glufosinate (600 g i.a. ha-1); T6 - glufosinate + saflufenacil (400+35 g i.a. ha-1); 

T7 - glyphosate + saflufenacil (1240+35 g e.a./g i.a. ha-1). As variáveis avaliadas foram controle 

aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após a segunda aplicação. Após todas as avaliações, os dados foram 

submetidos à análise de variância pelo teste F, aplicando o teste de Tukey a 5% de probabilidade 

para comparação das médias dos tratamentos. Os resultados demonstraram que glufosinate (600 

g i.a.) e glufosinate + saflufenacil (400+35) foram superiores no controle de buva, quando em 

sequencial na segunda aplicação, caracterizando-se como as melhores opções em dessecação pré-

semeadura no controle de buva no aplique-plante, após a primeira aplicação. 
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Os modelos de produção e consumo estão baseados em padrões lineares de extração, 

transformação e descarte. Enquanto os modelos de Economia Circular são baseados, em um ciclo 

de desenvolvimento contínuo que preserva recursos naturais, otimize produção e minimiza riscos 

ambientais, conduzindo fluxos renováveis e oferecendo diversos mecanismos de criação de valor. 

Nesse sentido, o presenta trabalho tem por objetivo fazer um levantamento bibliográfico dos 

modelos de Economia Circular no setor agropecuário e aplicar em uma propriedade de produção 

leiteira. Na primeira etapa do trabalho foi elaborado uma revisão bibliográfica sistemática, foram 

selecionados três estudos base. O primeiro estudo mostrou uma análise do mapeamento de soja 

no estado do Mato Grosso do Sul, relacionando plantio de soja com a economia circular e 

metodologia aplicada em uma propriedade de 200 hectares, após entrevistas e análises tiveram a 

conclusão de que há um aproveitamento de resíduos e uma pequena diminuição de insumos onde 

é benéfico ao produtor rural e vai de encontro com os modelos de economia circular. O segundo 

estudo verificou a agregação de valor por meio de fluxos externos dentro da economia circular 

para o apoio do produtor rural e a utilização de software aplicada em uma propriedade com índices 

de circularidade variados de 0% a 100%, percebendo que ¾ dos fluxos de materiais da 

propriedade circulam ali dentro, demonstrando uma parceria entre cooperado e cooperativa 

gerando valor interno, autonomia e vantagem competitiva.  O terceiro estudo usaram um método 

de análise por meio da economia circular e indústria 4.0 e potencial tratamento do esterco bovino 

com misturado e algodão e sorgo e jogado na lavoura. Na segunda etapa do estudo, foram feitas 

visitas até a propriedade localizada em  Mandaguari - PR, com 15 alqueires e oito alqueires sendo 

utilizada, Na quarta visita foram coletados resíduos: sacos, papel, luva, feno, plásticos e rejeitos 

líquidos. O estudo mostrou, considerando o modelo de economia circular, que os resíduos de 

papel, tem potencial para ser utilizado em compostagem da lavoura. Enquanto os sacos de ráfia 

para ser reusados para guardar venenos e servir de insumos para fabricar cortinas em granjas. 

Outra evidencia encontrada para dar destinação adequada aos dejetos é produção de Biogás, visto 

que com a quantidade de litros que é produzido seria possível o abastecimento da propriedade e 

o restante ser vendido ao sistema de energia elétrica, com potencial redução de custos e criação 

de valor. 
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Membranas poliméricas para a separação de gases vem ganhando espaço na indústria, 

principalmente devido a alta eficiência, fácil manuseio e estabilidade química. Tratam-se de 

estruturas assimétricas de camada fina sobre suporte poroso nas quais a permeação dos gases 

ocorre por saltos difusionais, e, cujo princípio chave está no controle do trade-off entre 

permeabilidade e seletividade. Dentre os principais métodos de produção temos a inversão de 

fases, representado por um sistema ternário polímero/solvente/não-solvente. Há dois formatos 

principais de membranas, as de filme fino e as de fibra oca, que podem ser produzidas através de 

wet spinning e dry jet spinning. Deste modo, este trabalho teve como objetivo estudar o efeito da 

variação de concentração de polímero sobre a morfologia de membranas assimétricas PSf de filme 

fino produzidas através de inversão de fases, bem como, analisar os efeitos das variáveis do 

processo de produção sobre a permeabilidade e seletividade de membranas PSf de fibra oca 

produzidas através do método de dry jet spinning, sendo as variáveis estudadas: air gap height; 

dope flow rate/shear rate; draw ratio; e additives. Em virtude da pandemia de COVID-19, o acesso 

aos laboratórios foi restringido, e na ausência de dados experimentais este trabalho utilizou-se de 

buscas na literatura e reuniões do grupo de pesquisa para correlacionar as variáveis. Para 

membranas de filme fino, um aumento de concentração de polímero causou redução exponencial 

na permeabilidade e aumento na seletividade, parte devido ao aumento da viscosidade do dope 

que reduz velocidade de troca entre solvente e não solvente, resultando em poros e macrovoids 

menores. Para membranas de fibra oca, um aumento do flow rate com uma mesma composição e 

mesmo spinneret, causa aumento do shear rate que age sobre a solução conferindo certa orientação 

aos agregados poliméricos. Desta forma, observou-se a existência de um valor ótimo de shear rate 

associado a dimensões do spinneret e dope composition. Air gap height mostrou relação direta 

com shear rate e draw ratio apontando também para a existência de um valor ótimo. Draw Ratios 

maiores representam aumento considerável de permeabilidade e redução na seletividade. Aditivos 

mostraram principalmente aprimoramentos em permeabilidade. Em suma, o controle da 

velocidade com que ocorre a troca do solvente é um ponto chave. Podemos também, sugerir a 

existência de um limite sobre o qual aprimoramentos em shear rate e air gap para um mesmo dope 

composition não fazem mais efeito, ressaltando a importância de pesquisa em aditivos. 
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Para se utilizar os recursos fornecidos pelo solo de maneira mais eficiente, faz-se necessário que 

a cultura da soja tenha um bom crescimento e desenvolvimento do sistema radicular.  Com isso é 

possível que a planta extraia dos solos os recursos naturais (águe e nutrientes), assegurando altas 

produtividades. Contudo, é inexistente na literatura resultados de distribuição individual do 

sistema radicular da soja por métodos diretos. Frente ao exposto, o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar a distribuição longitudinal do sistema radicular da soja, pelo método da placa com 

pregos. O experimento está sendo realizado no município de Palotina-PR, localizado na região 

oeste do estado, no decorrer da safra 2020/2021, em um solo de textura arenosa. A semeadura foi 

realizada no dia 20/10/2020, utilizando a cultivar de soja BMX Fibra®, com espaçamento entre 

linhas de 0,45 m, com população de 220 mil plantas por hectare. Em uma área adjacente, foram 

semeadas linhas isoladas distanciadas a 4,0 m. A distância entre plantas nessa linha foi de 

aproximadamente 3,0 m, após desbaste das plantas emergidas. Assim foi possível coletar raízes 

de plantas em condições normais de competição intraespecífica e em condições na ausência desta 

competição. Foram realizadas duas coletas, sendo a primeira no dia 15/12/2020 e a segunda no 

dia 21/02/2021. Para a avaliação das raízes, utilizou-se o método da placa com pregos. A placa 

tinha dimensões de 1,2 x 0,2 m, com grid 0,05 x 0,05 m, totalizando 96 quadrantes. Os pregos 

apresentavam comprimento livre de 0,09 m, constituindo volume amostral de 225 cm3 por 

quadrante. Foi feito duas trincheiras próximo a planta escolhida, uma de cada lado. Logo em 

seguida foi retirada a porção de solo com o auxílio de outra tabua e posteriormente lavado esse 

solo com água para que pudesse ser retirado o solo e ficando somente a raiz, cortado as raízes e 

posto em tubos falcon com álcool 70%, em seguida encaminhado para o laboratório. No momento 

as amostras encontram-se acondicionadas, sendo que a próxima etapa é a avaliação do 

comprimento radicular através de imagem digitalizadas e processamento pelo software livre 

Safira®. Como não há hipótese a ser testada, apenas espera-se como resultado caracterizar de 

maneira adequada a amplitude de alcance da raiz da soja no sentido da linha de semeadura. Além 

disso, pretende-se validar este método de avaliação de sistemas radiculares, pois o mesmo não é 

muito utilizado. Estes resultados serão importantes para nortear futuras pesquisas com foco na 

melhoria da distribuição do sistema radicular da soja. 
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A etapa de contextualização foi a primeira etapa para podermos iniciar o processo de implantação 

do PCP. Nela temos a possibilidade de entender como funciona a dinâmica da empresa e toda sua 

cadeia produtiva, desde a matéria prima até o produto. Foi constatado que existia um atraso de 

pedidos que era causado pela, dentre outros fatores, falta de um planejamento e controle mais 

apurado. Verificando que não existia uma forma clara com que as informações eram passadas 

para a produção foi que todo o processo se deu início. Inicialmente foram realizados encontros 

com os líderes de produção para que todo o processo seja explicado e para que eles estejam cientes 

das mudanças que estavam por vir. Propondo os artefatos de PCP que mais se adequaram a 

realidade da empresa, foi que sugerimos três itens, novo modelo de ordem de produção, definição 

de datas e horários para a realização da reunião de liberação e acompanhamento das ordens de 

produção e instalação de quadro para acompanhamento semanal de produção. O antigo modelo 

da ordem de produção, que seguia parâmetros antigos, foi substituída. O novo modelo proposto, 

que utiliza o software contratado pela empresa, que até então estava ocioso, foi desenvolvido em 

parceria com os colaboradores. Adequando as informações necessárias para a confecção dos 

produtos foi que chegamos no modelo final aprovado. Seguindo as sugestões foram definidas as 

datas e horários para a realização da reunião de liberação e acompanhamento das ordens de 

produção e necessidades de estoque. Que contam com a presença dos líderes de produção, 

representantes do PCP e almoxarifado. Seguindo os relatos dos líderes de produção foi que 

instalamos quadros de acompanhamento de pedidos em pontos estratégicos da empresa para que 

todos os colaboradores possam estar cientes do planejamento semanal. Os resultados obtidos 

através dos pontos melhorados foram uma melhora na velocidade em que os pedidos são 

atendidos , e consequentemente, diminuição dos atrasos de entrega e diminuição dos erros de 

produção. Conseguimos alcançar resultados importantes com as mudanças propostas e de acordo 

com as necessidades futuras da empresa podem ser realizados novos estudos para adequação do 

sistema produtivo. 
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A divulgação científica tem se mostrado uma ferramenta de extrema importância para atribuir 

credibilidade nas informações e dados das mais diversas áreas do conhecimento, impedindo o 

avanço de notícias falsas. Dentro da ecologia, a divulgação científica se faz importante para 

conscientizar a população acerca de questões que podem afetar a conservação do meio ambiente 

e a sustentabilidade. É importante que seja de conhecimento amplo as questões de introduções de 

espécies e invasões biológicas para auxiliar na prevenção de novas introduções, invasões e seus 

impactos negativos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é "traduzir" da linguagem acadêmica 

para facilitar a passagem da informação para diversos atores e cidadãos em geral. Assim, levar os 

mais diversos temas dentro da ecologia e da conservação, principalmente no ambiente aquático, 

para conhecimento da população além da universidade. Para isso, foi inicialmente realizada uma 

pesquisa para definir estratégias de divulgação científica. Foram realizadas adaptações de artigos 

e de conceitos da ecologia para uma linguagem mais acessível em forma de textos e imagens. 

Foram utilizadas as mídias sociais, como o Instagram, o Youtube e o Linktree, como ferramentas 

de veiculação de informação. Assim, foi possível alcançar um público de 441 seguidores, até o 

momento, que acompanham diariamente o conteúdo. Além disso, como consequência, foram 

recebidas nove denúncias sobre a ocorrência da espécie exótica Opsanus beta em diversos estados 

do Brasil incluindo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Desse modo, ao ampliar a 

propagação desses conhecimentos será possível, além de difundir a ciência, proporcionar uma 

rede de informações e conexões entre as pessoas diretamente impactadas por possíveis 

problemáticas geradas por espécies exóticas e invasoras. A expectativa desse projeto, é prosseguir 

com a divulgação para que, desse modo, mais conhecimentos acerca de tópicos da ecologia 

atinjam a população. 
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O crescimento populacional, aliado ao uso de recursos naturais de forma predatória vem sendo 

noticiado pela comunidade científica em diferentes aspectos. Destaca-se o aumento da 

contaminação dos recursos hídricos, evidenciando a grande ocorrência de contaminantes 

emergentes, tais como hormônios e fármacos. Encontrados em baixas concentrações (ng/L a 

μg/L), normalmente não são removidos ou eliminados pelos processos tradicionais de tratamento 

de água e esgoto. Os hormônios sexuais femininos, como o 17β-estradiol, estão dentre os 

contaminantes emergentes potencialmente nocivos à saúde humana e ao ambiente, principalmente 

pelo contínuo aporte. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um método 

analítico para a determinação do hormônio 17-β-estradiol em meio aquoso, por cromatografia 

líquida de alta eficiência com detector UV-Vis (CLAE-UV-Vis). O desenvolvimento foi baseado 

na descrição da Farmacopeia Brasileira, mediante adequabilidade às condições operacionais do 

laboratório. Avaliando-se algumas condições cromatográficas, a que apresentou melhor resolução 

cromatográfica foi fase móvel no modo gradiente com acetonitrila e água (55:45), detector 

ultravioleta a 205 nm, coluna de fase reversa (C18), com 300 mm de comprimento e 4,6 mm de 

diâmetro interno, empacotada com sílica quimicamente ligada a um grupo octadecilsilano (5μm), 

mantida a 30ºC; fluxo da fase móvel de 1 mL/minuto. O método proposto mostrou-se eficiente 

visto a linearidade do sistema avaliada a partir da curva de calibração construída na faixa de 0,5 

à 50 mg/L, obtendo-se um coeficiente de correlação (R²) igual a 0,992. Dessa forma, salientamos 

que o método analítico proposto para a determinação de 17β-estradiol em meio aquoso 

apresentou-se como uma alternativa para o monitoramento desse contaminante, tanto do ponto de 

vista operacional como econômico, quando comparado com a técnica de cromatografia acoplada 

ao detector de espectrometria de massas, possibilitando a avaliação da extensão da problemática 

relacionada aos contaminantes emergentes para pesquisas futuras. 
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Esse Plano de Trabalho teve como objetivo analisar os variados tipos de biocombustíveis em 

pauta atualmente no Brasil, as suas características, a necessidade de desenvolvimento, sua 

produção e o uso de aditivos, principalmente poliméricos, para a melhoria das propriedades e a 

possibilidade de inserir matérias-primas de baixo custo a fim de reduzir o valor final do 

biocombustível. Analisou-se também os métodos de síntese, purificação e caracterização de 

monômeros vinílicos, que são compostos que contém características estruturais adequadas para a 

produção de polímeros vinílicos, usando esse material polimérico como aditivo anticongelante, 

antimicrobiano, antioxidante e anticorrosivo para combustíveis, biocombustíveis, suas misturas e 

alguns derivados. Porém, na região sul do Brasil estamos sujeitos a temperaturas mais baixas 

durante muitos períodos do ano, e essas quedas de temperatura acabam influenciando na condição 

e funcionamento do trabalho de vários equipamentos e motores; principalmente equipamentos 

movidos a óleo diesel e/ou biodiesel, pois esses combustíveis tendem a sofrer solidificação com 

a redução da temperatura ambiente. Devido ao seu modo de produção e à sua composição 

química, esses biocombustíveis necessitam de diferentes aditivos para melhor adequação de suas 

propriedades e para permitir o uso de diversas matérias-primas, visando a redução do custo do 

produto final. A metodologia usada foi a de levantamento bibliográfico na literatura científica 

sobre os seguintes temas: pesquisa sobre o estado da arte dos biocombustíveis e derivados; síntese 

e propriedades dos variados biocombustíveis; aditivos poliméricos para a melhoria da qualidade 

de diferentes biocombustíveis; aditivos da classe dos ésteres poliméricos: síntese de monômeros, 

homopolímeros e copolímeros; técnicas de purificação de reagentes e solventes; técnicas de 

caracterização dos produtos, principalmente por métodos espectrométricos, cromatográficos e de 

análise térmica; avaliação do desempenho de aditivos poliméricos sobre diferentes propriedades. 

Os inúmeros resultados encontrados na literatura serão úteis na proposta de novos aditivos a serem 

desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa para a melhoria do desempenho dos biocombustíveis e de 

seus derivados, em relação ao comportamento de viscosidade e frente à solidificação em 

temperaturas baixas, usando os aditivos para diminuir o ponto de solidificação dos 

biocombustíveis. 
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As tecnologias assistivas buscam a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 

de pessoas com deficiência, porém existe um estigma social que gera uma sensação de 

vulnerabilidade ou de “inferioridade" ao que se considera “normal”, dificultando esta inclusão. A 

partir disso existe a necessidade de criar tecnologias que deixem o usuário confortável não só no 

contexto de uso, mas também em suas vontades. O estudo realizado e aqui resumido possuiu o 

objetivo de produzir um desenho CAD de um produto de transferência de cadeira de rodas e 

simulá-lo para afirmar sobre sua resistência e estabilidade. Primeiramente um grupo focal foi 

criado com o objetivo de definir as características do produto. Neste método foram reunidas 

pessoas que representam os consumidores-alvo e foram realizadas questões sobre o produto a fim 

de discutir sobre as características e definir seus requisitos, classificados entre obrigatórios e 

desejáveis. A partir disso foi realizada uma sessão de brainstorming para a geração de ideias sobre 

o produto. Nela foram pesquisados e apresentados produtos já existentes no mercado, assim como 

novas ideias que poderiam ser implementadas. Tendo como inspiração os produtos apresentados 

um modelo  foi criado que possui os requisitos definidos com o grupo focal. Ele possui um trilho 

para que um assento giratório elevado possa ser deslizado e pés com altura ajustável na lateral do 

trilho para aumentar a estabilidade e reduzir o perigo de queda. Com este modelo, foram 

realizadas simulações computacionais para determinar se resistiria às cargas aplicadas, assim 

como a força necessária para seu tombamento. Esta pesquisa permitiu a criação de um modelo de 

produto de transferência de cadeiras de rodas, juntamente com simulações que puderam 

determinar suas resistências. Foi concluído que a partir do modelo desenvolvido neste estudo e 

de suas simulações, produtos de tecnologia assistiva podem ser criados para auxiliar na 

independência e qualidade de vida de usuários de cadeiras de rodas, buscando também atender às 

necessidades deles. 
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Os aminoácidos são moléculas orgânicas compostas por um grupo amina, um grupocarboxílico e 

um radical, este radical R é chamado de cadeia lateral. Em sua diversidade,estas moléculas ainda 

podem apresentar Enxofre como a metionina e a cisteína. São os blocosformadores das proteínas, 

existem cerca de vinte aminoácidos que são proteinogênicos, ouseja, formadores das principais 

proteínas para a saúde humana, destes, nove não sãosintetizados endogenamente e devem ser 

supridos pela alimentação ou suplementação.Devido a sua ação no organismo, os aminoácidos 

têm sido utilizados como material de estudoem diversos ramos de pesquisa, comumente estas 

estruturas são analisadas utilizandocromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas e 

cromatografia de fluorescência.Um aparato utilizado na cromatografia são as colunas, estes 

instrumentos são eficientesmétodos para a separação de compostos, ressaltando a análise 

individual de um composto emuma mistura. O poder de separação de uma coluna se deve 

diretamente a taxa de transferênciade massa, que engloba fenômenos de difusão, de viscosidade 

e das cinéticas de adsorção edessorção. Tomando por base a demanda recorrente o trabalho teve 

como principal objetivodesenvolver uma metodologia quantitativa utilizando a espectrometria de 

massas comionização por electrospray para dezoito aminoácidos, sendo eles: ácido aspártico, 

ácidoglutâmico, alanina, arginina, cistina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina/leucina, 

lisina,metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano e valina. A metodologia 

propostaseguia um mix com os dezoito aminoácidos e este mix era injetado no espectrômetro 

demassas com as seguintes condições inciais: capilar 4Kv, cone 25V, dessolvatação 350, gás 

dedessolvatação 200, gás de colisão 15 L/hr. Entretanto, com estas condições iniciais a análisenão 

se mostrava reprodutiva, portanto, o equipamento foi otimizado utilizando novosparâmetros para 

o delay e o scan time, que são respectivamente o atraso de uma análise eoutra e o tempo de 

escaneamento do equipamento. Observando os resultados o melhor scantime foi de 1,2 segundos 

e o delay foi verificado que seus valores podem ser alterados semcomprometimento dos 

resultados. Para a previsão final do trabalho espera-se a análiseutilizando uma coluna de 

separação, esta coluna possibilitará mais facilmente a análiseindividual dos aminoácidos no mix 

e, portanto, a quantificação individual destes compostos. 
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A qualidade da água é um tema que vem sendo amplamente discutido, pois, refere-se a um recurso 

natural imprescindível para as atividades humanas. Os contaminantes emergentes são substâncias 

detectadas no ambiente aquático e podem afetar a reprodução e o desenvolvimento de organismos 

vivos. Diante disso, o 17β-estradiol merece atenção especialmente por não ser completamente 

removido através de tratamentos convencionais de esgoto e água. Assim, para certificar-se que o 

método analítico que será utilizado para monitorar esses microcontaminantes tenham informações 

confiáveis e interpretáveis sobre a amostra, necessita-se de uma validação que assegure a 

exatidão, reprodutividade e flexibilidade de uma faixa específica na qual a substância será 

analisada. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi validar o método analítico sob a ótica dos 

parâmetros de precisão e exatidão para a determinação de 17β-estradiol em água. O procedimento 

foi executado aplicando a técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC UV-VIS) 

empregando a coluna C18, sendo a fase móvel utilizada acetonitrila e água (55:45), a um fluxo 

de 1 mL/min. Os testes foram realizados primeiramente utilizando água ultra pura como solvente 

para o analito e posteriormente água superficial. A precisão foi avaliada por meio da repetibilidade 

considerando três repetições (25; 10 e 2,5 mg/L), obtendo-se os respectivos valores de desvio-

padrão (DP) 12,79; 4,14 e 0,18 e coeficiente de variação (CV)  de 14,66%; 13,21% e 2,47%. Os 

métodos de monitoramento de microcontaminantes com resultados de precisão apresentados por 

CV de até 20% são considerados aceitáveis. A precisão instrumental também foi avaliada por 

meio da injeção sucessiva (10 injeções) de um padrão de 5 mg/L. Os valores referentes ao CV 

para o tempo de retenção e área do pico para 17β-estradiol foram de 0,28% e 1,04%, 

respectivamente. Verifica-se dessa forma, que o equipamento utilizado apresenta boa precisão 

instrumental, devido a baixa variação dos valores de área e tempo de retenção. Além disso, a 

exatidão do método foi avaliada em termos de percentual de recuperação do analito, sendo 

adicionado três níveis de concentração relativos a 25; 5 e 1 mg/L à água superficial. Entretanto, 

baixos percentuais de recuperação foram obtidos, sendo, 23,77%, 12,21% e 0%, respectivamente. 

O procedimento de validação do método apresentou-se eficaz para a precisão das análises 

realizadas, no entanto, para o parâmetro exatidão observa-se a necessidade de estudos futuros para 

a compreensão e otimização do processo de recuperação do analito. 
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Este projeto de Iniciação Científica do Ensino Médio (PIBIC-EM) foi conceituado como uma 

forma de ensino em áreas gerais da geologia, tendo como objetivo o aprendizado e a coleção de 

experiências na geologia como um todo. A metodologia deste trabalho se apresentou de maneira 

bastante eficiente, pois foi composta por uma pesquisa prévia sobre um determinado tema ao 

longo da semana, baseado em fatos repercutidos nas mídias e em assuntos das geociências. O 

resultado da pesquisa era então discutido e conversado com o professor orientador e com o colega 

orientado em uma reunião síncrona de forma remota, na qual o tema era discutido e abordado 

sobre os principais conceitos e as descobertas sobre o assunto escolhido. Assim, os orientados 

apresentavam os conhecimentos adquiridos através da pesquisa, enquanto que o orientador 

compartilhava de seus conhecimentos e experiências sobre o tema, ajudando na resolução de 

dúvidas sobre os conceitos pesquisados e fornecendo sugestões de novas frentes de pesquisa em 

termos de fontes e referências, garantindo um melhor aprendizado dos diversos temas estudados. 

As pesquisas prévias eram feitas através de sites, palestras e aulas em vídeo, textos, livros, 

revistas, reportagens, notícias, entrevistas e imagens que trouxeram conhecimento e abordavam 

o assunto em questão, a ser conversado com o orientador na reunião síncrona. No decorrer do 

projeto foram realizadas diversas pesquisas sobre variados assuntos envolvendo as geociências. 

Até o momento foram abordados dezenove temas, dentre eles estão: queda de meteoritos em 

Pernambuco, terremoto na Bahia, fosfina na atmosfera de Vênus, softwares usados pela geologia, 

variação do nível do mar na costa brasileira, rochas sedimentares, rochas ígneas, rochas 

metamórficas, hidrogeologia, nióbio, geofísica, equação de Drake, missões de exploração a 

Marte, planetas e luas do sistema solar com possibilidade de existir vida, geologia agrícola 

(corretivo de solo, rochagem e atividades de um geólogo no setor agrícola e ambiental), métodos 

de prospecção mineral, influência da lua sobre a Terra, tempo geológico e garimpo. Portanto, com 

este projeto pôde-se compreender como funciona o método científico, tendo em vista a 

metodologia utilizada, pois o método científico consiste em primeiramente analisar um problema 

ou um tema, passando por uma série de outras etapas, como hipótese, experimento, conclusão, 

etc. Porém a etapa final é decisiva, na qual profissionais da área verificam a consistência dos 

resultados e conclusões. 
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O conhecimento da forma de uma macromolécula biológica em condições similares à que ela se 

encontra no organismo é de grande valor para a melhor compreensão dos processos biológicos 

que a envolvem, uma vez que sua forma está intrinsecamente ligada a sua função. Nesse sentido, 

as técnicas de espalhamento a baixo ângulo possuem um diferencial na caracterização estrutural 

de macromoléculas biológicas, uma vez que as amostras estudadas não precisam passar pelo 

processo de cristalização, que ocorre nas técnicas de alta resolução como a cristalografia de raios 

X. O sistema biológico estudado nesse projeto foi o anticorpo BSA (imunoglobulina do coelho) 

e antígeno (peroxidase do rabanete), por meio da técnica de espalhamento de nêutrons a baixo 

ângulo – do inglês Small Angle Neutron Scattering, SANS, com o objetivo de determinar sua 

forma e tamanho, bem como a função de distribuição de distâncias da estrutura conjunta e do 

anticorpo separadamente, a fim de reduzir custos na funcionalização de anticorpos. As medidas 

de SANS foram realizadas no instituto de pesquisa Helmhotz-Zentrum Berlim für Materialien 

und Energie (HZB), Alemanha, na guia V16 do reator nuclear BER II, por meio de uma parceria 

com pesquisadores do Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP). A 

concentração utilizada foi de 1mg de anticorpo para 1 μL de solução tampão e 10μL de antígeno. 

Para a análise das curvas de intensidade de espalhamento em função do módulo do vetor de 

espalhamento (I(q)xq) foram utilizados os programas do pacote ATSAS do Laboratório Europeu 

de Biologia Molecular (EMBL): O GNOM, na determinação da função de distribuição de 

distâncias p(r), raio de giração e tamanho máximo e o DAMMIF, para a modelagem das estruturas 

3D de baixa resolução. O tamanho máximo encontrado para o anticorpo BSA foi de 

Dmáx=100,00 Å, com raio de giração de Rg=33,360 Å e peso molecular estimado em 33,3 kDa. 

Para a estrutura conjunta, anticorpo-antígeno, o tamanho máximo encontrado foi de 

Dmáx=240,00 Å, com raio de giração de Rg=62,400 Å e peso molecular estimado em 55.1 kDa. 

A estrutura 3D de baixa resolução para o anticorpo apresenta uma região central globular e regiões 

periféricas mais alongadas, e após a interação com o antígeno, a estrutura 3D de baixa resolução 

da estrutura conjunta reflete um objeto mais alongado. 
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O Microgeo® é um produto comercial constituído de microrganismos que tem a proposta de nutrir 

e manter a atividade de adubos biológicos. Este composto tem o intuito de reestruturar o solo, 

enriquecer a microbiota, induzir resistência vegetal a doenças e aumentar a produtividade das 

culturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência biológica, sanitária, e produtiva do 

Microgeo® em relação a uma associação de fungicidas comerciais na cultura da soja.  O 

experimento foi montado sob delineamento de blocos casualizados (DBC) com 5 repetições: T1 

– Somente sob aplicação de Microgeo®; T2 – Sob aplicação de Microgeo® e de fungicidas 

comerciais; T3 – Sob aplicação somente com fungicidas comerciais e T4 – Solo de mata nativa, 

para controle dos dados biológicos. Foram avaliados os atributos biológicos (RBS, C-BMS, UFC 

e qCO2) e físicos do solo (resistência à penetração e Avaliação Visual da Estrutura do Solo), em 

diferentes estádios de desenvolvimento da cultura, a severidade da incidência de doenças foliares 

e, ao final do ciclo, a estimativa de produtividade. O uso de Microgeo® associado à fungicidas 

apresentou a maior produtividade (74 sc/ha) entre os tratamentos (70,7 e 67,02 sc/ha, 

respectivamente). Os atributos biológicos e físicos não diferiram entre si estatisticamente, 

contudo os aspectos biológicos se equipararam aos índices da condição de mata em termos de 

eficiência metabólica e densidade da microbiota. No período de maior incidência de chuvas na 

região, o tratamento somente com Microgeo® foi o que apresentou menor severidade de mancha 

alvo (Corynespora cassiicola) (8,05%), quando comparado aos tratamentos 2 e 3 (12,48% e 

11,96%, respectivamente). T1 também apresentou a menor severidade para olho-de-rã 

(Cercospora sojina) e doenças de final de ciclo em todos os momentos de avaliação. 
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A eficiência de uso do nitrogênio (N) a partir das fertilizações é baixa em muitas situações, pois 

o N é um nutriente com dinâmica muito complexa no solo. Apesar de muito pesquisado, a resposta 

ao milho safrinha à doses de nitrogênio ainda é muito variável, especialmente no caso de milho 

safrinha em sucessão ao cultivo da soja. O objetivo do trabalho foi avaliar a resposta do milho 

safrinha a doses de nitrogênio em cobertura, cultivado após a cultura da soja. O experimento foi 

instalado em Palotina-PR, em uma área de solo arenoso, no início de março, com adubação de 

base composta por 37 kg há-1 de N, P2O5 e K2O. O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados, com seis tratamentos, constituídos de doses de N em cobertura (0, 30, 60, 

90, 120 e 150 kg ha-1 de N), aplicadas em V4, com a fonte sulfato de amônio. Antes da semeadura 

foi realizada coleta de solo na camada de 0-20 cm para as análises químicas na qual obteve-se os 

seguintes resultados: Cálcio 3,4 cmolc/dm³; Potássio 0,28 cmolc/dm³; Magnésio 1,19 cmolc/dm³; 

Fósforo 77,98 mg/dm³; Enxofre 9,24 mg/dm³; Matéria orgânica 20,43 g/dm³; Alumínio 0,0 

cmolc/dm³; Hidrogênio + Alumínio 3,97 cmolc/dm³; CTC 8,84 cmolc/dm³; Saturação de bases 

55,08 % e pH em água 5,60.  A colheita foi realizada com aproximadamente 125 dias após a 

semeadura, de forma manual, foi colhida as espigas em uma área de 6,75 m² que posteriormente 

foram debulhados em uma trilhadora. Após esse processo as amostras foram levadas para o 

laboratório de sementes da UFPR Setor Palotina onde foram pesados amostras totais e peso de 

100 grãos e também secado uma sub amostra para determinação de umidade. As médias de 

produtividade foram: 6.857; 7.645; 7.183; 7.821; 8.026 e 7.689 kg ha-1 respectivamente para as 

doses de 0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg ha-1 de N. As médias ajustaram-se significativamente à 

regressão linear: y= 7113 + 5,66x, e R²=0,54. A variável peso de 100 grãos foi submetida aos 

mesmos testes no qual foi possível se obter os seguintes valores: y=39,345 – 0,0117x + 0,0002x² 

e R²=0,9417. Conclui-se que mesmo sendo cultivado após a soja, há possibilidade de resposta ao 

N, com incremento em produtividade de 5,66 kg de grãos por quilo de N aplicado, até a dose de 

150 kg ha-1 de N. 
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Com o aumento da quantidade de empresas buscando otimizar a sua produção e minimizar seus 

custos de modo geral e o aumento no consumo do combustível, muitas empresas estão buscando 

métodos para definição da melhor rota para fazer o transporte de produtos. Sendo assim, temos o 

Problema do Caixeiro Viajante (PRV) como um dos problemas que procura encontrar o menor 

caminho para percorrer certa distância. O PRV é uma categoria de problemas muito conhecida 

pelas suas aplicações práticas, no entanto, é classificado como um problema NP-hard, por sofrer 

um aumento exponencial na dificuldade de resolução a partir do número de cidades. O trabalho 

que será apresentado a seguir, é reconhecido como Problema de Roteamento de Ônibus Escolar 

(PROE) sendo uma versão do clássico Problema de Roteamento de Veículos (PRV). O mesmo 

tem sido alvo de pesquisas na área de otimização visando gerar rotas de ônibus escolares 

considerando um conjunto de estradas, alunos, escolas, quantidade de veículos e qualquer outra 

variável que é observada como importante para resolução do mesmo. O trabalho foi desenvolvido 

em torno do roteamento de ônibus escolares para o transporte de 106 alunos no período noturno 

de uma Escola (CEEBJA Santa Clara - Ensino Fundamental e Médio) de Mandaguari-PR. Cada 

ônibus possui capacidade de até 30 lugares. Dados para a solução do problema foram obtidos com 

a Secretária de Educação do Munícipio, sendo disponibilizado o endereço dos estudantes para 

que fosse possível a localização dos mesmos, utilizando a ferramenta do Google Maps com o 

Folium, e a linguagem de programação em Python. E assim, conseguir definir a melhor rota para 

cada ônibus. Neste problema, os veículos partem da escola para captação dos alunos, sujeito a 

restrições, como já mencionada a capacidade sendo uma das possíveis restrições. A metodologia 

usada para resolução do problema foi a integração do sistema Cplex (resolvedor de programação 

matemática de alto desempenho para programação linear, programação inteira mista e 

programação quadrática, desenvolvido pela IBM) com a linguagem de programação Python e o 

software Jupyter para desenvolvimento da programação. O Cplex, determinou a utilização de 

quatro veículos para otimização das rotas, procurando o menor caminho para cada ônibus 

percorrer durante a coleta dos alunos. Os resultados obtidos são promissores, tendo em vista a 

automatização do processo de rotas feito, já que hoje é de maneira empírica e manual. 
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O cultivo de plantas envasadas em ambientes protegidos requer um maior controle de irrigação, 

já que o espaço que compreende o substrato dentro do vaso limita o volume de armazenamento 

de água. O objetivo deste trabalho foi avaliar a tolerância de crista-de-galo-plumosa (Celosia 

argentea) ao estresse hídrico e, consequentemente, a manutenção das características ornamentais 

da espécie, bem como o efeito do ácido abscísico (ABA) na tolerância dessa planta ao estresse 

hídrico. As plantas foram cultivadas em vasos de 0,415 L de capacidade, dispostos em uma 

bancada com 2º de inclinação coberta por uma manta de feltro, por onde a absorção de água se 

deu por capilaridade ao longo dela. Foram instalados dois experimentos (outubro/2020 a 

janeiro/2021, e abril a julho/2021), cujo delineamento experimental foi o fatorial duplo 10x2 (10 

níveis de água x com ou sem aplicação do ABA), com quatro repetições por tratamento, 

totalizando 80 plantas por experimento. As plantas foram monitoradas diariamente; peso do vaso, 

temperatura, umidade e radiação fotossinteticamente ativa foram medidos semanalmente; e as 

características agronômicas relacionadas, principalmente, ao florescimento, foram avaliadas ao 

final de cada experimento. Não houve interação significativa entre os níveis de água e o ABA 

para ambos os experimentos. Para o efeito do ABA, plantas do primeiro experimento 

(outubro/2020) que não receberam o fitorregulador apresentaram melhores resultados para 

diâmetro do caule e matéria fresca da parte aérea, sendo que não houve diferença significativa 

para as outras variáveis ou para o segundo experimento (abril/2021). Com relação aos níveis de 

água, para os dois experimentos, tratamentos com mais água, de maneira geral, apresentaram 

períodos de florescimento e ciclo de vida mais longos, embora alguns tratamentos com menos 

água tenham apresentado maior matéria seca de raiz e área foliar. Assim, cultivos realizados nos 

primeiros e segundos semestres, cujas plantas são cultivadas em vasos de 0,415 L, devem ser 

mantidos sob, respectivamente, 161-205 mL e 244-276 mL de água. Essa diferença na quantidade 

de água se deu, possivelmente, por causa das condições climáticas (temperatura, umidade e 

radiação) observadas durante a primavera-verão (primeiro experimento) e outono-inverno 

(segundo experimento). Além disso, considerando uma possível economia de água, as plantas 

podem ser cultivadas sob a quantidade mínima descrita para cada período. 
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Por meio de Hans-Georg Gadamer procuramos aproximações da hermenêutica filosófica, à 

Educação em Ciências e à Educação Química, o que possibilita delinear elementos hermenêuticos 

que podem contribuir à formação de educadores. O conceito de hermenêutica possui relação à 

figura de Hermes, um mensageiro da antiga mitologia grega, Hermes deveria traduzir as palavras 

dos deuses na linguagem dos homens, esta tarefa exigia habilidade, pois era preciso traduzir, a 

palavra traduzir exige um movimento, em que é preciso transportar algo de um lado para o outro. 

Com essa ideia e com base na hermenêutica de Heidegger, o filósofo Gadamer (1900-2002), ficou 

conhecido como fundador e representante da hermenêutica filosófica. O pensamento de Gadamer,  

se vincula a concepção em que se baseia em uma hermenêutica como a arte de interpretar texto. 

Para ele, é por meio da linguagem que se realiza o processo de compreensão e, consequentemente, 

em que se realiza o diálogo. Abordamos a importância da pergunta em Gadamer, em que um dos 

elementos na perspectiva hermenêutica é o papel da pergunta, isto é, a primazia hermenêutica da 

pergunta, em que esta é a abertura necessária para a compreensão. Gadamer  aposta  na  tradição  

histórica como  essencial  ao  fenômeno do compreender. Para ele, a experiência da tradição 

histórica vai além do que nela se pode investigar, pois ao compreender a tradição, é possível 

compreender para além de textos, pois se adquire juízos e reconhece verdades. Já a experiência 

estética provoca o estranhamento, e constitui um modo de aproximação do outro pela abertura 

que se instaura. Em complemento, a experiência ética projeta a questão da relação com o outro, a 

orientação da ação correta válida para todos e a capacidade de julgar e decidir considerando os 

outros. Consideramos o diálogo para Gadamer, o diálogo pedagógico e o diálogo hermenêutico 

com possibilidades de considerá-lo na educação química. O diálogo pedagógico, ocorre entre 

professor e aluno no processo de ensino. A palavra e a reflexão perpassam o conhecimento e a 

formação do educador como profissional da educação. Para uma educação química hermenêutica, 

é necessário o permanente diálogo hermenêutico. É imprescindível que o professor valorize e 

escute o aluno como um outro, com suas próprias experiências, o que contribui para um diálogo. 

É considerável também a abertura à eventos históricos da química de modo que associe o diálogo 

com o presente, como também realizar diferentes interpretações sobre um fenômeno que estranha, 

estas são algumas perspectivas para aulas de química hermenêutica. 
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O projeto “Resiliência Socioecológica e Sustentabilidade do Complexo Estuarino de Paranaguá 

(RESICEP)” apresentou ótimos resultados ao longo de anos de estudo, sendo dividido em 5 eixos 

temáticos e estudado por diversos pesquisadores. Foi coletado uma vasta variedade de dados que 

podem estar disponíveis e que auxilie a responder outras perguntas relevantes sobre o litoral 

paranaense. Baseado nisso, o presente projeto tem como objetivo disponibilizar aplicações que 

ajudem a compreender melhor os resultados obtidos para toda pesquisadores e toda a  comunidade 

em geral. Por isso, encontra-se em desenvolvimento um website que trás informações dos eixos 

temáticos por meio de mapas e tabelas interativas, assim como notícias do projeto RESICEP. 

Visto que a maioria dos dados são geoespaciais, objetivou-se a criação de mapas e tabelas que 

fossem não apenas relevantes para a pesquisa, mas também fossem rápidos e interativos. As 

aplicações estão sendo construídas na linguagem R e com o pacote Shiny que permite inserí-las 

em páginas web. O site foi construído com o sistema de gestão de conteúdo Wordpress. Além do 

mais, o RStudio Server permite a utilização do R no servidor remoto instalado nas dependências 

da AGTIC da UFPR. Os dados para a criação das aplicações estão sendo arrumados e 

disponibilizados aos poucos e as plotagens separadas e organizadas pelos eixos temáticos. 

Reuniões com os principais eixos estão sendo realizadas para, em conversa com pesquisadores e 

coordenadores, decidir onde e como os dados podem ser melhor representados. O eixo A, por 

exemplo, tem como tema a saúde dos oceanos e estressores. Neste eixo, foi criado uma aplicação 

contentendo uma tabela interativa que após a seleção escolhida, mostra os pontos específicos no 

mapa. Como próximos passos, será desenvolvido outras aplicações dos outros eixos sempre como 

foco a melhor apresentação dos resultados de cada linha temática. 
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O consumo frequente de alimentos ricos em ácidos graxos poli-insaturados cis reduz os níveis de 

colesterol e triglicerídeos no sangue, bem como, estabiliza a pressão arterial, o que pode ser 

associado a menores índices de doenças cardiovasculares. Os ácidos graxos poli-insaturados cis 

possuem caráter competitivo em relação aos ácidos graxos trans, já que os poli-insaturados cis, 

ao contrário do trans, atuam elevando o número de receptores de LDL-c. As moléculas de ácidos 

graxos poli-insaturados ômegas 3, 6 e 9 (Ѡ-3, 6 e 9) podem ser exemplificadas pelo ácido 

linolênico (C18:3), linoleico (C18:2) e oleico (C18:1), que possuem a primeira ligação dupla 

localizada no terceiro, sexto e nono átomo de carbono contando do fim da cadeia pro início, 

respectivamente. Além do papel nutricional na dieta, o consumo de Ѡ-3 e 6 pode ajudar a 

prevenir ou tratar uma variedade de doenças, incluindo doenças do coração, câncer, artrite, 

depressão, mal de Alzheimer, entre outros. Nesse sentido, com base em todos os benefícios que 

os ácidos Ѡ-3 e 6 trazem à saúde humana, nota-se a importância de incluí-los em nossa dieta 

diária. Desta forma, neste trabalho, ainda inédito na literatura, foram desenvolvidos os parâmetros 

para otimização do enriquecimento de ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 a partir do óleo de 

chia (Salvia hispânica) utilizando o método de complexação com ureia. Primeiramente, foi 

realizada a reação de transesterificação do óleo de chia. Posteriormente, os ésteres metílicos de 

ácidos graxos (EMAGs) obtidos na primeira etapa foram submetidos a um processo de 

complexação com ureia. O processo foi realizado investigando tipo e quantidade de agente 

complexante (ureia), quantidade de EMAG e volume de solventes (hexano e metanol). As 

melhores condições reacionais para o enriquecimento foram utilizando 1,5 g de ureia, 400 mg de 

EMAG, 3,6 mL de hexano e 0,54 mL de metanol. Os perfis de ácidos graxos foram determinados 

por cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas (GC-MS) obtendo-se após 

o a complexação um total de 75,77% de ácido linolênico (C18:3-Ѡ-3) na fração. Além disto, 

obteve-se frações enriquecidas em até 95% dos ácidos linoleico (C18:2-Ѡ-6) e linolênico 

(C18:3-Ѡ-3), gerando um produto de alto valor agregado. Assim, o óleo de chia tem um grande 

potencial para o enriquecimento de ômega 3, gerando um produto de alto valor agregado, podendo 

ser de interesse da indústria química e farmacêutica. 
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Os remineralizadores, originalmente denominados como pó de rocha, são materiais oriundos de 

rochas e quando aplicados ao solo promovem diversas alterações em suas propriedades químicas, 

que devem resultar em melhorias no desenvolvimento de plantas cultivadas. Assim, o presente 

trabalho tem o objetivo de avaliar o efeito de doses e remineralizador na cultura do morango 

(Frigaria spp). O experimento foi conduzido, em delineamento de Blocos Casualizados em 

sistema fatorial consistindo de cinco doses do remineralizador (0, 360, 720, 1080 e 1440 g m-²), 

com a aplicação ou não da dose de 40 g por parcela de KCl. As unidades experimentais consistiam 

de canteiros de 1 m² , sendo realizado avaliações de parâmetros de crescimento com número de 

folhas e largura média das folhas. A avaliação do número de folhas por planta não apresentou 

mudanças independente se avaliado as doses de remineralizador nas parcelas que receberam ou 

não aplicação adicional de K, tão pouco a aplicação de K propiciou também algum incremento 

nesta variável, as plantas no período avaliado, início do desenvolvimento da cultura, 

apresentavam em média 8,78 folhas. Para a variável largura de folha observou-se um efeito 

quadrático significativo (5%), em resposta as doses de remineralizador nas parcelas que 

receberam adubação adicional de K (Y=11,6-0,00339x+0,000003x² R²=0,81), nestas foi 

verificado que a largura de folha reduziu até a dose de 565 g de remineralizador aplicado por 

parcela, apresentando uma largura de folha de 9,68 cm voltando a aumentar a partir desta dose 

atingindo o valor de largura de folha do tratamento 0 na dose de 1130g, com folhas de 12,08 cm 

na maior dose aplicada (1440g), as doses de remineralizador aplicadas sem aplicação adicional 

de K não verificou-se nenhuma influência do material com as folhas apresentando uma largura 

média de 11,32 cm. É conhecido que o remineralizador apresenta baixa solubilidade necessitando 

de maior tempo para que este possa intemperizar seus constituintes e promover alterações 

químicas no solo a ponto de impactar em parâmetros de crescimento, ainda mais no caso do 

presente estudo cujas avaliações foram realizadas no inicio do desenvolvimento da cultura, com 

esta apresentando ainda poucas folhas. Com os dados obtidos pelo estudo verifica-se que no início 

do desenvolvimento da cultura do milho o remineralizador não apresenta efeito significativo no 

desenvolvimento das plantas de morango, deve-se cuidar com a adição de K em conjunto com o 

remineralizador que pode promover redução de desenvolvimento do morangueiro. 
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O projeto e a construção de um sistema de secagem de grãos fluidizado tem como objetivo criar 

uma alternativa para a visualização didática de um sistema homólogo aos estudados em diversas 

áreas referentes ao refino de petróleo. Para isso foi necessário compreender os mecanismos da 

fluidização de partículas em leito, que é também chamado de fluidização. Tal processo se baseia 

na suspensão das partículas em um fluido que ascende por um coluna, conferindo um movimento 

fluido à partícula, garantindo assim uma área de contato grande entre a partícula e o fluido, que 

pode ser tanto líquido quanto gasoso. Olhando para o alvo de estudo que no caso é a área 

petroquímica, essa espécie de sistema é empregado com catalisadores particulados, onde eles 

catalisam as reações do fluido que ascende pela coluna, e pela característica fluidizada conferida, 

o catalisador tem sua área melhor aproveitada. Já na secagem de grãos, que é o nosso meio 

homologo, o particulado é o grão escolhido, e o fluido ascendente é ar aquecido, se baseando na 

evaporação da água, que sai junto do ar, deixando o grão seco, que assim pode ser melhor 

estocado, ganhando maior durabilidade. Então para a construção do projeto inicial foi utilizado 

placas de PVC para a base do sistema, que era responsável por comportar a coluna e o motor do 

sistema, sobre a base uma coluna de vidro com telas de metal para garantir que o grão não fosse 

transportado para fora da estrutura. Porém com advento da pandemia, a construção e testes do 

sistema foram interrompidos, mas, buscando uma estrutura mais estável, intercambiável e prática, 

durante o período de afastamento foi moldado através de softwares de modelagem 3D uma 

estrutura que proporciona maior aproveitamento do motor, com uma coluna mais estreita, 

entretanto os testes não foram possíveis, devido a permanência do período de isolamento por 

conta da pandemia. 
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O processo de produção e desenvolvimento tecnológico tem como um de seus pilares o 

conhecimento a respeito da aplicação de materiais conforme suas propriedades físicas. Estas 

propriedades são consequência da maneira como se coordenam energeticamente os elétrons, ou 

seja, da estrutura eletrônica do composto. Foi realizado um estudo teórico acerca da estrutura 

eletrônica de dois compostos com estruturas cristalinas relacionadas, porém propriedades físicas 

distintas: SrVO3 e Sr2VO4. A justificativa da seleção destes compostos se deu pela ampla 

variedade de propriedades passíveis de serem apresentadas por óxidos de metais de transição,o 

que influencia diretamente em sua aplicabilidade tecnológica. Pertencentes a um grupo específico 

de perovskitas, Ruddlesden-Popper, estes sólidos diferem entre si por uma camada de óxido do 

metal alcalino terroso que intercala com a estrutura do primeiro composto. Para a realização do 

estudo, foi feita uma revisão sobre a Teoria do Funcional da Densidade (DFT, do inglês Density 

Functional Theory) como método de interpretação do problema de muitos corpos, o qual 

caracteriza o sistema analisado. O software WIEN2k foi utilizado neste trabalho para a simulação 

da célula fundamental do sólido, bem como para o cálculo da estrutura eletrônica. Os resultados 

deste cálculo foram analisados através da observação de gráficos de densidade de estados (DoS, 

do inglês Density of States) elaborados a partir da extração de informação após os comandos no 

WIEN2k, inserindo variáveis determinadas segundo a literatura, tais como parâmetro de rede, 

fator de primeiros-vizinhos e pontos na rede recíproca. Na primeira etapa do projeto, foram 

realizados cálculos com estruturas mais simples para adaptação ao código e introdução ao 

tratamento e análise dos dados extraídos. Ulteriormente a isto, foram processados os cálculos com 

as estruturas propostas. A comparação entre as densidades de estado obtidas para cada composto 

possibilitou a inferência acerca das características de estrutura eletrônica, o que, por sua vez, dita 

as propriedades físicas dos materiais. O cálculo teórico foi comparado com a bibliografia 

disponível, de forma a verificar a validade do estudo em alguns aspectos, bem como a imperícia 

do método em situações como a determinação da estrutura eletrônica na região de valência e 

condução para materiais eletricamente isolantes. O estudo sugere tanto a aplicação de outros 

métodos de cálculo para melhorar a precisão como a complementação da bibliografia a respeito 

de ensaios de espectro de fotoemissão e de absorção de raios-x. 
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Neste trabalho de iniciação científica, estudamos o espalhamento quântico em redes quadradas 

periódicas de espalhadores circulares, com a introdução de defeitos aleatórios na sua geometria. 

O comportamento da partícula quando interage com o sistema é determinado pela geometria da 

rede. Assim, a partícula pode apresentar um estado de transmissão, onde se espalha por toda a 

rede, ou um estado de localização, em que há a sua localização em determinada região da rede. 

Já é conhecido que existem band gaps (zonas proibidas) onde não há transmissão do espectro em 

redes periódicas e que as redes com defeitos randômicos nas posições de seus componentes 

tendem a gerar estados localizados no seu interior. Assim, o objetivo foi estudar como o 

comportamento conhecido nas redes quadradas é modificado quando são inseridas variações 

aleatórias nas posições e nos raios dos espalhadores. Esse comportamento foi analisado a partir 

da própria função de onda espalhada através da rede e pelo fluxo da função de onda ao final da 

rede. Para a solução deste problema, utilizamos o Método de Contorno de Paredes (MCP), que 

resolve problemas de espalhamento quântico para espalhadores do tipo parede, onde a partícula 

só interage com o potencial do espalhador quando sua posição é a mesma posição do contorno do 

espalhador. Neste trabalho, os contornos são os discos que compõem a rede. O MCP possui 

implementação numérica relativamente fácil para obtenção das soluções da função de onda 

espalhada para geometrias e condições de contorno variadas. Assim, é possível explorar a 

similaridade das soluções para sistemas quânticos (através da equação de Schrödinger) e 

eletromagnéticos, (resolvidos a partir  das equações de Maxwell), em que estendemos as  análises 

e os resultados obtidos para sistemas fotônicos, como, por exemplo, os Cristais Fotônicos, os 

quais já foram estudados a partir do MCP. De fato, analisando a função de onda, observamos 

tanto a transmissão quanto a localização da partícula. Já para o fluxo da função de onda notamos 

a existência dos band gaps, muito conhecidos na literatura do tema, que diminuem à medida que 

a desordem aumenta. Como esperado, foi possível observar a relação da geometria do problema, 

onde a inserção de perturbações randômicas na rede periódica induzem efeitos que tendem a 

destruir o comportamento característico destes sistemas (transmissão, band gap, etc.). Essa 

conclusão é importante pois, na implementação experimental, é necessário ter controle das 

imperfeições geométricas para que os resultados desejados sejam obtidos durante a fabricação 

dos dispositivos. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

938 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

RECICLAGEM QUIMICA DE EMBALAGENS DE BOPP 

Nº: 20219566 

Autor(es): Giovana Zandona Ricci 

Orientador(es): Isabel Romero Grova Wutkiewicz 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Classificação, Polímero, Reciclagem 

 

O plástico é um composto que está presente em todos os ramos da nossa vida, sendo uma das 

substâncias que mais se produz diariamente no mundo. Apesar da sua grande importância e grande 

utilização a reciclagem desse material não é proporcional a sua produção, o que faz com que 

milhares de toneladas sejam descartadas todo ano sem reciclo. O plástico é um material formado 

pela união de várias moléculas, chamadas de polímero, e o polímero é a junção de várias meros 

(partes iguais) que se originaram a partir de reações químicas entre monômeros (unidade básica 

dos polímeros). Polímeros são macromoléculas que possuem ligações covalentes, ou seja, 

ligações onde o elétron é compartilhado entre átomos, além de uma elevada massa molecular, que 

se explica pela repetição dos meros. A reação de formação desse material é chamada de 

polimerização ou síntese do polímero, e consiste no agrupamento de vários monômeros, sendo 

essas reações divididas em: reação de adição, reação em etapas ou reação de rearranjo. No 

primeiro tipo ocorre a ruptura de uma ligação pi (ligação dupla) causando consequentemente duas 

ligações simples, o que possibilita a junção das demais moléculas do monômero. A reação em 

etapas é aquela entre dois grupos funcionais ativos e a eliminação de moléculas de baixa massa 

molecular. Por último, a reação de rearranjo é aquela formada, como o próprio nome já diz, a 

partir de um rearranjo da cadeia carbônica (quebra de dupla ligação, ciclização, abertura de cadeia, 

etc). Outro tipo de classificação existente é em relação ao comportamento mecânico, sendo as 

subdivisões mais conhecidas chamadas de elastômeros, termoplásticos e termofixos. Elastômeros 

são aqueles que possuem uma propriedade elásticas, ou seja, capacidade de se deformar e voltar 

ao seu estado inicial, os termoplásticos podem ser remoldados, e os termofixos, ou termorrígidos, 

são polímeros que não podem ser remoldados em decorrência das ligações cruzadas que foram 

formadas no primeiro processo de modelagem. Tendo em vista todos esses aspectos dos polímeros 

a presente iniciação científica tem o intuito de desenvolver uma forma de reciclar o BOPP 

metalizado (material que constitui as embalagens de salgadinho, composto por uma camada de 

alumínio entre duas camadas de BOPP), separando os dois elementos que o constitui. 
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O novo coronavírus (SARS-CoV-2) pertence a uma família de vírus que causam doenças no 

sistema respiratório humano. Surtos anteriores do coronavírus (CoVs) incluíram a síndrome 

aguda respiratória grave (SARS)-CoV e síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS)-CoV, 

como grandes ameaças à saúde pública. A pandemia de COVID-19 começou em dezembro de 

2019 em Wuhan na província de Hubei, República Popular da China e a doença se espalhou 

rapidamente para outras províncias chinesas. A transmissão da COVID-19 foi rápida e global. 

Neste cenário, resta estabelecer que a pandemia de COVID-19 em curso é devastadora, apesar da 

ampla implementação de medidas de controle. Os dados brasileiros são alarmantes, até o dia 02 

de março de 2021, já haviam sido contabilizados mais de 7,9 milhões de casos confirmados e 200 

mil óbitos, dos quais 463309 casos e 8630 mortes foram confirmadas no estado do Paraná. Na 

cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, os casos confirmados ultrapassaram a faixa de 

114 mil e os óbitos estavam acima de 2300. Neste sentido, pesquisas são necessárias e urgentes 

para estimar o risco da pandemia em macrorregiões brasileiras. Diante do exposto, o objetivo 

deste estudo foi analisar a taxa de transmissão do coronavírus, através da utilização da modelagem 

matemática epidemiológica que seja capaz de descrever a evolução da epidemia na cidade de 

Curitiba durante os primeiros 331 dias. Foi utilizado o modelo epidemiológico SIR na tentativa 

de ajustar os parâmetros de maneira a se aproximarem dos dados reais coletados na Secretaria 

Municipal de Curitiba. O modelo em questão é um modelo determinístico de tempo contínuo, 

amplamente utilizado na pesquisa científica e divide a população em compartimentos de 

susceptíveis (S), infectados (I), óbitos removidos (R) da cadeia de transmissão, seja por conta de 

se recuperar da infecção ou por óbito. Os resultados obtidos a partir do ajuste de parâmetros 

utilizando o método de Euler no MS Excel obteve um ajuste de parâmetros com variâncias 

próximas de 40%, o que indica um ajuste parcial do modelo aos dados reais. Sendo assim, a 

pesquisa mostrou-se útil na aplicação da modelagem matemática ao cenário pandêmico, 

entretanto, ainda são necessárias pesquisas futuras para melhoria de parâmetros e aprimoramento 

para previsões futuras do avanço da infecção na cidade de Curitiba. 
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O capim-amargoso está entre as plantas daninhas mais problemáticas na agricultura brasileira, é 

uma planta que vem ocasionando grande prejuízos aos produtores rurais, pela presença de biótipos 

resistente a determinados princípios ativos, decorrente do uso incorreto e contínuo de herbicidas 

que levou a uma pressão de seleção das plantas de capim-amargoso. O objetivo do presente 

trabalho foi realizar o mapeamento de áreas que apresentem biótipos de Digitaria insularis 

resistente aos herbicidas glyphosate e verificou e mapeou a possibilidade de resistência aos 

princípios ativos clethodim e haloxyfop, em seguida determinou-se por meio de curvas de dose 

resposta a dose necessária para o controle visual de 50 e 80% (C50 e 80) e 50 e 80% o acúmulo 

de matéria seca (GR50). O experimento foi dividido em duas etapas, sendo a primeira o 

mapeamento, com a coleta de semente de capim-amargoso no estado do Paraná com indicativos 

de resistência a herbicidas, em seguida o experimento foi instalado em casa de vegetação, com 

delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (testemunha, glyphosate, 

haloxyfop e clethodim) e quatro repetições, onde foram semeadas e ao atingirem o estado de 

desenvolvimento adequado realizou-se as aplicações dos tratamentos. As avaliações de forma 

visual ocorreram, aos 7, 14 e 28 DAA, onde foi avaliado a variável controle. As plantas que 

sobreviveram à primeira etapa do experimento com indicativo de resistência aos herbicidas foram 

coletadas e posteriormente semeadas, para a continuidade do experimento. Os dados obtidos nas 

avaliações foram submetidos a análise estatística, pelo programa SISVAR, utilizando o teste de 

Scott-Knott a 5% de probabilidade. Além da resistência a glyphosate alguns biótipos 

apresentaram também suscetibilidade diferencial para haloxyfop e, ou clethodim. Foi verificada 

a existência de 1,8% dos biótipos com suscetibilidade diferencial a haloxyfop. Já falando de 

clethodim, 1,0%  dos biótipos apresentam suscetibilidade diferencial a este herbicida. Para este 

estudo, os valores de C80 dos biótipos com suscetibilidade diferencial a haloxifope e cletodim 

foram respectivamente próximos a: 85; e 125 g por ha. Assim, mesmo com o RF maior que 1, o 

C80 não ultrapassa a máxima dose recomendada, em algumas bulas dos herbicidas haloxyfop e 

clethodim, para controle de capim-amargoso. Destaca-se assim que a realização do mapeamento 

de resistência de plantas daninhas, trata-se de uma prática essencial para que possa entender, 

identificar e quantificar a frequência dessas plantas com a máxima antecedência. 
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A detecção automática de pedestres e multidões a partir de imagens é um campo de pesquisa 

promissor, pois se tornou viável com a obtenção de imagens em alta resolução espacial desde 

drones ou câmeras de vigilância. Seus produtos podem servir de apoio aos serviços de segurança 

pública, como departamentos de polícia e corpos de bombeiros. Para efetuar o rastreamento de 

uma pessoa na série de imagens, de forma automática, é necessário identificar sua imagem em 

quadros consecutivos. Esta tarefa é difícil devido às mudanças de iluminação, pose e posição dos 

objetos. Em uma fase anterior do projeto, áreas contendo pedestres em séries de imagens foram 

detectadas com ajuda de redes convolucionais. Nesta fase foram pesquisados métodos para 

detecção de pares homólogos de regiões contendo pedestres em séries de vídeos, com a finalidade 

de monitorar seu deslocamento ao longo de uma cena e seguir sua posição. Para isto, foram 

coletadas séries temporais de imagens com câmeras de alta resolução espacial, gravados nas ruas 

de Curitiba e processadas com um algoritmo de redes neurais convolucionais para detecção 

indiscriminada de regiões contendo pedestres. Os recortes são comparados entre si com base na 

análise da similaridade entre regiões, medida pela distância entre os histogramas dos recortes 

envolvidos. A análise foi realizada considerando imagens coloridas e em preto e branco 

(Intensidade). Na análise comparativa foram avaliados oito métodos: a Distância Euclidiana, o 

método de Dynamic Time Warping, o Coeficiente de Correlação, a Distância da Corda, Distância 

de Canberra, o RMSE, o Coeficiente de Spearman, e a distância de Geman-McClure. Os 

resultados obtidos pelos métodos automáticos foram comparados com a verdadeira 

correspondência, uma referência obtida por análise visual, que permitiu calcular métricas como a 

Acurácia, Recall, Precisão e F1-Score. Os resultados mostraram que quando se dispõe de imagens 

em tons de cinza, a distância Euclidiana permite obter resultados com maior acurácia geral. 

Entretanto, resultados melhores e mais consistentes puderam ser obtidos mantendo a informação 

de cor, mesmo que isto signifique aumentar o processamento para o uso três bandas espectrais. 

No caso de imagens multiespectrais, abordagens como o RMSE podem ser empregadas com 

menor custo geral e maior confiabilidade para fins de comparação. O uso da cor garantiu altos 

valores de Acurácia, Recall, Precisão e F1-Score, além de um baixo desvio padrão. 
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O excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para a ocorrência e severidade dos 

sinistros de trânsito. Nas áreas urbanas, uma das estratégias mais utilizadas para a gestão da 

velocidade são os medidores eletrônicos de velocidade. Neste contexto, destacam-se as lombadas 

eletrônicas, dispositivos dotados de estrutura aparente do tipo pórtico ou totem e display marcador 

de velocidade associado a lâmpadas de sinalização. O presente estudo teve por objetivo avaliar a 

variação de velocidade de usuários de automóvel ao longo da passagem por lombadas 

eletrônicas.A base de dados do Estudo Naturalístico de Condução Brasileiro (NDS-BR) foi 

utilizada. Os estudos naturalísticos têm se destacado internacionalmente como uma abordagem 

observacional que permite a análise do comportamento de condutores e sua interação com o 

veículo e a via em uma situação real de condução. A plataforma de coleta de dados naturalísticos 

utilizada foi composta por 01 notebook, 01 inversor de voltagem, 01 módulo GPS e 03 câmeras 

com conexão USB. A rotina de condução de 16 condutores em Curitiba e região metropolitana 

foi monitorada por aproximadamente duas semanas. A primeira etapa da metodologia consistiu 

no tratamento preliminar dos dados de posição e velocidade instantânea coletados, incluindo a 

conversão para o formato de planilha eletrônica. Em seguida, foi realizado o mapeamento das 

viagens dentro do sistema viário utilizando o software gratuito de Sistemas de Informação 

Geográfica QGIS, sendo identificadas seis lombadas eletrônicas com  17 passagens no total dos 

veículos pesquisados. Foi definida a zona de influência das lombadas eletrônicas a serem 

estudadas, uma faixa da via compreendida entre 150 m antes e 150 m depois das lombadas 

eletrônicas, tendo como referência o sentido do fluxo. Algumas viagens apresentaram paradas 

próximas da lombada, de modo a serem desconsideradas por não representarem uma situação em 

que a velocidade praticada é determinada pela presença do dispositivo. Foi observado também 

que a redução da velocidade ocorre a distância entre 0 e - 50 m do dispositivo, devido ao totem 

estar em um local, porém o sensor medidor de velocidade estar posicionado antes. Observa-se 

também que o condutor diminui a velocidade abaixo do limite regulamentar de 40 km/h, mas logo 

que passa fisicamente pelo totem já volta a acelerar. Os resultados demonstram o efeito pontual 

de redução de velocidade das lombadas eletrônicas, necessitando de uma implantação associada 

a outras medidas de gestão de velocidade. 
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A elaboração do Modelo Padrão de partículas elementares constitui um triunfo da Ciência 

moderna. Seu expressivo impacto no desenvolvimento tecnológico está associado à interação 

entre diversas áreas do conhecimento técnico-científico, que permitiu a comprovação 

experimental de modelos teóricos. Neste trabalho, foi estudado um aspecto do Modelo Padrão, a 

teoria eletrofraca, com o objetivo de analisar um processo de decaimento com antipartículas. 

Observa-se, para o processo de criação de pares múon-antimúon a partir da aniquilação elétron-

pósitron, uma assimetria na distribuição angular dos múons detectados em colisores de partículas. 

Esse comportamento não é explicado pela Eletrodinâmica Quântica (QED), segundo a qual tal 

processo se dá por um fóton virtual. Contudo, segundo a teoria eletrofraca, esse processo pode 

também ocorrer mediante bósons Z e bósons de Higgs. Desse modo, estudou-se o formalismo das 

interações fracas, com ênfase em sua estrutura de gauge (calibre) e seus grupos de simetria, SU(2) 

x U(1). Com esse propósito, foi examinada a introdução de quatro campos de gauge (um tripleto 

de isospin e um singleto), que garantem a invariância de gauge da teoria e se misturam para formar 

os bósons físicos. Assim, considerando a conservação das cargas envolvidas (isospin e 

hipercarga) e o processo de quebra espontânea de simetria para a geração de massa, obteve-se a 

densidade Lagrangeana da teoria, de onde se extraíram as regras de Feynman para processos 

físicos. Para o processo em questão, foram calculadas as contribuições de cada diagrama de 

Feynman para a seção de choque diferencial, observando uma baixa influência do diagrama com 

bóson de Higgs. Com isso, foi realizada uma comparação com os dados experimentais, 

verificando o acordo com a curva teórica obtida. Além disso, analisou-se a diferença em relação 

ao caso da QED para diferentes regimes de energia. Calculando a seção de choque total, notou-

se uma ressonância ao redor da massa do bóson Z, em torno de 91 GeV, devido a sua largura de 

decaimento. A análise para altas energias (E > 10 GeV) mostrou que pode-se considerar os léptons 

envolvidos como não-massivos nesse setor. Dessa forma, é possível descrever processos 

adequadamente pela teoria eletrofraca padrão. A compreensão desses fenômenos é importante 

não somente sob o ponto de vista de Ciência básica, como também de suas aplicações. Os 

mecanismos de interação de antipartículas com a matéria são utilizados na Medicina e Biologia, 

como na tomografia PET scan e decaimentos radioativos. 
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O capim-amargoso está no grupo das plantas daninhas mais problemáticas da agricultura 

brasileira, uma planta que vem acarretando prejuízos significativos aos produtores rurais, devido 

a presença de biótipos resistentes/tolerantes a determinados princípios ativos, como o glyphosate. 

Tudo isso decorrente do uso incorreto e contínuo de herbicidas. O objetivo do presente trabalho 

foi a partir da comprovação e mapeamento das áreas apresentando biótipos de Digitaria insularis 

(capim-amargoso) resistentes ao herbicida glyphosate, serão buscadas estratégias de controle 

eficientes e sustentáveis do capim-amargoso, por meio de experimento testando diferentes 

combinações de herbicidas. O projeto foi dividido em duas etapas, sendo a primeira o 

mapeamento, com a coleta de sementes de capim-amargoso no estado do Paraná com indicativos 

de resistência a herbicidas, posteriormente o experimento foi instalado em campo, com 15 

tratamentos em delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições, avaliando-se 

controle visual aos 14 e 28 DAA. Este experimento foi instalado em uma área com capim-

amargoso resistente a glyphosate e com indicativo de resistência a graminicidas, tendo como 

tratamento os herbicidas haloxyfop, cledotim, glufosinate, mesotrione, tembotrione e 

nicosulfuron, isolados e associados, além de uma testemunha sem aplicação. Após os dados 

obtidos foram submetidos a análise estatística, pelo programa SISVAR, utilizando o teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados alcançados demonstraram que os tratamentos 

apresentando glufosinate isolado e associado possibilitaram resultados sempre entre os melhores, 

porém em nenhum caso ultrapassando 78% de controle. Isto demonstra que o herbicida 

glufosinate pode ser uma importante alternativa para controle de capim-amargoso resistente a 

glyphosate e graminicidas, porém os controles não serão próximos a 100%, o que demostra mais 

uma vez a dificuldade de controle desta planta, bem como destaca-se que é imprescindível a 

melhor utilização do manejo integrado de plantas daninhas como esta, pois somente os herbicidas 

não poderão manter um ótimo controle. 
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A presença de agentes prejudiciais a plantas é um grande problema para a agricultura atual, 

acarretando em grandes perdas na produção. Esses agentes, sejam eles bactérias, fungos, vírus ou 

parasitas, com o passar dos anos, vem adquirindo resistência as substâncias de controle 

convencionais dificultando ainda mais a sua eliminação, exigindo então outras formas de evitar a 

presença dos mesmos. A utilização de plantas com propriedades nematicidas para controle de 

fitonematoides tem recebido um grande foco nos últimos anos devido a resistência adquirida pelos 

mesmos quando expostos a controle químico. O uso de extratos vegetais representa uma 

alternativa mais agradável devido ao seu valor prático e econômico para o controle destes 

patógenos. As plantas possuem substâncias denominadas metabólitos secundários que possuem 

diversas funções, dentre estas têm-se a proteção contra estresses abióticos e bióticos. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de extratos aquosos de três espécies de plantas, 

mamão, coroa de cristo e hortelã, sobre os nematoides do gênero Meloidogyne spp., aplicados via 

solo. Os extratos foram preparados utilizando 40g de material vegetal para 60 mL de água 

destilada, essa mistura foi congelada por duas semanas em uma temperatura de -20 ºC. Para a 

aplicação, os extratos foram descongelados em temperatura ambiente durante 24 horas e 

posteriormente centrifugados por 5 minutos em 4000 rpm. O experimento foi conduzido em casa 

de vegetação, onde se avaliou o número de galhas e de ovos em raízes de tomateiro e também 

altura, peso fresco e seco de parte aérea e comprimento, peso fresco e seco do sistema radicular 

destas plantas. Com os resultados obtidos no estudo, submete-se à análise de variância, pelo teste 

F e quando significativo, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knot a 5%, espera-se 

que se valide o potencial nematicida das plantas estudadas neste projeto. 
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A procura por alimentos saudáveis e economicamente acessíveis vem crescendo cada vez mais, 

dessa forma é necessário buscar por novas formas de cultivos sustentáveis. Pensando nisso, o 

objetivo desse trabalho será produzir alface em um sistema de torre hidropônica ligado a produção 

de tilápias-do-nilo (Oreochromis niloticus) com diferentes frequências de alimentação.  O local 

utilizado é uma estufa de 75 m² que tem parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica e 

Automação na Aquicultura. O experimento teve início no mês de Julho/2021 e terá duração de 30 

dias. O sistema é composto por 2 tanques de produção de peixes, 2 sistemas de biofiltro para cada 

tanque e 2 sistemas de produção vegetal que são compostos por 4 Torres (T) onde cada uma delas 

possui 32 furos e recebe uma vazão de 1,2 L/min de água com nutrientes. Na produção vegetal 

foram selecionadas três cultivares de alface para o experimento, são elas Thais (TH), Leticia (L) 

e Tamires (TM). Inicialmente foram distribuídas 16 mudas do cultivar L com comprimento médio 

da folha 163,55 mm,16 mudas TH com média 157,4 mm de comprimento médio da folha e 96 

mudas de TM com uma média 152,2 mm comprimento médio de folha. A disposição das plantas 

em cada tratamento ficou dessa forma, TR1 = 8 L + 8 TH+ 16 TM, TR2 = 8 L + 24 TM, TR3 = 

32 TM e TR4 = 8 TH + 24 TM. Com o presente trabalho espera-se determinar qual sistema terá 

um melhor desempenho produtivo vegetal e interações entre cultivares com o sistema de 

alimentação. Porém o desempenho também irá depender dos fatores climáticos, como no mês de 

Julho/2021 aconteceu uma grande variação de temperatura em curtos períodos, afetando também 

os animais que fornecem os nutrientes para os sistemas vegetais. Diante disso os resultados podem 

ser diferentes do que se espera haja visto a influência direta da temperatura no crescimento dos 

peixes e vegetais. 
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Estudos relacionados com o uso de dietas a base de insetos são uma alternativa viável e 

sustentável para alimentação de peixes de cultivo, podendo substituir as principais fontes 

proteicas como o farelo de soja e a farinha de peixe. O estudo foi realizado no Laboratório de 

Reprodução e Nutrição de Organismos Aquáticos (LAPERP), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Setor Palotina tendo como objetivo avaliar o coeficiente de digestibilidade aparente da 

proteína bruta, energia bruta, extrato etéreo e cinzas da farinha de Tenébrio Molitor em dietas 

para juvenis de jundiá (Rhamdia quelen). Para o estudo de digestibilidade foi utilizado uma ração 

referência (36% PB e 4.173 kcal/kg de EB) e uma ração teste composta de 70% de ração referência 

e 30% do alimento teste a farinha de Tenébrio Molitor, para a coleta de fezes foi utilizado o 

método indireto de coleta de fezes com 0,1% de óxido de cromo (Cr2O3) como indicador interno 

nas rações. Foram utilizados 15 juvenis de jundiá com peso inicial médio de 50g que ficaram 

estocados em tanques de alimentação de 1000 L durante o dia sendo realizada a alimentação à 

vontade. Após as 18:30h os exemplares foram transferidos para três tanques de formato cônico 

para coleta de fezes onde permaneceram até as 08:00h. Após coleta de fezes estas foram 

armazenadas em refrigeração. Ao final do experimento foi realizada as análises bromatológicas 

das rações e fezes para matéria seca (MS), proteína bruta (PB), energia bruta (EB), extrato etéreo 

(EE) e cinzas. Os valores obtidos para os coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) da 

matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, cinzas e energia para R. quelen alimentados com a 

farinha de Tenébrio Molitor para a MS foi de 84,7%, para PB de 85,95%, para EE de 93,65%, 

para EB de 84,86% e cinzas de 87,19%. Dos nutrientes digestíveis da farinha de Tenébrio Molitor 

foram obtidos os valores para proteína bruta (PB) 41,77%, para extrato etéreo 26,98%, resíduo 

mineral (RM) 2,83%, para matéria seca (MS) 77,00% e para energia bruta (EB) 5.076,32 

(kcal/kg). 
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O setor industrial é aquele que apresenta o maior consumo de energia elétrica no Brasil. Nesse 

contexto, frigoríficos em geral demandam muita energia elétrica para acionamento dos 

compressores do sistema de refrigeração por compressão a vapor, equipamento responsável pelo 

resfriamento e congelamento da carne, sendo, dessa forma, o maior consumidor de energia deste 

tipo de indústria. Sabendo que a energia elétrica é uma energia secundária com alto valor agregado 

e alta disponibilidade, se faz necessário a busca de outras fontes de energia que atendam a 

demanda industrial. Com isso em mente, o estudo da aplicação de um sistema de refrigeração por 

absorção é de grande importância, tendo em vista que seu funcionamento ocorre com o uso de 

energia térmica, considerada uma energia primária e, portanto, com menor valor associado. Dessa 

forma, o presente estudou se baseou na a modelagem de três diferentes ciclos de absorção, um 

ciclo de absorção simples, um ciclo com trocador de calor da solução e um ciclo com trocador de 

calor do refrigerante, observando qual deles apresenta melhor coeficiente de desempenho (COP) 

de forma a atender melhor uma parte da demanda energética de um abatedouro de frangos. Para 

isso, foi feito o uso dos balanços termodinâmicos de massa e energia para cada um dos 

equipamentos dos ciclos de absorção que utilizam o par NH3-H2O, sendo também definidos os 

parâmetros termodinâmicos de entrada para realização dos cálculos no software Engineering 

Equation Solver (EES). A partir dos resultados, foi realizado uma análise de sensibilidade com a 

temperatura do gerador, com a temperatura do evaporador e com a fração mássica que sai do 

retificador. A análise demonstrou que a inclusão de trocadores de calor aumenta o COP, 

demonstrando maior viabilidade de implementação. A partir do dado do calor demandado no 

gerador, pretende-se realizar uma análise a respeito do uso de concentradores solares com o 

programa System Advisor Model (SAM) e do uso de biomassa com base em bibliografia, ambos 

como fonte de energia térmica no do ciclo. Espera-se que o estudo demonstre a viabilidade técnica 

do ciclo de refrigeração por absorção em abatedouros, gerando assim economia de eletricidade. 
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As regiões costeiras são atrativas para a ocupação humana em virtude de suas riquezas e 

diversidade de recursos naturais, contribuindo para o desenvolvimento de centros urbanos. 

Destaca-se a Baía de Guaratuba, localizada em uma região estratégica para a realização de 

diversas atividades econômicas, tais como portuárias, industriais, agrícolas, de navegação, pesca, 

lazer e turismo. Os objetivos propostos nesta etapa do trabalho foram: (1º) obter separação 

cromatográfica de quatro estrógenos mais frequentemente encontrados em matrizes ambientais, 

entre eles os naturais 17β-estradiol (E2), estrona (E1) e estriol (E3), além do sintético 17α-

etinilestradiol (EE2); (2º) avaliar a linearidade das curvas analíticas e; (3º) coletar amostras de 

sedimento da Baía de Guaratuba. As análises por cromatografia líquida incluíram um Instrumento 

Agilent 1260, coluna Eclipse XDB-C18 (4,6 mm x 150 mm, partícula 5 µm), Acetonitrila (53%) 

e Água ultrapura (47%), acidificadas com 0,1 % de ácido acético glacial (V/V) como fase móvel, 

vazão de 1 mL min-1, detector de fluorescência (λexc = 230nm e λemi = 306nm), volume de 

injeção de 20 µL, temperatura da coluna de 30 ºC, modo de eluição isocrático e corrida de 10 

minutos. Foi obtida uma boa separação com resolução cromatográfica de 1,25 para todos os pares 

de picos, estando em conformidade para análises quantitativas. As curvas analíticas apresentaram 

coeficientes de correlação acima de 0,999 para os quatro estrógenos e, portanto, de acordo com o 

recomendado pela literatura. Até o momento foi realizada uma campanha de amostragem de 

sedimento superficial utilizando pegador do tipo Ponar e em doze pontos da Baía de Guaratuba. 

O método de extração que está sendo estudado neste trabalho é conhecido como QuEChERS 

(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) que, em português, significa Rápido, Fácil, Barato, 

Eficaz, Robusto e Seguro, proposto em 2003 por Anastassiades e colaboradores para análise de 

alimentos, mas que tem sido empregado para outras matrizes ambientais. Este método será 

validado incluindo os parâmetros de linearidade, faixa de trabalho, exatidão, precisão, limites de 

detecção e quantificação, sensibilidade e seletividade. Pretende-se, ainda, obter as faixas de 

concentração dos estrógenos em sedimento nos pontos de coleta da Baía de Guaratuba, bem como 

realizar uma avaliação nos períodos de verão e inverno a fim de avaliar a sazonalidade. 
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O Arco de Ponta Grossa é uma das feições tectônicas mesozoicas mais expressivas do Sul e 

Sudeste brasileiro (Ferreira et al., 1981; Zalán et al., 1990). Delineado como uma mega estrutura 

soerguida com eixo na direção NW-SE, caracterizado por quatro lineamentos estruturais-

magnéticos: Lineamento Guapiara, São Jerônimo Curiúva, Rio Alonzo e Rio Piquiri, heranças do 

embasamento proterozoico. Os lineamentos são bem marcados geologicamente por conterem 

feixes de diques de diabásio (Cretáceo Inferior) ocupando planos de falhas e fraturas. Resultado 

do evento tectono-magmático da Reativação Wealdeniana, que está relacionado ao break-up do 

Gondwana (Almeida, 1967). Estas estruturas controlaram fortemente a evolução tectônica 

regional desde o Devoniano, com seu ápice durante o Cretáceo Inferior (Ferreira et al., 1981; 

Almeida, 1981; Machado JR., 2000; HASUI, 2010). O objetivo deste trabalho é a análise de 

feições morfométricas da região do eixo do Arco entre os lineamentos magnéticos São Jerônimo-

Curiúva e Rio Alonzo, visando identificar indícios de acomodação de tensão e reativação de falhas 

durante o Cenozoico. Com isso, foi realizada a análise do relevo através do processamento das 

imagens SRTM de resolução espacial de 30 metros no software ArcGis, para o reconhecimento 

dos tipos morfológicos e para a extração dos lineamentos do relevo. A rede de drenagem, assim 

como a delimitação das bacias hidrográficas, em formato shapefile, foi obtido automaticamente a 

partir da imagem SRTM, através da ferramenta Hidrology no software ArcGis. A análise das 

drenagens das bacias hidrográficas Ribeira, Iguaçu e Litorânea foram realizadas visando a 

extração dos lineamentos de drenagem e classificação dos padrões e anomalias de drenagens. 

Foram gerados também perfis longitudinais dos rios a partir das imagens SRTM através do 

ArcGis, para identificar rupturas de declives (knickpoints) ao longo dos rios. O tratamento 

estatístico dos lineamentos foi realizado a partir da ferramenta AzimuthFinder para a elaboração 

dos diagramas de rosetas de frequência e cumprimento. Os dados estruturais para análise de 

paleotensões foram obtidos através de trabalhos anteriores realizados na região de Tunas, 

localizada na região noroeste da área de estudo. Os dados foram tratados no software Wintensor 

para obtenção das direções de esforços de reativação dos lineamentos. Os resultados esperados 

são lineamentos transcorrentes de direção preferencial NW-SE, NNW-SSE, E-W e NS com forte 

expressão no relevo. 
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Muitas rizobactérias prestam serviços ecossistêmicos no solo fornecendo diretamente nutrientes 

e ou produzindo fitormônios que promovem o crescimento vegetal. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar estirpes selecionadas de uma coleção de rizobactérias quanto ao potencial para a 

tecnologia da coinoculação com Bradyrhizobium sp. na cultura da soja. O delineamento 

experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições e sete tratamentos, avaliados pelo teste 

Tukey a 5%, sendo eles: T1: Ausência de fertilizante nitrogenado e de inoculação; T2: Controle 

com N mineral; T3: Inoculação padrão com Bradyrhizobium sp.; T4: Bradyrhizobium sp. + B02; 

T5: Bradyrhizobium sp. + B04; T6: Bradyrhizobium sp. + B06; T7: Bradyrhizobium sp. + 

Azospirillum sp. O Bradyrhizobium sp. e o Azospirillum sp. foram obtidos obtido diretamente de 

inoculantes comerciais. As bactérias da coleção foram inoculadas em meio sólido e, após 

incubação em B.O.D. a 27ºC, por 72 horas, as colônias puras foram transferidas para o meio 

líquido sob agitação á 200 rpm, para obtenção dos inóculos. Os parâmetros avaliados foram 

NNOD (número total de nódulos), PNOD (peso total de nódulos), PSPA (peso seco da parte 

aérea), NTG (nitrogênio total nos grãos), P1000G (peso de mil grãos) e PTG (peso total dos 

grãos). Pelo presente ensaio, apresentou média significativa para PSPA, o T4 (B02), com 65,97 

g, destacando-se dos demais tratamentos que apresentaram uma média de 54,39 g. O maior valor 

de NTG foi observado a partir do T5 apresentando 62,12 g/kg de N em relação a T3, T4 e T6 que 

apresentaram 58,40; 60,59 e 62,1 g/kg respectivamente. As variáveis NNOD e PNOD não 

apresentaram significância estatística entre os tratamentos, porém a melhor avaliação do 

rendimento de grãos (PTG) foi observada para o T3 – Bradyrhizobium, com 5.776, 47 Kg/ha, 

seguida do T6 (B06) com 5.546,55 Kg/ha. Pelo estudo de comportamento de dados, considerando 

os parâmetros de PSPA, NTG e PTG, o T4, sob coinoculação com a B02, se agrupa com o 

tratamento de N-mineral (T2). Sendo assim, por este trabalho, as rizobactérias nativas B02 e B04 

podem ser consideradas promissoras para a coinoculação com a Bradyrhizobium sp. na cultura 

da soja. 
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As plantas são conhecidas pela ação química de seus metabólitos secundários, podendo auxiliar 

na manutenção da espécie humana, atuando na cura de diversas doenças, bem como, no controle 

de pragas para a agricultura ou como conservantes para a indústria de alimentos. Dentre as plantas 

estudadas, destaca-se a família Piperaceae, composta por 8 gêneros e 3000 espécies, sendo 

encontradas em regiões tropicais e subtropicais quentes do mundo. Tem-se como os dois 

principais gêneros desta família: Peperomia e Piper. Do gênero Piper, dada a diversidade de 

espécies encontradas no Brasil, destaca-se a espécie Piper mikanianum, nativa do Rio Grande do 

Sul. Suas folhas, cascas e frutos são amplamente utilizados na medicina popular. Estudos 

previamente realizados sobre o óleo essencial de P. mikanianum relataram a presença de 

constituintes químicos majoritários, como o safrol, e que a sinergia dos metabólitos secundários 

está associada aos efeitos terapêuticos atribuídos a planta. Diante disto, dada importância da 

espécie P. mikanianum e seu grande potencial fitoquímico, um estudo mais aprofundado se fez 

necessário. Portanto, o objetivo foi isolar e identificar os metabólitos secundários do extrato das 

folhas de P. mikanianum. Após coleta, secagem e moagem das folhas, estas foram submetidas à 

extração a frio, utilizando ordem crescente de polaridade dos solventes (hexano, acetato de etila 

e metanol). Posteriormente, fez-se o fracionamento do extrato em acetato de etila   através da 

cromatografia em coluna a vácuo e cromatografia líquida de alta eficiência. As frações obtidas 

foram então agrupadas através do fator de retenção obtidos na Cromatografia em Camada 

Delgada. Para a identificação do composto isolado, foram utilizadas técnicas uni e bidimensional 

de RMN, como: 1H e ¹³C, HSQC, HMBC. Das frações hexano e diclorometano do extrato das 

folhas em acetato de etila foi isolado o arilpropanoide safrol. Este arilpropanoide é de suma 

importância para a indústria, sendo utilizado na fabricação de inseticidas biodegradáveis e como 

derivados para a indústria de cosméticos. Evidenciando-se a importância do estudo dos extratos 

de P. mikanianum, visto que cada vez mais é necessária a busca por novas drogas químicas 

naturais com potencial farmacêutico, alimentício, agrícola e econômico, portanto o isolamento de 

novos compostos estão em andamento. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

953 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE FILMES DE NANOCELULOSE INCORPORADOS COM 

BENTONITA NANOESTRUTURADA 

Nº: 20219607 

Autor(es): Bruno de Miranda 

Orientador(es): Pedro Henrique Gonzalez De Cademartori 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Argilomineral, Filmes, Nanocelulose 

 

A nanocelulose tem propriedades de barreira únicas, com potencial de mudar drasticamente 

muitos setores da economia, inclusive o de embalagens e revestimentos. Sua combinação com 

argilominerais, como a Bentonita que representa uma ótima maneira de melhorar o desempenho 

de produtos à base de nanocelulose. Buscando uma possível transferência de conhecimento 

científico e tecnológico, este trabalho objetivou a produção e caracterização de filmes híbridos de 

Celulose Microfibrilada (MFC) e Bentonita Sódica com propriedades de barreira UV, contra água 

no estado líquido e vapor d’água. Foram produzidos filmes com gramaturas de 20, 40 e 60 g/m² 

com proporções de MFC:Bentonita de 1:0, 1:1, 1:4 e 1:9. Foram avaliados métodos de produção 

de filmes, sua molhabilidade superficial, permeabilidade ao vapor d’agua (PVA)   e opacidade. A 

metodologia de produção de filmes que apresentou melhores resultados foi a de filtração a vácuo 

em membrana filtrante de acetato de celulose de 0,45µm de porosidade. Os ensaios de 

molhabilidade indicaram   um aumento da repelência à líquidos polares dos filmes com adição da 

bentonita. A opacidade dos filmes não apresentou variação significativa com a adição de argila. 

Estão sendo conduzidos ensaios com a finalidade de determinar a PVA. Resultados preliminares 

indicaram que os filmes contendo bentonita reduziram drasticamente a absorção de umidade em 

comparação aos filmes de MFC. Além disso, espera-se que a adição de Bentonita modifique as 

propriedades ópticas dos filmes, devido a capacidade da bentonita bloquear raios ultravioletas. 

Com relação a análise termogravimétrica (TGA), os filmes híbridos apresentaram maior 

estabilidade térmica devido a adição de inorgânicos, como silício e alumínio na matriz do 

material. Portanto, conclui-se que a formação de filmes híbridos de MFC e bentonita apresentam 

potencial para incrementar ainda mais as propriedades da nanocelulose como barreira. 
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O uso dos corretivos da acidez do solo geralmente são utilizados na correção da acidez do solo 

em ação conjuta com o gesso agrícola, condicionando em melhores condições não somente nas 

propriedades quimícas, mas nas propriedades estruturais do solo. O objetivo do estudo foi 

verificar a influência da reaplicação de calcários e silicato associado ou não ao gesso agrícola, 

sobre o processo de agregação do solo no sistema de plantio direto. Experimento foi realizado na 

área experimental no Campo Demonstrativo Experimental (CDE) da Fundação ABC, em Ponta 

Grossa-PR, os tratamentos utilizados foram os três corretivos da acidez do solo: calcário de rocha 

moída (CRM, 4,8 Mg ha-1), silicato de rocha moída (SRM, 15,4 Mg ha-1) e calcário calcinado 

(CC, 3,4 Mg ha-1) mais um tratamento controle, associados ou não ao gesso agrícola (3,0 Mg ha-

1). Sendo delineamento experimental em blocos ao acaso, com os tratamentos em arranjo fatorial 

(4×2), com três repetições. Foram coletados 72 monólitos de solo (0,15 × 0,10 × 0,05 m), nas 

camadas 0- 0,05; 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m. Em laboratório, foi feita desagregação dos monólitos 

do solo ainda úmidos, seguindo os planos de fraqueza do solo, e foram passados em peneira de 

19 mm de abertura de malha. Sendo aferidos 100 g de agregados por quadruplicatas, onde, foi 

realizado o t amisamento via úmida no aparelho de Yoder. A separação das classes de agregados 

(8–19, 4– 8, 2–4, 1–2, 0,5–1, 0,25–0,5 e 0,053–0,25 mm), após o tamisamento, foram submetidas 

a secagem em estufa com circulação forçada de ar (50º C). Os índices de agregação determinados, 

foram: diâmetro médio ponderado (DMP) e estabilidade de agregados (IEA). Realizada ANOVA 

e aos grupos foi aplicado o teste Tukey para comparações múltiplas. Nas propriedades da 

agregação do solo, o DMP da camada de 0,0-0,05m não houve diferença entre os tratamentos, no 

entanto, diferiu sem aplicação do gesso em relação com aplicação. Porém, os valores de DMP 

entre as camadas 0,05-0,10 e 0,10-0,20m houve diferença entre os tratamentos. Nas proporções 

de macroagregados grandes, o tratamento SRM, na camada de 0,0-0,05 m, com aplicação de gesso 

foi superior aos demais tratamentos, porém, o CC foi superior sem aplicação de gesso. Entre as 

camadas 0,05-0,10 e 0,10-0,20m houve distinção do CC com aplicação do gesso nas proporções 

de macroagregados grandes. Aplicação em dos corretivos, calcário calcinado e silicato em 

conjunto ao gesso proporcionou melhores condições no DMP e nas proporções de 

macroagregados. 
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Os óleos essenciais são responsáveis pelo aroma de flores, frutas, folhas, dentre outros. Eles são 

constituídos de terpenóides, isto é, compostos derivados do isopreno (C5H8). O limoneno é um 

monoterpeno cíclico (C10H16), sendo o principal componente dos extratos obtidos de cascas de 

cítricos. O objetivo deste estudo foi a revisão da literatura sobre a extração de óleos ricos em 

limoneno, e atribuindo-lhe valor agregado por diferentes processos. A primeira etapa foi o estudo 

dos métodos de extração, pois existem vários métodos, cada um com condições específicas que 

alteram a composição do óleo obtido. A destilação é a operação unitária base para muitos destes 

métodos, mas cada um ainda possui especificidades. Nesta o material é aquecido com água e 

levado à ebulição, o vapor obtido contém o óleo essencial, que é condensado por um sistema de 

resfriamento e então separado da água por decantação. Na hidrodestilação, método mais simples, 

o material é imerso em água. Na destilação por arraste a vapor, o material não entra em contato 

com a água, é suspenso por uma grade. Na turbo destilação um agitador gera turbulência 

contribuindo com o rompimento das células. A destilação a vácuo utiliza o vácuo para diminuir a 

temperatura de ebulição. O vapor pode ser obtido por aquecimento convencional da água 

(caldeiras) ou por micro-ondas. Outros métodos não utilizam a destilação como base. A 

prensagem a frio é utilizada para obtenção de óleos de cascas de cítricos a temperatura ambiente. 

A difusão e força da gravidade também podem ser usadas, nestes processos o aquecimento é por 

micro-ondas, mas o óleo não passa para a fase vapor. Na extração com solvente, estes solubilizam 

e extraem o óleo do interior das células da planta usando condições de ebulição do solvente na 

pressão atmosférica ou supercrítica. A segunda etapa foi o levantamento bibliográfico das  

técnicas de deterpenação. Vácuo, membranas filtrantes ou dióxido de carbono supercrítico, 

permitem a separação de terpenóides oxigenados dos não oxigenados. Os oxigenados são os que 

mais contribuem para a fragrância do óleo essencial, enquanto os não oxigenados são suscetíveis 

à hidrólise e oxidação, além de serem insolúveis em água e álcool. Entre os terpenóides não 

oxigenados presentes nos óleos de cascas de cítricos, o limoneno é o componente majoritário. Na 

terceira etapa foi realizado o levantamento bibliográfico do uso do limoneno como a matéria-

prima para obtenção de vários produtos de interesse industrial, como epóxidos, 𝝰-terpineol, 

carvona, carveol e álcool perílico, e que possuem alto valor de mercado. 
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O mirtileiro é uma espécie de clima temperado, que possui grande potencial de desenvolvimento 

no Brasil, principalmente na região sul do país, dadas as condições climáticas. A capacidade 

produtiva depende do estabelecimento da cultura com plantas propagadas de forma vegetativa, 

principalmente pela estaquia. Entretanto, esta técnica apresenta limitações, pela dificuldade de 

enraizamento das estacas. Desta forma a micropropagação torna-se uma opção vantajosa por 

possibilitar a rápida produção de grande número de mudas. O sucesso do estabelecimento in vitro 

e por consequência a produção de mudas, depende da elaboração de protocolos eficientes, pois as 

cultivares apresentam diferentes respostas aos reguladores vegetais. Desta forma, o objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a resposta morfogênica de explantes não meristemáticos da cultivar 

de mirtileiro do grupo rabbiteye tratados com reguladores vegetais. A cultivar avaliada foi a 

Bluegem e os reguladores vegetais foram o Thidiazuron (TDZ), 6-(g-g-dimethylallylamino)-

purine (2iP), 6-benzylaminopurine (BAP) e Zeatina (ZEA) nas concentrações: 0; 0,5; 2,5; 5; 10; 

20 μM em meio de cultura Woody Plant Medium (WPM). O experimento foi conduzido em 

arranjo fatorial (4x6) com delineamento inteiramente ao acaso, com cinco repetições e uma placa 

com cinco folhas por parcela. Foram utilizados explantes foliares, a avaliação foi realizada após 

45 dias pelo número de explantes com brotações, explantes com calos e explantes oxidados, além 

do número de brotações por explante. A utilização de TDZ apresentou menor quantidade de 

explantes oxidados em todas as concentrações. Para explantes sem resposta, o BAP apresentou o 

pior desempenho. Para os explantes com resposta o melhor regulador foi TDZ seguido de Zeatina, 

sendo que para TDZ as melhores concentrações foram 0,5; 2,5 e 5 μM, e para Zeatina foi o 

tratamento 2,5 e 20 μM. As concentrações 0,0 e 2,5 μM de 2-iP não induziram a formação de 

calos, característica indesejável quando um dos objetivos é a organogênese. Para a variável 

número de gemas pequenas, o melhor resultado foi obtido com TDZ na concentração 20 μM, com 

média de 4,62 gemas por explante. Em relação ao número de gemas com folhas o melhor 

tratamento foi para TDZ, com média de 8,8 gemas com folha por explantes para a concentração 

de 0,5 μM e a Zeatina não diferiu estatisticamente, e a sua melhor resposta foi para a concentração 

de 20 μM com 3,75 gemas com folhas por explante. Conclui-se que a organogênese foliar do 

mirtileiro pode ser realizada com 0,5 μM de TDZ ou 20 μM de ZEA. 
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Considerando que o ser humano passa 86,9% do tempo dentro de edificações, é evidente a 

importância da qualidade dos ambientes internos das edificações. Entre as edificações, é válido 

destacar as residências, pois 68,7% do tempo mencionado é gasto no interior destas. Além disso, 

em média, ⅓ da vida humana ocorre dentro de dormitórios. Portanto, se faz cada vez mais 

necessário ferramentas para pesquisas e experimentação no campo de pesquisa da construção 

civil, e dentre essas ferramentas cabe destaque às Células-teste para Estudos de Campo (CTEC). 

As CTEC são edificações construídas para fins experimentais, expostas às dinâmicas ambientais 

externas. As CTEC vêm sendo cada vez mais utilizadas mundo afora, no entanto, no Brasil ainda 

são pouco utilizadas, sendo uma prática recente, restrita e sem nenhum protocolo de padronização 

para a pesquisa nacional. Diante disso, esta pesquisa teve por objetivo levantar parâmetros para a 

elaboração de um projeto padrão de células-teste. Para isso, optou-se por tomar como referência 

as dimensões mínimas dos dormitórios das residências brasileiras. Sendo assim, realizou-se o 

levantamento das características e dimensões mínimas de dormitórios definidas pelos códigos de 

obras das cidades brasileiras com população entre 328.000 e 500.000 habitantes, ocupando as 

posições de 39 a 69 das cidades com mais habitantes no Brasil segundo o censo de 2010 do IBGE, 

desconsiderando as capitais. Ao todo, foram levantados os dados de 27 cidades, referentes às 

dimensões mínimas de um quarto, como área, círculo inscrito e pé direito, e as proporções 

mínimas de ventilação e iluminação referentes a esse cômodo. Os resultados obtidos indicam que 

os valores médios das dimensões mínimas de um quarto são: área mínima de 9,13 m², círculo 

inscrito mínimo de 2,25 m e pé direito de 2,59 m, sendo que os valores mais recorrentes foram: 

área mínima de 9,00 m², círculo inscrito mínimo de 2,00 m, pé direito de 2,50 m e área mínima 

de ventilação e iluminação foi a proporção de 1/6 com relação à área do piso. 
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O transporte de petróleo e de seus derivados quando feito por via marítima possibilita uma grande 

vantagem econômica se comparado aos outros modais de transporte, os navios tanque que 

realizam este tipo de transporte são conhecidos como petroleiros. Esta prática já causou graves 

acidentes, o derramamento de óleo é um problema que afeta drasticamente o ambiente marinho e 

os seres humanos com impactos incalculáveis, já no mar, o óleo derramado se dispersa e atinge 

ecossistemas, trazendo risco a diversas espécies de organismos, com consequências negativas 

para o meio ambiente e para população litorânea, a poluição pode causar danos à saúde, assim 

como, prejuízo na atividade pesqueira. A prevenção é a melhor forma de proteção ao meio 

ambiente, a criação de planos de ação para mitigação dos derramamentos de óleo é de extrema 

importância, a presente pesquisa teve como objetivo a realização de estudos de caso para 

investigação de fatores dominantes na trajetória e o destino de manchas de óleo em diferentes 

períodos na Baía de Paranaguá e a identificação dos processos hidrodinâmicos dominantes da 

região, com a consideração de diferentes cenários de derramamento de óleo de acordo com o grau 

de suscetibilidade de cada área. Para o desenvolvimento deste trabalho houve o acoplamento entre 

os modelos hidrodinâmico (Telemac-3d) e de dispersão do óleo (ECOS - Easy Coupling Oil 

System) para avaliar taxas de dispersão de óleo derramado na Baía de Paranaguá. Os cenários 

numéricos foram desenvolvidos com o software BlueKenue utilizando dados georreferenciados 

para definição da linha de costa e os limites da malha numérica em elementos finitos, para as 

informações de profundidade foram utilizados os dados  batimétricos obtidos em cartas náuticas 

da marinha e do GEBCO. Para definir as regiões onde foram gerados os cenários numéricos foram 

levadas em consideração as seguintes características: (1) Origem dos derramamentos já ocorridos 

na Baía de Paranaguá; (2) Trajetória dos navios, entre o Canal de navegação e o terminal de 

líquidos; (3) Esquema de abastecimento de navios no Porto. O modelo hidrodinâmico recebeu 

condições iniciais e de contorno provenientes dos modelos globais HYCOM-NCODA (variáveis 

oceânicas), ERA5 (variáveis atmosféricas) e dados de maré do OSU-TPXO. O modelo de derrame 

de óleo foi parametrizado de acordo com informações referentes a cargas do Complexo Portuário 

de Paranaguá. Os resultados encontrados ainda encontram-se em análise e espera-se que indiquem 

a direção prevalente de dispersão do óleo partindo do local de derrame. 
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O objetivo do presente trabalho foi realizar monitoramento da Phakopsora pachyrhizi pelo uso de 

coletor de esporo, o qual auxiliou quanto a necessidade ou não de manejo fitossanitário da 

ferrugem-asiática da soja. O mesmo foi realizado na estação experimental da C. Vale, localizada 

no município de Palotina-PR, durante a safra de 2020/2021, com a cultivare de soja BS 2606 

IPRO, atentando-se ao plantio tardio da mesma. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, composto por oito tratamentos e quatro repetições: T1: 1° Aplicação (A1) em pré-

fechamento, mais 3 aplicações a cada 15 dias; T2: 1° aplicação (A1) em estádio fenológico V6 

seguida de mais três aplicações a cada 15 dias; T3: 1° Aplicação (A1) em função do 

monitoramento do coletor de esporos seguida de mais duas aplicações a cada 15 dias; T4: 1° 

Aplicação (A1) em função do monitoramento do coletor de esporos mais 3 aplicações a cada 15 

dias; T5: 1° Aplicação (A1) após 15 dias da detecção de uredósporos no coletor e em seguida 

aplicação a cada 15 dias; T6: 1° Aplicação (A1) em função do monitoramento da doença e 

condições climáticas; T7: 1° Aplicação (A1) em função do monitoramento da doença; T8: 

Testemunha sem aplicação. Os tratamentos contaram com até quatro aplicações, sendo elas a 1º 

aplicação com o fungicida Epoxiconazol + Fluxapiroxade + Piraclostrobina, a 2º aplicação com 

o fungicida Trifloxistrobina + Protioconazol, a 3º aplicação com o fungicida Azoxistrobina + 

Benzovindiflupir) e a 4º aplicação com o fungicida Picoxixtrobina + Ciproconazol. O coletor foi 

instalado centralmente ao experimento passado 12 dias da data da semeadura, sendo realizada 

coletas semanais das lâminas para análise da presença dos uredósporos no campo. A avaliação de 

severidade foi realizada em 10 trifólios da área útil de cada parcela com auxílio de uma escala 

diagramática. Após a colheita, realizou-se a pesagem e a verificação da umidade dos grãos 

colhidos para determinação da produtividade. Não houve diferença entre os tratamentos quanto a 

produtividade. As condições climáticas desfavoráveis a doença associadas a chegada tardia e 

pequena de uredósporos refletiu na ausência de focos da ferrugem-asiática no campo 

experimental. 
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A matriz energética brasileira é constituída, em sua maioria, por fontes hídricas e fósseis. Porém, 

ao longo dos anos, a biomassa passou a se destacar por ser uma fonte de energia renovável e pelo 

fato de que grande parte da matéria orgânica e vegetal pode ser usada para obtenção de energia. 

É interessante citar que o Brasil tem muito potencial em relação a essa fonte de energia em grande 

escala pois existem grandes áreas cultiváveis e o clima é favorável, mas por ser uma fonte de 

energia de baixa eficiência não tem tanta representatividade na matriz energética mundial. Sendo 

assim, o trabalho em questão visa maximizar a quantidade das frações de H2 e CO para uma razão 

H2/CO pré definida.  Foi realizada uma simulação termodinâmica da gaseificação de glicerol 

(C3H8O6) com água e oxigênio por meio do software Scilab para obtenção de gás de síntese. 

Para a determinação da qualidade desse gás gerado, foi usada a razão H2/CO como parâmetro, 

podendo variar seus valores de acordo com o uso do produto. Ao rodar o código feito no software 

utilizado, percebe-se que como resultado é obtida uma tabela com as seguintes variáveis: 

quantidade de água, quantidade de oxigênio (ambos para 100 gramas de glicerol), temperatura 

(em Kelvin), razão H2/CO e a fração molar de hidrogênio e monóxido de carbono em base seca. 

A partir dos valores calculados é possível perceber que ao fixar a pressão, temperatura e a razão 

H2/CO, só é encontrada uma única quantidade de alimentação de água e oxigênio por massa de 

glicerol. Além disso, percebe-se que quanto maior o valor do parâmetro H2/CO, maior também a 

razão entre a água e o oxigênio alimentados. Quando a razão H2/CO foi especificada e a 

temperatura aumentada, a fração molar de hidrogênio + monóxido de carbono e a razão entre água 

e oxigênio aumentaram também, isso ocorre devido ao fato de que o parâmetro foi fixado, logo, 

há uma variação em outros aspectos para atingir esse valor especificado. Após muitas iterações 

para encontrar o ponto ótimo do gás de síntese, foi possível observar que houve uma variação na 

quantidade de água, oxigênio e temperatura para obter um gás com a razão H2/CO igual a 2 com 

a maior fração molar de hidrogênio e monóxido de carbono possível. Nesse caso, essa composição 

com a maior fração molar é considerada a melhor. 
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Os sedimentos marinhos registram mudanças ambientais no presente e no passado da Terra, de 

onde podem ser extraídas informações que nos permitem realizar reconstruções 

paleoceanográficas, fornecendo subsídios importantes na contextualização e previsão de 

mudanças climáticas futuras. Grupos de microfósseis marinhos, em particular foraminíferos 

planctônicos, são amplamente utilizados como arquivos destas mudanças ambientais, devido a 

sua capacidade de resposta aos parâmetros oceanográficos. Nesse contexto, este trabalho visa 

reconstruir mudanças na produtividade marinha da plataforma continental do Sudeste do Brasil, 

com base em associações de foraminíferos planctônicos. Com o auxílio de proxies 

sedimentológicos e geoquímicos, a pesquisa objetiva inferir a resposta da comunidade 

zooplanctônica dessa região às alterações climáticas antropogênicas, nos últimos 100 anos. O 

material utilizado provém de um testemunho curto MDBT 378 (25°34’S, 49º29’O, 94 m de 

lâmina d’água), sub amostrado em intervalos regulares de 2 cm. O modelo de idade foi obtido por 

meio do  e indica que os 54 cm de coluna sedimentar do testemunho representam os últimos 100 

anos. Para a investigação dos foraminíferos planctônicos (fração > 150 µm) foram selecionadas 

as três amostras mais recentes (2010 - 2017) e as três amostras mais antigas (antes de 1940), a 

fim de analisar comparativamente as variações ambientais neste intervalo de tempo. Os espécimes 

triados serão contados para obter dados de densidade total, e identificados, fornecendo dados de 

densidade específica e composição das assembléias ao longo do testemunho. Espera-se obter 

resultados que irão auxiliar na compreensão das flutuações da produtividade oceânica associada 

à variações nos padrões hidrodinâmicos que atuam na margem continental brasileira. 
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O presente trabalho faz parte de uma pesquisa qualitativa sobre as relações cognitivas, ambientais 

e sociais no âmbito de aprendizado de projeto arquitetônico. O objetivo é entender a influência 

das ferramentas de modelagem digital no processo. Adicionalmente, por conta da pandemia, foi 

necessário verificar como a nova situação de ensino remoto afetou a aprendizagem. No período 

inicial da IC, foi importante compreender as diretrizes de uma pesquisa qualitativa sobre 

educação. Para isso, foram estudados e discutidos textos em encontros semanais feitos em 

ambiente virtual, Microsoft Teams, que ocorreram de setembro a dezembro de 2020. O trabalho 

acompanhou, através de observação e entrevistas, o desenvolvimento de estudantes durante o 1° 

e 2° ERE das disciplinas Epistemologia do Projeto Arquitetônico (TA195) e Educação Espacial 

Digital e Archicad (TA152 e TA177), ambas optativas. As pessoas criam significados que se 

tornam parte de sua própria realidade social e a investigação de tais significados centra-se no 

modo como eles são interpretados, entendidos, experienciados e produzidos pelos próprios 

indivíduos. A observação envolveu participação em aulas remotas onde houve o mínimo de 

interferência possível, leitura e análise dos trabalhos e atividades entregues. Após a conclusão das 

disciplinas foram realizadas entrevistas com alunas e alunos voluntários de ambas as turmas. Foi 

perceptível que o uso de ferramentas de modelagem digital, permitem que tenham uma nova 

percepção do espaço que durante o projeto. As entrevistas também se concentraram na 

experiência de cursar disciplinas em ERE. Esta pesquisa pretende contribuir com o entendimento 

sobre conceitos existentes ou emergentes, que possam ajudar a explicar o comportamento das 

pessoas no processo de aprendizagem de projeto arquitetônico. 
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O Ângulo de Norberg (AN) e a mensuração do Porcentual de Cobertura da Cabeça Femoral pelo 

Acetábulo (PC) têm grande importância na etiologia de doenças como a Displasia Coxofemoral 

e na correção de deformidades angulares. Para o presente trabalho, foram realizados estudos 

radiográficos das articulações coxofemorais de 20 gatos domésticos, machos e fêmeas, SRD, 

portadores de linhas fiseais fechadas. Para melhor posicionamento, os pacientes foram sedados 

no momento da radiografia. O objetivo deste experimento foi definir o Ângulo de Norberg e 

mensurar o Porcentual de Cobertura da Cabeça Femoral e, então, correlacioná-los, com intuito de 

estabelecer critérios para diagnóstico precoce de displasia coxofemoral, além de definir a média 

de ângulos das radiografias da população acima definida. Para tanto, as imagens foram feitas 

utilizando um aparelho de radiografia da marca CDK, modelo DIAFIX, com emissor de 

500mA/125kV, e um processador computadorizado da marca FCR PRIMA T, modelo CR-IR 

392. Os pacientes foram posicionados em uma calha em decúbito dorsal, com ambos os membros 

pélvicos estendidos em uma única exposição ao feixe de raios-X centradas no quadril, na projeção 

ventrodorsal. As medidas foram realizadas com auxílio do software VPOP-pro. Para aferição do 

AN, traçou-se uma linha ligando o centro das cabeças femorais e outra linha saindo do centro da 

cabeça do fêmur, tangenciando a borda craniolateral do acetábulo do mesmo lado, em ambos os 

fêmures. Para determinar o PC, demarcou-se a proporção da cabeça do fêmur posicionada dentro 

do acetábulo (A), dividida pelo diâmetro da cabeça femoral (B) e multiplicado por 100, 

(PC=A/B.100) Após a tabulação dos dados, utilizou-se o teste estatístico de Pearson para calcular 

média, desvio padrão e correlação entre o Ângulo de Norberg e o Porcentual de Cobertura da 

Cabeça Femoral.  Por fim, observou-se que, a correlação entre as medidas foi de 0,815017, 

indicando correlação positiva e forte. Portanto, quanto maior o Ângulo de Norberg, maior o 

Porcentual de Cobertura da Cabeça Femoral, e ambos medem a relação existente entre cabeça do 

fêmur e acetábulo, de acordo com os dados observados na literatura. 
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A erva-mate, Ilex paraguariensis, é uma planta nativa da América do Sul e possui diversas 

aplicações, dentre elas o uso na indústria alimentícia e farmacêutica, e também em bebidas como 

chimarrão. Constitui-se de diversos compostos benéficos para o sistema imunológico, tais como 

os polifenóis, vitaminas, minerais e compostos fenólicos. O potássio é o segundo nutriente mais 

exigido pela planta, considerado de grande importância para a manutenção dos cultivos de erva 

mate. Interfere na síntese de proteínas e carboidratos, no movimento estomático e sua boa nutrição 

confere melhor tolerância à condições de seca. Estudos recentes apontam que a erva mate 

responde positivamente à adubação potássica, principalmente na fase de crescimento. Sendo 

assim, o presente estudo objetivou determinar as alterações na produtividade e absorção de 

nutrientes por dois clones de erva-mate proporcionada pela adubação potássica. O estudo foi 

realizado em experimento implantado em junho e agosto de 2018, na localidade de Severiano de 

Almeida. Os tratamentos consistiram da combinação de dois clones fêmeas de erva-mate (BRS 

BLD Yari e BRS BLD Aupaba) com cinco doses anuais de potássio (0, 5, 10, 20 e 30 g planta-1 

de K2O na forma de KCl). Foram avaliados até o momento a sobrevivência de mudas, pela 

contagem de plantas sobreviventes até 2 anos após o plantio nos dois locais, e a produtividade de 

erva-mate comercial, pela colheita das plantas com crescimento suficiente em julho de 2021. Os 

resultados parciais indicam que os efeitos negativos da adubação potássica ocorreram, visto que 

no tratamento sem adubação a mortalidade foi de 38,9%, enquanto com a adubação foi de 63%. 

Análises de regressão de médias sugerem que a cultivar Yari se mostrou mais dependente do 

potássio para a produção, apresentando a melhor produtividade quando aplicado 20 g planta-1, 

havendo perda de produtividade nas demais doses aplicadas. Em contrapartida, a cultivar Aupaba 

apresentou boa produtividade mesmo na ausência da adubação potássica, mantendo os mesmos 

níveis até 20 g planta-1, sendo doses superiores a esta tóxicas, provavelmente em razão do efeito 

salino que o KCl causa em elevadas doses. A produtividade de erva-mate comercial na primeira 

colheita aos 36 meses após o plantio foi dependente do número de plantas colhidas. Considerando 

a regressão com as produtividades médias, houve uma aparente influência pela adubação 

potássica, para a cultivar Yari. Conclui-se que a adubação potássica altera a produtividade e a 

mortalidade de clones de erva-mate na fase de implantação das plantas à campo. 
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A atividade aquícola no Brasil vem crescendo de forma expressiva ao longo dos anos. Dentre os 

estados brasileiros, o Paraná é o maior produtor de peixes, onde a região Oeste se destaca como 

maior produtora de pescado do estado. A região conta ainda, com a presença de importantes 

cooperativas nacionais que industrializam a produção e atuam através da integração direta com 

os produtores. Neste contexto, está o município de Palotina quem tem sua produção de peixes 

estimada em 7,254t no ano de 2019, pelo IBGE, ocupando a quinta colocação de maior produtor 

piscícola no estado.Desta forma, o presente projeto de pesquisa objetivou avaliar a evolução da 

atividade de piscicultura no município de Palotina, oeste do estado do Paraná, através do 

geoprocessamento de imagens georeferenciadas e seus possíveis impactos nas características 

morfológicas da bacia, perdas e ganhos ambientais e econômicos gerados com atividade de 

aquicultura.O trabalho foi realizado com foco no município de Palotina, especificamente na área 

de abrangência da bacia hidrográfica do Rio Azul, microbacia do Rio Piquiri, que representa 

46,59% do território do município. Foram avaliados o uso e ocupação do solo da microbacia, 

levantando informações como: área agrícola, lâmina d’água existente, reserva legal, área de 

preservação permanente, pastagem etc. As informações foram obtidas através de sensoriamento 

remoto das áreas utilizando as imagens do satélite LandSat 5, CBERS 2D e Rapideye e Google 

Earth, trabalhadas nos aplicativos Spring 5.1 e QGIS segundo metodologia proposta por Zeng et 

al., 2019 e Duan et al., 2020. As imagens estão sendo montadas e estudadas ano a ano, visando 

avaliar a evolução da atividade de piscicultura no município e seus possíveis impactos nas 

características morfológicas da bacia, perdas e ganhos ambientais com vegetação e ganhos 

econômicos gerados desde o ano de 2016 (Ottinger et al., 2016).Os resultados obtidos até o 

momento demonstraram crescimento da área de lâmina d'água pertencente à piscicultura no 

decorrer de todos os anos. A área ocupada pela piscicultura no munícipio, de 58,241 hectares no 

ano de 2005 e para 98,639 hectares no ano de 2019, apresentando um crescimento de 69,4% no 

período de 14 anos e um crescimento médio anual na ordem de 3,65%. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

966 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 
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O gladíolo é uma das mais importantes flores de corte no Brasil. Tem grande comercialização em 

datas específicas e pode ser utilizado para decoração em eventos. Considerada uma planta de fácil 

condução, baixo custo de implantação o torna uma ótima opção de diversificação de renda para 

agricultura familiar. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento, pela avaliação da 

altura, de duas variedades de gladíolos tratadas com doses de remineralizador. Utilizou-se no 

experimento a espécie Gladiolus x grandiflorus L. cultivando duas variedades, White Friendship 

de ciclo curto (60-65 dias) e a variedade Yester de ciclo médio (75-80 dias). O experimento foi 

conduzido num delineamento experimental inteiramente casualizado, com 3 repetições, no 

viveiro da Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, nos meses de setembro a novembro 

de 2020, sendo as plantas cultivadas em vasos com 10 (dez) quilos de solo de textura arenosa. Os 

tratamentos consistiram em 5 doses de remineralizador, 0, 50, 100, 150, 200 g vaso-1. 

Determinou-se a variável altura das plantas aos 28, 35, 42, 49 e 56 dias após o transplante. As 

doses de remineralizador aplicadas não promoveu resposta estatística significativa quanto a altura 

das plantas, em nenhuma das datas avaliadas para a variedade White Friendship, de ciclo curto. 

Quando avaliado da mesma forma, a altura dos gladíolos em função das doses de remineralizador 

aplicado, na variedade Yester, de ciclo médio, é possível verificar que no meio do ciclo, dias 42 

(40,7+0,0438x R²=0,22, p<10%) e 49 (44,1+0,0452x R²=0,24, p<5%), as doses de 

remineralizador aplicadas propiciaram incrementos lineares na altura das mesmas, contudo ao 

final das avaliações, aos 56 dias, ocorreu uma uniformidade nesta variável. A demora na liberação 

dos nutrientes pelo remineralizador pode ter sido determinante para a falta de respostas em 

períodos curtos de avaliação. Ao contrário do esperado a altura das plantas de ciclo curto foram 

estatisticamente menores que as de ciclo médio até os 49 dias de plantio, quando estas se 

igualaram, o que evidencia que o ciclo das mesmas não é relacionado diretamente ao crescimento 

destas. Diante dos resultados obtidos podemos concluir que o remineralizador no curto período 

de tempo, entre a aplicação e a coleta de dados, não promoveu crescimento distinto das variedades 

de gladíolo estudas, terminando estas com a mesma altura independente da dose de 

remineralizador aos 56 dias de avaliação. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

967 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

VARIAÇÕES MORFOMÉTRICAS E MORFOLOGIA HEPÁTICA DE JUVENIS DE 
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A produção do pescado vem aumentando de forma expressiva no Brasil e no mundo, A 

aquicultura gera resíduos impactantes aos ambientes físico, químico e biológico. No entanto, 

pode-se reduzir os impactos com novas técnicas e tecnologias para otimizar a produção, 

principalmente em pontos primordiais, como o manejo alimentar. O objetivo principal do 

experimento foi analisar as variações morfométricas e hepática em juvenis de tilápia 

(Oreochromis niloticus ) submetidos a diferentes frequências de alimentação. O experimento com 

duração de 30 dias em uma propriedade rural parceira do Laboratório de Inovação Tecnológica e 

Automação para Aquicultura. Em uma estufa agrícola de 75m², foram instalados dois módulos 

aquapônicos. Em cada módulo foram instalados 4 tanques redes (hapa), com volume de 0,5m³, 

em conjunto foram instalados 4 alimentadores automáticos de capacidade de 500g. Cada hapa foi 

povoada com 30 juvenis de tilápia com peso aproximado de 47,42 ± 8,433g. O manejo alimentar 

consistiu em duas frequências de alimentação. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado (DIC) com dois tratamentos e quatro repetições, tratamento 1 (frequência de 4 vezes 

ao dia), tratamento 2 (frequência de 12 vezes ao dia), tendo início as 08:00 hs até as 20:00 hs. Na 

avaliação inicial foram retirados 3 juvenis de cada hapa, eutanásiados com o auxílio do gelo e 

realizado as medições do comprimento total, comprimento do corpo e da cabeça, altura do corpo 

e da cabeça e a largura do corpo, também se obteve o peso total, o peso do fígado e da gordura 

visceral. Serão calculados os parâmetros morfométricos e morfológicos e testados por meio de 

uma análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%. Para comparação das 

médias o teste (LSD) a um nível de significância de 5%. Espera-se resultados diferentes entre os 

dois tratamentos submetidos as diferentes frequências de alimentação nos parâmetros de 

morfologia devido aos peixes estarem sendo testados em uma época do ano com temperaturas 

baixas. No entanto temperaturas abaixo de 18°C devesse cessar a alimentação o que foi 

evidenciado no início do experimento e pode trazer interferências nos resultados avaliados. 
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A buva (Conyza spp.) é uma das plantas daninhas mais problemáticas em meio aos sistemas de 

produção agrícola. A resistência múltipla de biótipos a herbicidas dificulta o controle e manejo 

eficiente para alcance do potencial produtivo das culturas. Com o banimento do gramoxone no 

Brasil, muito utilizado por sua ação dessecante, busca-se alternativas para auxiliar no controle 

químico efetivo desta e outras plantas daninhas. Neste sentido, objetivou-se avaliar a performance 

de herbicidas, em aplicação única, no controle da buva na dessecação pré-semeadura da soja. O 

estudo foi realizado em área de infestação de buva (diferentes estádios), no município de 

Maripá/PR, na safra 20/21, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro 

repetições. Os tratamentos foram compostos pela aplicação de glufosinate (400g i.a. ha-1), 

glufosinate (600g i.a. ha-1), associações como glufosinate + saflufenacil (400g i.a. ha-1 + 35g i.a. 

ha-1), glyphosate + saflufenacil (1240g i.a. ha-1 + 35g i.a. ha-1), glyphosate + saflufenacil + 

diclosulam (1240g i.a. ha-1 + 35g i.a. ha-1 + 20,16g i.a. ha-1), além de duas testemunhas sem 

aplicação (com e sem capina). Foi avaliado semanalmente a porcentagem de controle da buva 

(0% nulo, 100% morte da planta) até os 42 DAA. Os dados foram sujeitos à análise de variância 

e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Nenhum dos tratamentos foi eficiente no controle 

efetivo da Conyza spp. em aplicação única. Destaca-se o tratamento com associação de 

glufosinate + saflufenacil (400+35 g i.a. ha-1) que possuiu maior controle em todo o período 

avaliado, diferenciando-se estatisticamente aos 7, 35 e 42DAA. Todos os tratamentos tiveram 

melhor performance aos 14DAA, com porcentagem de controle entre 75 e 86,2%. Constata-se a 

necessidade de uma aplicação sequencial para maior efetividade de controle da Conyza spp., 

sendo um momento oportuno aos 14DAA. 
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PARALARVAS DE LULAS GRANDE IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E PESQUEIRA: 
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Dentre os moluscos cefalópodes, as lulas da família Ommastrephidae são extensivamente 

pescadas ao redor do mundo, além de possuírem grande importância ecológica. Logo 

conhecimentos sobre os primeiros estágios de vida são de suma importância para o manejo 

sustentável dos estoques. Esta família desova grandes massas de ovos gelatinosas e transparentes, 

que contêm desde centenas a milhões de pequenos ovos. Suas paralarvas estão entre as menores 

dentre os cefalópodes e, são denominadas de “rhynchoteuthion”, pois ao eclodir, possuem os 

tentáculos fusionados em uma probóscide. As paralarvas são morfologicamente muito similares, 

mas podem ser diferenciadas em três Tipos principais, A, B e C, de acordo com o tamanho relativo 

das 8 ventosas presentes na extremidade da probóscide. Outros caracteres taxonômicos 

importantes para diferenciação das paralarvas das diferentes espécies, são: o padrão de 

cromatóforos e fotóforos (quando presentes). A realização desse estudo se deu através de uma 

extensa revisão bibliográfica para compilar informações sobre a descrição e principais 

características morfológicas das paralarvas. Neste cenário, este estudo tem por objetivo utilizar 

estes caracteres para identificação das paralarvas da família. As descrições das paralarvas foram 

compiladas e comparadas pela primeira vez, revelando importantes caracteres diagnósticos entre 

os gêneros e espécies da família, sendo eles: a) o padrão de cromatóforos na parte ventral da 

cabeça, é muito similar entre os diferentes gêneros, enquanto o padrão do manto não possui 

similaridade; b) a pequena quantidade de cromatóforos em relação a outras paralarvas e quando 

expandidos são comparativamente grandes e; c) a divisão da probóscide tem início em tamanhos 

próximos, mas termina em tamanhos mais variados. Estes caracteres diagnósticos serão 

apresentados e discutidos e permitiram a criação de uma chave dicotômica para identificação de 

todas as paralarvas da família Ommastrephidae descritas até o momento. Em posse desse 

conhecimento é possível ter uma melhor compreensão da dinâmica populacional e do ciclo de 

vida das diferentes espécies, sendo uma ferramenta útil e robusta para estudos futuros. 
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EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS PRESENTES EM FOLHAS DE 

DIFERENTES ESPÉCIES DO GÊNERO CAMPOMANESIA (GABIROBA). 

Nº: 20219646 

Autor(es): Ruibin Mei 

Orientador(es): Marcos Rogerio Mafra 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Compostos Bioativos, Ingrediente Alimentar, Propriedades Farmacológicas 

 

Muitas espécies de frutas da família Myrtaceae são de grande importância econômica e são 

reconhecidas por seu alto valor nutricional e por serem fontes de compostos bioativos. O gênero 

Campomanesia, representado por arbustos e árvores, faz parte da família Myrtaceae, sendo 42 

espécies reconhecidas no Brasil, das quais 35 ocorrem na Floresta Atlântica. As espécies de 

Campomanesia têm importância econômica bastante diversificada, sendo que alguns dos seus 

frutos, além de serem consumidos “in natura”, também são utilizados na forma de doces, sorvetes, 

refrescos e, muitas vezes, como flavorizantes em destilados alcoólicos. Os fitoquímicos presentes 

nos frutos e folhas da Campomanesia xanthocarpa têm recebido atenção pelo seu potencial no 

desenvolvimento de medicamentos pela indústria farmacêutica devido as propriedades biológicas 

desses compostos. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica acerca das propriedades farmacológicas relacionadas a administração de extratos de 

C. xanthocarpa bem como a aplicação dessa espécie na indústria de alimentos. As folhas de C. 

xanthocarpa são amplamente utilizadas como infusão na medicina popular no tratamento de 

doenças. Estudos demonstraram que os extratos das folhas de C. xanthocarpa apresentaram efeitos 

antioxidante, hipotensor, anti-inflamatório, antiulcerogênico, hipoglicêmico, efeito fotoprotetivo, 

atividades antifibrinolítica, antiplaquetária e antitrombótica, além de demonstrar atividade anti-

inflamatória em animais hipercolesterolêmicos e reduzir o estresse oxidativo em indivíduos 

hipercolesterolêmicos e melhorou os níveis de óxido nítrico. Alguns estudos foram realizados 

abordando diferentes tecnologias para o uso da gabiroba na indústria de alimentos. Sua polpa foi 

utilizada na fabricação de geleias, leite fermentado, extração de pectinas e como reforço na 

produção de filmes comestíveis biodegradáveis sem glúten a partir da farinha de arroz. A extração 

e caracterização de compostos bioativos obtidos das sementes da gabiroba foram realizados, 

encontrando-se uma fonte de ácidos graxos poli-insaturados e sendo observados propriedades 

antioxidantes e antimicrobianas. O conhecimento da composição física e química, e a 

identificação e quantificação dos componentes bioativos de frutos nativos, bem como de suas 

propriedades são importantes para a compreensão do seu valor nutricional e contribuem para 

agregar valor e potencializar o uso comercial e industrial destes frutos, e consequentemente 

também contribuem para a conservação deste bioma. 
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ESTUDO DO PERFIL QUÍMICO DE MICROALGAS MARINHAS 
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As microalgas são plantas microscópicas aquáticas fotossintéticas que têm como composição 

química carboidratos, lipídeos, proteínas e compostos bioativos. Esses seres vivos servem como 

matéria-prima para a produção de biocombustíveis, suplementos alimentares, produtos 

farmacêuticos e cosméticos. Uma abordagem para a análise de direta de amostras semissólidas de 

tecidos vegetal, animal e humano é a espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Alta 

Resolução com Giro no Ângulo Mágico (RMN HR-MAS) que requer o mínimo preparo de 

amostra e solvente deuterado. Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar o uso da RMN HR-

MAS como ferramenta para analisar o perfil químico da biomassa das microalgas 

Nannochloropsis oceanica, Chaetoceros muelleri e Conticribra weissflogii em solventes 

deuterados pouco polar (clorofórmio) e polares (metanol e água). Para as análises de RMN HR-

MAS de 1H, 10 mg de amostra de microalgas liofilizadas foram inseridas em um rotor de zircônia 

de 50 µL com 40 µL de solvente deuterado, em seguida foram homogeneizadas e empacotadas 

no rotor. As três microalgas  (N. oceanica, C. muelleri e C. weissflogii) apresentaram perfis 

químicos qualitativamente semelhantes nos solventes deuterados avaliados. O perfil químico dos 

espectros dessas microalgas em solvente pouco polar (clorofórmio)  possibilitou a identificação 

de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, ou seja, a parte mais lipídica da 

microalga. Os solventes polares, água e metanol, permitiram a identificação de outras classes de 

compostos químicos, sendo que em água foi verificada a presença de aminoácidos e ácidos 

orgânicos. Por outro lado, em metanol, uma maior quantidade de compostos químicos foi 

identificada, como ácidos graxos, aminoácidos e ácidos orgânicos. A diversidade de compostos 

químicos identificada nos diferentes solventes foi alcançada devido a detecção dos compostos 

químicos em RMN HR-MAS depender da mobilidade molecular e da interação do solvente com 

as amostras. A identificação estrutural inequívoca desses metabólitos foi realizada por 

experimentos de RMN 2D em solução. Dessa forma, a técnica de RMN HR-MAS mostrou-se 

uma ferramenta  promissora para o monitoramento da composição química das biomassas 

microalgas N. oceanica, C. muelleri e C. weissflogii com o mínimo preparo de amostra e de 

solvente deuterado. Como perspectiva, será investigado o perfil químico dessas microalgas em 

misturas de solventes deuterados (metanol/clorofórmio; metanol/água) com a finalidade de 

identificar um maior número de compostos químicos. 
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O fluxo pendular de pessoas para trabalho ou estudo é um importante indicador da relação entre 

os municípios que fazem parte de uma região metropolitana. Além do mais, o estudo do 

movimento pendular demonstra como diferenças socioeconômicas podem se refletir na 

espacialidade urbana. Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre a mobilidade 

pendular na Região Metropolitana de Curitiba. Para isso foram utilizados dados relativos aos 

Censos Demográficos de 2000 e de 2010, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), além da pesquisa Origem-Destino realizada pelo Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), em 2016. Os dados dos censos foram utilizados como 

referência principal para o trabalho, por possuir uma amostragem mais ampla e uma metodologia 

consolidada. Já os dados da pesquisa Origem-Destino do IPPUC foram utilizados para uma 

análise complementar e qualitativa, tendo em vista que a amostra não foi expandida. A partir 

destes dados foram elaboradas matrizes de origem-destino entre os municípios da região 

metropolitana. Foram geradas também tabelas e mapas para facilitar o entendimento e a 

visualização das viagens pendulares dentro da região metropolitana. Após o tratamento dos dados, 

foram identificados onde estão os principais núcleos urbanos da região e quais os municípios mais 

influentes na pendularidade da região. Ou seja, foi possível analisar a dinâmica dos municípios 

da região e a evolução destes movimentos pendulares durante o período estudado. Verificou-se 

também a relação do tempo de deslocamento com a situação do fluxo pendular nos municípios. 

Além disso, foi realizada a análise da formação de cidades dormitórios da região no período. De 

modo geral, este trabalho realizou uma análise espacial e temporal da dinâmica pendular da 

Região Metropolitana de Curitiba e discutiu a relevância dos municípios dentro da configuração 

atual da região. 
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A celulose é um recurso renovável e o mais abundante da biosfera, em escala nanométrica as suas 

propriedades são potencializadas, permitindo o melhoramento e aprimoramento de diversos 

produtos. Já o acetato de celulose (AC) é um éster de celulose de grande interesse comercial, pois 

possui propriedades importantes como elevada permeação à água, elevada temperatura de 

transição vítrea, baixa toxicidade, boa estabilidade, compatibilidade com uma série de reagentes 

e produção de filmes resistentes. Assim, essa pesquisa teve como objetivo a produção 

nanoestruturas de celulose e a sua acetilação para a produção de membranas. Em condições de 

laboratório foram produzidas a celulose nanofibrilada, a partir de polpa Kraft branqueada de Pinus 

sp, obtida por meio do processo de desfibrilação mecânica obtida com consistência de 2%.  Essas 

nano estruturas de celulose foram acetiladas. A Acetilação heterogênea da nanocelulose foi 

realizada em béquer de 500 mL com agitação constante e temperatura ambiente ao longo de todo 

o processo, para essa rota foi utilizado ácido acético glacial e anidrido acético.  Após foi 

determinado o grau de substituição do acetato de nanocelulose. Para o preparo das membranas 

utilizando-se a técnica de casting, também conhecida como evaporação de solvente. Para a 

formação de cada membrana foram dissolvidas 1,0 g de AC em 25 mL de clorofórmio, solução 

(4% m/v), agitando-se a solução por 1h com auxílio de um agitador magnético. A solução 

resultante foi vertida em placa de Petri de 9 cm de diâmetro, tampada e deixada em temperatura 

ambiente por aproximadamente 72h para a formação das membranas. Foram preparadas amostras 

somente com a nanocelulose (amostra testemunha), para o comparativo dos resultados. As 

membranas foram analisadas por UV-VIS, fotomacrografias e análise térmica dinâmico-mecânica 

e tensão por DMA. Foi possível observar que os processos foram mais eficientes. Contudo, diante 

do quadro pandêmico os ensaios estão em andamento e são necessárias análises complementares 

para concluir esses resultados. 
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As bactérias promotoras de crescimento vegetal de plantas (BPCP) são residentes epifíticas ou 

endofíticas, não patogênicas, que atuam diretamente promovendo o crescimento ou indiretamente 

como agentes de controle biológico de doenças de plantas. Este trabalho teve como objetivo isolar 

bactérias promotoras de crescimento vegetal da rizosfera do Feijão Caupi em solo de área nativa, 

e caracterizar pelo menos uma cultura pura de Bacillus capaz de solubilizar P em placa de Petri e 

de promover o crescimento vegetal em cultivo de casa de vegetação. O experimento foi instalado 

em casa de vegetação do Setor de Ciências Agrárias, em Curitiba-PR, com temperaturas locais de 

máxima de 22°C e mínima de 17°C, no dia 25 de janeiro de 2021. O método de cultivo foi feito 

em vasos de 4kg de solo que foi coletado em área nativa (floresta secundária na Fazenda Canguiri) 

e área cultivada (Fazenda Canguiri). Foram utilizados 6 vasos com 6 plantas em cada, totalizando 

36 plantas. No estágio da terceira folha trifoliolada totalmente desenvolvida, as plantas de feijão 

foram colhidas e suas raízes foram maceradas com solução fisiológica e depois aquecidas em 

banho maria por 20 minutos à 80°C. Após o período de incubação uma alíquota de cada suspensão 

foi inoculada em 36 placas de Petri, as colônias foram replicadas 8 vezes para a obtenção de 

culturas puras de bactérias. Após essas replicações, foram escolhidas 17 colônias esbranquiçadas, 

sem produção excessiva de muco e com bordas irregulares, na sequência as culturas puras foram 

riscadas em lâminas e submetidas ao teste de coloração de gram para a identificação de bactérias 

gram positivas. Apenas 10 colônias foram gram positivas. As bactérias testadas positivamente no 

teste de coloração de gram foram submetidas ao teste de solubilização P em halo. O teste de 

solubilização P em halo foi realizado 3 vezes para a obtenção de bactérias solubilizadoras de P 

em halo, apenas as bactérias TVP11 e TVP17 solubilizaram P em halo, elas foram replicadas 3 

vezes cada uma para que tivéssemos a certeza de que solubilizaram P em halo. Estas bactérias 

deverão ser crescidas em meio líquido, inoculadas em sementes de Feijão Caupi e semeados em 

solo e areia na proporção 1:1. O experimento deve ser conduzido com o mesmo solo de coleta em 

casa de vegetação para testar seu potencial na contribuição do crescimento vegetal de Feijão 

Caupi. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

975 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 
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Este trabalho engloba o estudo de uma amostra de peixe pertencente ao Folhelho Lontras, uma 

subdivisão dentro da Formação Rio do Sul, Grupo Itararé, Permiano da Bacia do Paraná, coletado 

na região de Mafra (SC), km 165 da BR 280. A biota já registrada é rica e diversificada, incluindo 

icnofósseis, coprólitos, invertebrados (braquiópodes, artrópodes, esponjas), vertebrados (peixes 

actinopterígios Santosichthys mafrensis e Roslerichthys riomafrensis, restos de tubarão, 

conodontes) e vegetais, estes últimos ainda não descritos. A amostra NR 9191 PV A, B analisada 

neste trabalho provem do afloramento denominado CAMPALEO. Em meio à pandemia de 

COVID-19 foi necessária uma adaptação do plano de trabalho, para realizar o estudo. Entretanto, 

no atual estado de preservação, foi possível analisar a morfologia geral do peixe, a histologia das 

escamas e a estrutura óssea das nadadeiras. A amostra NR 9191 PV a,b, parte e contra-parte, está 

preservada em planta, mede 25 cm de comprimento e apresenta-se quase completa, faltando 

apenas a porção craniana, as escamas estão em bom estado de preservação e bem visíveis, e 

variam entre 0,3 a 0,5 cm de comprimento. Ao analisar a amostra é possível observar que as 

escamas apresentam formato romboide e são ganoides, identificando também a estrutura peg-and-

socket das escamas em algumas porções do corpo. Histologicamente na literatura, essas escamas 

são compostas por três camadas: esmalte (ganoína), dentina e osso lamelar. A comparação do 

exemplar NR 9191 PV a,b com a reconstrução de Roslerichthys mafrensis, mostram semelhanças 

nas estruturas das nadadeiras bifurcadas, e nas estruturas gerais das nadadeiras, que somente 

ficaram preservadas na amostra NR 9191 PV a. Em relação à distância do crânio e da nadadeira 

dorsal na amostra estudada, não foi possível fazer tal análise pela ausência de preservação do 

crânio na amostra, é possível observar certa semelhança entre a distância da nadadeira dorsal para 

a nadadeira caudal levando em consideração a reconstrução de Roslerichthys mafrensis. A 

preservação de peixes no Folhelho Lontras é bastante comum, sendo considerada uma Fossil 

Lagerstätten devido à boa preservação dos espécimes e diversidade de grupos encontrados. O 

estudo de vertebrados fósseis pode colaborar para o entendimento do contexto paleoambiental, 

paleogeográfico e bioestratigráfico dos depósitos glaciogênicos do Grupo Itararé. 
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A tecnologia de Energy harvesting é fundamentada na ideia de que os dispositivos podem coletar 

a energia presente em seu ambiente e usá-la posteriormente. Um coletor de energia piezoelétrico 

típico é um cantilever (unimorfo ou bimorfo) localizado em uma estrutura vibratória, que 

convertem excitações de base em energia elétrica usando materiais piezoelétricos, que geram uma 

polarização elétrica interna ao serem deformados. O objetivo deste projeto é a modelagem do 

sistema composto por um atuador piezoelétrico (PZT) acoplado eletromecanicamente a um porta-

ferramenta de torneamento interno, ou seja, nosso dispositivo vai vibrar em conjunto ao porta-

ferramenta, com conexão em série e resposta de tensão e vibração de forma fechada. A base da 

modelagem segue a aplicação da solução de parâmetros distribuídos acoplados para 

configurações de cantilever bimorfo com conexões em série de somente camadas piezoelétricas. 

Foram feitas modificações no dispositivo base inicial, como o atuador acoplado ao porta-

ferramentas, equações modificadas, utilização do comprimento equivalente do porta-ferramentas 

e as dimensões da camada piezoelétrica. As soluões das equações do circuito elétrico acoplado, 

que descreve o movimento do conversor piezoelétrico de energia, foram encontradas 

numericamente resolvendo um conjunto de equações diferenciais ordinárias com condições 

modificadas a partir do objetivo de utilizar esse atuador acoplado a uma ferramenta de 

torneamento, para o controle e monitoramento dos processos de fabricação. A partir do modelo 

matemático, o modo de vibração fundamental encontrado é em torno de 519Hz para 25mm de 

largura ferramenta e 123Hz para 12mm. A amplitude máxima de tensão no limite da resistência 

de carga tendendo ao infinito é aproximadamente 25,5V/g para vibrações a 519Hz. No limite da 

resistência de carga tendendo a zero, a corrente de máxima amplitude é cerca de 0,78mA/g para 

vibrações a 519Hz. Esses são resultados preliminares e mais adaptações necessárias serão 

realizadas até o final do projeto (bolsa), em dezembro de 2021. A partir desta pesquisa foi possível 

propor uma modelagem capaz de predizer o comportamento dinâmico e elétrico de um dispositivo 

de Energy harvesting composto por uma ferramenta de torneamento interno à qual é acoplada 

uma pequena chapa de material piezoelétrico. Através de um modelo matemático complexo, foi 

possível identificar os parâmetros mecânicos e elétricos para, enfim, projetar um dispositivo que 

gere a maior potência elétrica possível na faixa de frequências estudada. 
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Nanomateriais anfifílicos de complexos inorgânicos possuem atividade biológica atrativa devido 

sua porção hidrofóbica equilibrada pela porção hidrofílica situada no íon metálico, conseguindo 

interagir com a membrana celular e ser absorvido pelas células. Compostos anfifílicos derivados 

de η6-arenoruthênio(II) têm sido estudados pelo grupo e apresentaram possíveis aplicações 

biológicas, como efeito antitumoral. Glioblastoma é uma das formas mais agressivas de tumores 

cerebrais, e mesmo com o tratamento atual envolvendo Temozolomida (TMZ), a taxa de 

sobrevida dos pacientes é baixa, fazendo com que novas alternativas terapêuticas sejam 

necessárias. Neste contexto, o projeto tem como finalidade o estudo de compostos inorgânicos 

anfifílicos biocompatíveis baseados em complexos de rutênio a fim de avaliar seu efeito 

antitumoral frente a linhagens de glioblastoma humano, de forma isolada ou em combinação com 

TMZ, para avaliar a capacidade de sensibilizar células tumorais resistentes à ação do 

quimioterápico. Especificamente, o efeito citotóxico dos complexos de rutênio ([η6-

arenoRuCl(L)] (L = dodeciloxifeniloxadiazolilpiridina ou 4-(4-dodeciloxifenilazo)piridina) estão 

sendo avaliados nas diferentes linhagens de glioblastoma humano U87MG, T98G e A172, que 

apresentam distintas características de agressividade e resistência tumoral. A atividade metabólica 

das células foi avaliada por técnicas colorimétricas, utilizando reagente MTT e a capacidade de 

indução de morte celular foi avaliada por técnicas de citometria de fluxo com marcação de 

Anexina/PI. Vale ressaltar que a linhagem T98G é altamente agressiva e resistente a ação do 

quimioterápico TMZ e no grupo foi desenvolvido uma linhagem também resistente à TMZ a partir 

da linhagem U87MG, denominada U87MG-RTMZ. Esses dois modelos celulares estão sendo 

utilizados para avaliar a capacidade dos diferentes complexos de rutênio sensibilizar as linhagens 

tumorais mais resistentes ao efeito do quimioterápico e potencializar a resposta ao tratamento. 

Estes ensaios estão sendo avaliados a partir da combinação dos compostos com o quimioterápico 

padrão TMZ, na concentração de 100mM pelo tempo de tratamento de 72h. Na sequência, 

pretende-se explorar o mecanismo intracelular desencadeado pelos diferentes complexos, a partir 

da análise da  modulação da expressão gênica em ensaios de PCR em tempo real. Em conjunto, 

os resultados visam caracterizar os complexos de rutênio como uma possível alternativa 

terapêutica para Glioblastomas. 
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Distorções harmônicas na rede elétrica são prejudiciais para os equipamentos conectados a ela, 

podendo causar consideráveis impactos econômicos. Com base nisso, foi realizado um projeto de 

iniciação científica no período de 2019-2020, onde foi iniciado o desenvolvimento de uma 

plataforma embarcada de aquisição e tratamento de dados, na qual visava-se calcular a taxa de 

distorção harmônica de tensão e de corrente elétrica, além do fator de potência. O objetivo da 

presente iniciação científica de 2020-2021 foi prosseguir com o desenvolvimento do dispositivo, 

adicionando o cálculo da frequência, a criação de uma aplicação Android e um circuito de 

instrumentação para que pudesse ser possível a captação de sinais reais de tensão e corrente da 

rede elétrica e sua atenuação aos níveis do conversor analógico-digital interno do 

microcontrolador ESP-32, para posterior cálculo de seus parâmetros de qualidade de energia. O 

protótipo transmite os dados para a Internet via Wi-Fi (IEE 802.11) e os armazena no banco de 

dados Firebase, do Google. A aplicação em sistema Android mostra os dados armazenados no 

servidor em tempo real e apresenta um histórico de 24 horas. O algoritmo foi desenvolvido em 

ambiente Arduino IDE, enquanto a aplicação foi construída a partir do framework Android 

Studio. Para o circuito de instrumentação de tensão, foi projetado um amplificador diferencial 

para aferir o sinal de tensão alternada da rede elétrica. Para a aferição de corrente, foi utilizado o 

sensor de efeito Hall ACS712. Como existem, nos sinais, componentes de alta frequência que 

podem vir a prejudicar a informação de interesse, foi necessário utilizar um filtro anti-aliasing 

passa-baixa de segunda ordem, com frequência de corte igual a 2000 Hz, para ambas as aferições. 

Em testes realizados com o auxílio de um gerador de funções, foram obtidos resultados com a 

mesma precisão do equipamento gerador para o cálculo da frequência (erro igual a 0%). Além 

disso, mantiveram-se os cálculos de distorção harmônica e fator de potência que haviam 

anteriormente, ambos com resultados satisfatórios e erro menor que 1%. O envio de dados foi 

implementado, bem como os circuitos de instrumentação obtiveram resultados de atenuação 

semelhantes aos  projetados. O filtro apresentou frequência de corte igual a 1800 Hz, adequada 

ao propósito do projeto. O protótipo teve sucesso dentro do que foi proposto, pois calculou as 

métricas com a precisão necessária para fazer dele um medidor empregável de qualidade de 

energia, além de possuir uma interface adequada por meio do aplicativo. 
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Contaminantes emergentes são substâncias que em sua maioria não são regulamentadas, mas que 

podem ser candidatas a uma futura regulamentação dependendo de investigações sobre seus 

efeitos potenciais à saúde ambiental, além de dados obtidos de monitoramentos ambientais. 

Exemplos destas substâncias são os estrógenos, surfactantes, produtos farmacêuticos e de cuidado 

pessoal e os aditivos de gasolina. O principal objetivo deste estudo foi desenvolver e/ou otimizar 

método(s) cromatográfico(s) e espectrofotométrico(s) para avaliar a eficiência de remoção de 

contaminantes emergentes em afluente e efluente de um sistema de ultrafiltração baseado em 

membranas poliméricas nanocompósitas (óxido de grafeno e óxido de zinco). A primeira etapa 

do trabalho foi elencar qual ou quais contaminantes emergentes seriam estudados, baseando-se 

principalmente nos estudos publicados na literatura sobre a ocorrência destes compostos em água 

superficial e afluentes, realizando um levantamento bibliográfico. Em seguida, foi realizado um 

treinamento que englobou o preparo de solução-mãe e das soluções de trabalho do contaminante 

emergente escolhido e a análise no espectrofotômetro. Como resultados preliminares do estudo 

até o momento, incluem-se: (1º) o diclofenaco como o contaminante emergente escolhido após a 

observação de sua recorrência em estudos ambientais (água superficial e em estações de estações 

de tratamento de água e de esgoto); (2º) o espectro de absorção na região do ultravioleta, com 

máximos de absorção em 200 nm e em 285 nm e as análises futuras serão realizadas no segundo 

comprimento de onda, por este ser mais seletivo; (3º) a curva analítica com um coeficiente de 

0,996 e equação de y = 0,0415 x - 0,0055 entre 5 e 50 mg/L. Pretende-se obter um método 

validado utilizando os principais parâmetros de validação, tais como uma faixa de trabalho mais 

ampla, exatidão, precisão, limites de detecção e quantificação e seletividade. Em seguida será 

efetuada a aplicação do método validado para determinação de diclofenaco em amostras de água 

pré-filtradas e pós-filtradas, utilizando membranas poliméricas nanocompósitas que estão sendo 

desenvolvidas pelo grupo de pesquisa. Os resultados até o momento mostram aplicabilidade aos 

propósitos apresentados e poderão contribuir à comunidade científica fornecendo informações 

importantes sobre um método simples e rápido para avaliação da eficiência na remoção de 

contaminantes emergentes em água quando se utilizam membranas poliméricas nanocompósitas. 
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O consumo diário de alimentos ricos em ômega-3 tem sido recomendado devido aos seus 

inúmeros benefícios à saúde. Uma alternativa a ingestão desses alimentos é a suplementação 

alimentar à base de ômega-3. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi investigar a utilização 

da Ressonância Magnética Nuclear no Domínio do Tempo (RMN-DT) para o controle de 

qualidade de suplementos de ômega-3 obtidos de fontes comerciais. Quinze amostras de 

suplementos de sementes de chia e linhaça, peixe e microalgas foram analisadas em triplicata. As 

medidas de tempo de relaxação transversal (T2) foram adquiridas diretamente das cápsulas dos 

suplementos em um espectrômetro de RMN-DT Bruker mq-20, equipado com um ímã 

permanente de 0,47T e uma sonda de 18 mm observando o núcleo de 1H a 20 MHz. A sequência 

de pulsos utilizada foi a CPMG. Os espectros de relaxação T2 foram analisadas pelo software 

InvLaplace. A confirmação da composição química foi realizada por experimentos de RMN 1D 

e 2D em solução e, em comparação com a literatura. Os espectros de relaxação T2 dos 

suplementos (S1 a S-4) apresentaram três componentes (T2,1 ,T2,2 e T2,3). O T2,1 variou de 

0,013 a 0,017 s entre as amostras de chia e linhaça; o valor de T2,2 foi 0,093s para o óleo de chia 

e 0,100s para linhaça, enquanto T2,3 foi de 0,333 s para a chia e 0,392 s para linhaça. Essas 

componentes podem ser atribuídas às três porções das moléculas de ácidos graxos (T2,1 ,T2,2 e 

T2,3 de menor a maior mobilidade molecular, respectivamente) que estão relacionados aos 

ácidos: oleico (C18:1), linoleico (C18:2) e linolênico (C18:3). Os suplementos à base de óleo de 

peixe apresentaram duas componentes: T2,1 variando de 0,011 a 0,030s e T2,2 de 0,100 a 0,258s 

que podem ser atribuídas aos ácidos graxos de cadeia longa, EPA (C20:5n-3) e DHA (C22:6n-3). 

Analisando-se os valores de T2 e os espectros de RMN de 1H dos suplementos à base de óleo de 

peixe foi observado que a maioria das amostras delas encontram-se na forma de triacilgliceróis 

(TG). Interessantemente, a amostra que exibiu valores de T2 mais deslocados (T2,1 0,030s e T2,2 

0,258s) está na forma de éster etílico (EE). Esse comportamento é condizente com a maior 

mobilidade das moléculas nessa forma. O suplemento à base de microalgas diferiu dos óleos de 

peixe pelo valor de T2,2  0,379s. Dessa forma, conclui-se que a RMN-DT é uma ferramenta 

promissora para o controle de qualidade dos suplementos de ômega-3 oriundos de sementes, peixe 

e microalgas diretamente das cápsulas de forma rápida e eficiente. 
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Os nanocompósitos formados por nanopartículas (NP’s) metálicas embebidas em vidro têm 

atraído o interesse de diversos pesquisadores devido ao potencial que esses materiais possuem 

para aplicação em dispositivos ópticos. Por serem transparentes à luz visível e por servirem de 

meio que possibilita que as NP’s estejam protegidas do ambiente exterior, os vidros são exemplos 

de matrizes adequadas para essa aplicação. Por outro lado, o fato de que NP’s metálicas com 

certas composições apresentam alta suscetibilidade óptica não-linear de terceira ordem, torna 

esses compósitos potenciais candidatos para aplicações em dispositívos de chaveamento óptico. 

Porém, para que esses materiais apresentem propriedades otimizadas para esse fim, na maioria 

das vezes, é necessário que as NP’s possuam valores específicos de tamanho médio e dispersão 

em tamanho. Nesse aspecto, é de fundamental importância o conhecimento de processos que 

levem à obtenção desses materiais com as propriedades desejadas. No presente trabalho, foram 

analisadas curvas de espalhamento de raios X à baixo ângulo (SAXS – Small Angle X Ray 

Scattering) produzido por lâminas de vidro contendo átomos durante o tratamento térmico do 

material em temperaturas favoráveis a formação e ao crescimento de nanopartículas de Pb em seu 

interior. Essas curvas foram medidas em diferentes instantes de tempo ao longo de tratamentos 

térmicos usados para promover a formação e o crescimento das NP’s. Numa análise anterior 

dessas curvas, a contribuição devida a uma população de NP’s maiores, que contribuem 

majoritariamente para a intensidade de SAXS em ângulos bem baixos, não foi considerada. Na 

presente análise, a contribuição dessa população foi considerada, o que esperamos que leve a 

valores mais precisos para os parâmetros estruturais determinados. Nesta primeira etapa foram 

analisadas curvas de SAXS correspondentes a uma composição específica do vidro, mas para 

séries de curvas medidas em diferentes temperaturas de tratamento térmico. A partir da análise 

das curvas de SAXS, foi possível determinar a dependência com o tempo do raio médio das NP’s. 
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Euterpe edulis Martius, conhecida como palmeira juçara, possui grande importância econômica 

devido a extração do seu palmito. A juçara possui um lento desenvolvimento e uma alta 

exploração ilegal, o que dificulta sua regeneração natural e afeta profundamente o bioma nativo. 

Na produção de mudas florestais a escolha do recipiente é indispensável, pois com isso, é possível 

evitar adversidades como o enovelamento de raiz, que consiste na deformidade da raiz, com isso, 

diversos problemas são desenvolvidos em série. Má condução de nutrientes, apodrecimento das 

raízes, etc. Com isso, a poda de raiz se tornou um método eficaz para o aumento da qualidade da 

muda. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito das podas no sistema radicular de mudas de 

Euterpe edulis Martius, produzidas em bandejas. Foram testados oito tratamentos, divididos em 

dois ambientes, a pleno sol e em casa de enraizamento com sombrite 50%, e quatro porcentagens 

de poda da raiz (T1: sem poda do sistema radicular e em casa de sombreamento; T2: 25% de poda 

do tamanho total da raiz à pleno sol; T3: 50% de poda do tamanho total da raiz à pleno sol; T4: 

75% de poda do tamanho total da raiz à pleno sol; T5: sem poda em casa de enraizamento; T6: 

25% de poda do tamanho total da raiz em casa de enraizamento; T7: 50% de poda do tamanho 

total da raiz em casa de enraizamento e T8: 75% de poda do tamanho total da raiz em casa de 

enraizamento), disposto em DIC, com quatro repetições, sendo cada repetição composta por 20 

mudas. O substrato utilizado foi o comercial Forth ®, composto por casca de pinus, carvão vegetal 

e húmus de minhoca. As podas das raízes na fase de viveiro foram realizadas em mudas com 

idade média de 1 ano e meio, com auxílio de uma lâmina afiada. As mudas serão avaliadas aos 

100 dias após a semeadura. 
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As habitações devem cumprir a função de abrigo com baixo impacto ambiental. Entre os 

parâmetros para projetos de edificações com baixo impacto ambiental estão os modelos 

adaptativos de conforto térmico, que impõem limites para as amplitudes térmicas diárias em 

ambientes internos. Entre os artifícios para dotar as edificações de níveis de inércia térmica 

adequados estão a capacidade térmica e o isolamento térmico. Para aplicação desses artifícios é 

necessário conhecer as amplitudes térmicas diárias dos ambientes externos. No entanto, no Brasil, 

não estão disponíveis mapas de amplitudes térmicas diárias ou de níveis de inércia térmica 

recomendados por regiões climáticas. Esta pesquisa teve como objetivo verificar as amplitudes 

térmicas diárias e propor níveis de inércia térmica relativa para habitações no estado do Paraná. 

Foram utilizados dados de estações meteorológicas de 49 municípios. Os dados foram obtidos em 

sites mantidos pelas seguintes instituições: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 

(http://www.inmet.gov.br); Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR (http://www.iapar.br/); e 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA / Agritempo - Sistema de 

Monitoramento Agrometeorológico (https://www.agritempo.gov.br). Os dados mostraram que a 

distribuição das amplitudes térmicas diárias no estado não é uniforme e as diferenças de uma 

região para a outra são expressivas, justificando a necessidade maiores estudos e análises 

específicas. Tomando como base as amplitudes térmicas diárias dos períodos mais rigorosos, nos 

percentis 99,5, 99, 97,5 e 95, foi possível agrupar as localidades em diferentes perfis de 

amplitudes. Considerando os dados disponíveis, a maior amplitude térmica diária no estado do 

Paraná foi verificada na estação meteorológica localizada no município de Castro (28,7 °C). O 

menor dos valores máximos foi observado em Ibaiti (18,5 °C). A grande diferença entre esses 

valores ilustra a diversidade de contextos em se tratando das amplitudes térmicas no estado. Os 

mapas produzidos permitem aos projetistas, a partir das coordenadas das localidades do estado, 

obterem as amplitudes térmicas diárias de referência para projeto e os níveis de inércia térmica 

recomendados para habitações. Como estudos futuros, sugere-se elaborar um projeto padrão de 

edificação e simular essa edificação nos climas e municípios referência nos nove Perfis de 

amplitudes térmicas do estado do Paraná, a fim de determinar quais sistemas construtivos são 

adequados para cada Perfil de amplitudes. 
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A biotecnologia é a área de conhecimento científico tecnológica onde várias disciplinas das 

ciências da vida e da engenharia confluem para, interdisciplinarmente, construírem novos saberes 

e práticas. Pode ser definida como a utilização de seres vivos viáveis, ou porções deles ativas, 

para a produção de bens e serviços. A biotecnologia é de grande importância para a sociedade, 

em áreas como: saúde, agricultura, agropecuária, indústria, entre outras. Neste sentido, o presente 

trabalho tem como objetivo quantificar os trabalhos que foram publicados na área florestal sobre 

biotecnologia, e realizar uma pesquisa a fim de saber se as empresas brasileiras de base florestal 

fazem uso da biotecnologia. A primeira parte da pesquisa foi realizada na base de dados Web of 

Science com as palavras-chave “biotechnologies” e “forest”, operador booleano “AND”, no 

período entre 2011 e 2021, e as palavras-chaves selecionadas como “tópicos”. Para realizar a 

segunda parte do trabalho (pesquisa), foram criadas 11 perguntas principais no Google Forms, 

algumas delas contendo mais perguntas, a depender do que o entrevistado responda, totalizando 

então 15 questões. O questionário contém perguntas relacionadas a biotecnologia florestal e como 

ela se encontra dentro de empresas de base florestal, e que posteriormente foram enviadas a 

diversas empresas florestais no Brasil. Resultados: após pesquisar as palavras-chaves na Web of 

Science, notou-se que a categoria com maior quantidade de trabalhados é a Forestry, com 56 

publicações, seguidamente por Biotechnology applied microbiology, com 51, e Plant sciences, 

com 39; os anos com maior quantidade de trabalhos publicados foram 2018, 2019 e 2020, com 

predominância de documentos no formato de artigo; o formulário do questionário foi enviado, 

mas ainda não houve retorno de nenhuma das empresas consultadas. 
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O cânhamo advindo da espécie Cannabis Sativa possui diversos benefícios terapêuticos a saúde 

humana e também devido a sua estrutura ramificada e resistente é muito utilizado na fabricação 

de papel, tecidos entre outros produtos industriais. O cânhamo é uma planta que apresenta um 

potencial efeito bioacumulador, o que o torna rico em nutrientes e popularmente comercializado 

na forma de óleo, manteiga, sementes e proteína isolada altamente nutritiva. Entretanto, por 

apresentar um efeito bioacumulador, elementos potencialmente tóxicos como o arsênio (As) e 

chumbo (Pb) podem estar presentes tanto na planta como em seus derivados comercializados. 

Dessa forma, a contaminação do cânhamo é algo importante de se avaliar bem como promover o 

monitoramento desses elementos, uma vez que o cânhamo é muito versátil podendo ser utilizado 

para diversas aplicações. Nesse estudo os Solventes Eutéticos Profundos Naturais (NADES), na 

proporção molar 1:1:10 (mol) de Ácido Lático (AL), Glicose (Gli) e água foi empregado na 

extração de As e Pb em sementes e derivados de cânhamo. A técnica de determinação empregada 

foi a espectrometria de absorção atômica em forno de grafite (GFAAS). A aplicação de 

planejamentos fatoriais para a avaliação da significância das variáveis bem como de seus efeitos 

de interação possibilitou alcançar as condições reacionais/instrumentais ótimas de análise 

química. As condições otimizadas para a determinação de As foram: massa de amostra (45 mg), 

modificador químico (3µg de Pd em 5 µL), Tpirólise = 1200 ºC e Tatomização = 2200 °C. Nesse 

estudo, a resposta do GFAAS frente ao emprego dos NADES foi avaliada, por meio dos 

parâmetros exatidão, sensibilidade e sinal do analito/fundo. Foi observado que o modificador 

químico (3 µg Pd/5 µL)  foi essencial para a estabilização do analito (As) nas amostras em meio 

de NADES, favorecendo o tratamento térmico das amostras/analito, observado pelo perfil 

simétrico do sinal transiente e boa repetitividade.  A viscosidade dos NADES foi determinada, 15 

mPas, corroborando com os valores encontrados na literatura, adequada para as análises por 

GFAAS, em particular, para a formação da gota da amostra e tratamento térmico da amostra em 

meio ao NADES. 
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O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa que faz parte do projeto “Aquisição de 

Conhecimento e Formação de Competências na Arquitetura”. O seu objetivo é compreender o 

papel da educação espacial e da virtualização no processo e na qualidade dos projetos de 

Arquitetura desenvolvidos pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná. Para isso, foram 

acompanhados os dois grupos que cursaram a disciplina optativa ‘Educação Espacial Digital e 

Archicad’, turmas A e B, ministrada pelo professor orientador durante o Ensino Remoto Especial. 

O objetivo geral da disciplina foi apresentar a realidade virtual não imersiva como mais uma 

ferramenta de projeto, explorada com auxílio do ArchiCAD, um programa de autoria BIM 

(Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção). As duas turmas 

têm perfis diferentes: uma conta com estudantes que começaram o curso de graduação antes de 

2019, e a outra, depois de 2019, ou seja, uma já teve experiência acadêmica de projeto de 

Arquitetura e a outra não. A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira foram estudadas 

as bases da pesquisa qualitativa, através de leitura dos textos “Pesquisa Qualitativa do Início ao 

Fim”, de Robert Yin e o “Manual de Investigação Qualitativa em Educação”, de João Amado; e, 

na segunda, foram realizados o acompanhamento dos grupos, análise das entregas da disciplina, 

organização dos arquivos digitais e entrevistas com estudantes voluntários. O acompanhamento 

das aulas online evidenciou uma discrepância de comportamento entre as duas turmas, cujas 

possíveis causas foram posteriormente estudadas com base nos relatos pessoais dos estudantes 

voluntários. Fica explícita a evolução na qualidade da apresentação dos projetos, os quais foram 

posteriormente examinados com mais profundidade, a fim de compreender a relação entre a 

ferramenta digital e a qualidade espacial dos projetos. A leitura dos diários pessoais e das 

entrevistas mostrou que alguns estudantes perceberam essa melhora não só nos próprios processos 

e produtos, mas também naqueles produzidos e apresentados pelos colegas de turma. A 

expectativa é que este trabalho possa auxiliar futuras pesquisas sobre educação espacial digital e 

ensino de projeto arquitetônico. 
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A vegetação campestre, considerada relictual do clima semiárido pleistocênico, está associada a 

ambientes naturais de grande fragilidade, com solos geralmente pouco desenvolvidos. Entretanto, 

essa tipologia vegetal apresenta notável riqueza florística, com diversas espécies raras e 

endêmicas. Os campos são típicos de regiões de altitude do Sul do Brasil e já cobriram extensas 

áreas do relevo sulino, porém hoje estão drasticamente ameaçados pela intensificação do 

agronegócio, pela contaminação biológica e pelo desequilíbrio no regime natural de queimadas, 

fatores que resultam em processos de degradação do solo e perda de biodiversidade, entre outros. 

A conservação dos campos tem sido negligenciada, inclusive pela legislação ambiental brasileira, 

além de haver baixa representatividade campestre em Unidades de Conservação. A proposta deste 

estudo foi avaliar a composição florística de um remanescente de campo nativo situado na 

Universidade Federal do Paraná (Curitiba – PR) e avaliar a similaridade florística com outros 

fragmentos da região. O levantamento florístico foi efetuado em duas etapas: análise de registros 

de coletas em herbários e expedições quinzenais para coleta de material botânico, o qual foi 

depositado no Herbário EFC. Foram coletadas espécies encontradas férteis e anotadas 

informações referentes ao hábitat (campo seco ou úmido), forma biológica (herbácea, 

subarbustiva, arbustiva, arbórea ou volúvel) e coloração das peças florais e/ou frutos. Foram 

registradas 432 espécies, pertencentes a 65 famílias botânicas – sendo as mais representativas 

Asteraceae (103 espécies), Poaceae (50), Fabaceae (29), Cyperaceae (16) e Rubiaceae (14). Os 

gêneros mais representativos foram Baccharis (Asteraceae), com 15 espécies, Sisirynchium 

(Iridaceae) e Solanum (Solanaceae), com oito espécies, e Chromolaena (Asteraceae) e Oxalis 

(Oxalidaceae), com sete espécies. Quanto à origem das espécies, 356 (82,4%) são nativas 

campestres, 19 (4,4%) são nativas ruderais, 39 (9,0%) são exóticas ruderais e 15 (3,5%) são 

exóticas invasoras. Quanto à forma de vida, 248 (57,4%) espécies apresentam hábito herbáceo, 

111 (25,7%) subarbustivo, 47 (10,9%) arbustivo, 24 (5,6%) volúvel e 2 (0,5%) arbóreo. Foram 

registradas três espécies consideradas como “quase ameaçadas” (NT) de extinção pelo CNCFlora: 

Schinus engleri (Anacardiaceae), Lobelia hederacea (Campanulaceae) e Galianthe cymosa 

(Rubiaceae). Considerando ser um remanescente alterado, a área estudada apresenta riqueza 

elevada e próxima à de outros estudos realizados em campos com melhores estados de 

conservação no Paraná. 
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PREPARO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA ATIVIDADE 

FOTOCATALÍTICA DE MATERIAIS HÍBRIDOS CONTENDO TIO2 E ÓXIDOS DE 

COBRE 
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Palavras-chave: Catalisadores Híbridos, Dióxido De Titânio, Óxido De Cobre 

 

A partir dos anos 1990, um grande número de estudos destacou a elevada eficiência de degradação 

do processo fotocatalítico frente a poluentes de relevância ambiental, principalmente em 

processos mediados pelo uso de TiO2. Embora que a fotocatálise tenha bons resultados na questão 

de eficiência, muitos problemas tornam difícil levar a aplicação do processo em larga escala 

devido à necessidade de utilização de fontes artificiais de radiação, que encarecem 

significativamente o custo de aplicação do processo. Por este motivo, diversos estudos buscam 

modificar fotocatalisadores tradicionais que possam ser ativados com radiação solar. As junções 

com semicondutores ou metais são modificações que levam em consideração alterações das 

características do material e que podem influenciar na fotocatálise trazendo vantagens como evitar 

o processo de recombinação de cargas elétron/lacuna e ativação do fotocatalisador em outros 

comprimentos de onda. Nesse sentido, o presente trabalho propõe o preparo e caracterização de 

materiais híbridos contendo TiO2 e cobre metálico (TiO2/Cu). Para a síntese do fotocatalisador 

foi utilizado o método de fotodeposição in situ onde a partir de uma solução de Cu(CH3COO)2 

(0,1 mol L-1) contendo 10% de metanol colocou-se em contato com Aeroxide TiO2 P-25 (200 

mg) depois a suspensão foi irradiada por 2 horas por uma lâmpada a vapor de mercúrio de 250 

W, após o material sólido foi coletado por filtração a vácuo em membrana de acetato de celulose 

(0,22 µm) e seco a 40 °C durante 10 h, posteriormente o material foi caracterizado usando 

Espectroscopia de Infravermelho e Difratometria de Raios-X. Com a caracterização por 

espectroscopia de infravermelho evidenciaram bandas características do estiramento do Ti-O, e 

mediante a caracterização por DRX foi confirmada a estrutura cristalina do material, observando-

se sinais característicos do TiO2 (fases Anatase e Rutilo), assim como sinais de cobre. Com os 

resultados pode-se concluir que a síntese se apresentou satisfatória e junto com a caracterização 

estrutural evidenciaram a presença de espécies de cobre no Aeroxide TiO2 P-25 após a síntese. A 

atividade fotocatalítica do material será avaliada frente a uma solução aquosa de fenol e o teor do 

mesmo será determinado por HPLC utilizando-se equipamento Agilent ® 1260 equipado com 

coluna C18 (microsorb- MV100-5, 150 x 4,6 mm; 5 µm) e detector DAD. 
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ANÁLISE DE MICROLIXO PLÁSTICO NAS AREIAS DE PRAIAS DE ITAPOÁ (SC) 
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Os microlixos plásticos, partículas com tamanho entre 1µm e 5 mm, são encontrados em todos os 

ecossistemas do Planeta Terra. Porém, o conhecimento científico acerca dessas partículas 

artificiais no meio ambiente ainda é muito limitado. Sabe-se que essas partículas são provenientes, 

principalmente, do desperdício na produção de plástico na forma de pellets e na fragmentação de 

corpos maiores que foram descartados indevidamente no meio ambiente, em especial para a má 

gestão do lixo em grandes cidades. Além disso, produtos industrializados podem conter fibras, 

como roupas sintéticas, alguns são compostos quase que completamente por borrachas, como 

pneus e calçados, e outros apresentam microplásticos em sua composição, como diversos 

cosméticos e pasta de dentes, sendo que essas partículas são liberadas para a natureza com a 

utilização desses produtos. Em vista disso, o intuito dessa pesquisa é caracterizar as propriedades 

físicas do microlixo plástico encontrado nas areias das praias de Itapoá/SC. Foram coletadas 24 

amostras a partir da raspagem de areia, aproximadamente 1 cm de profundidade, em quadrados 

amostrais de 25 cm de lado, distribuídos em 8 perfis na praia, sendo que cada perfil compreende 

3 pontos de coleta. Já a separação do microlixo plástico contido nos sedimentos deve ser feita por 

meio da aplicação da metodologia de flotação em água salgada, seguido de filtração e catação. 

Além de, posteriormente, identificar a morfologia destes fragmentos em lupa eletrônica e 

caracterizá-los de acordo com suas propriedades. Por fim, conforme encontrado na bibliografia, 

as principais formas de microplásticos encontrados em areias de praias são os pellets e fragmentos 

de corpos maiores. Sendo que, o comportamento dessas partículas artificiais na areia são 

influenciados, pelo mar e o vento, que são os agentes transportadores. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MEIOFAUNA NO COMPLEXO ESTUARINO DE 

PARANAGUÁ (PARANÁ, BRASIL) 

Nº: 20219731 

Autor(es): Stephanie Jarenko da Silva Braga 

Orientador(es): Maikon Di Domenico 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Filtros Ambientais, Indicadores, Meiofauna 

 

O presente estudo tem como objetivo determinar os padrões gerais de distribuição espacial da 

comunidade meiofaunal no Complexo Estuarino de Paranaguá, que podem ser indicados através 

da identificação de espécies recorrentes no local. As comunidades de meiofauna trazem 

informações de grande relevância sobre o ecossistema local, pois possuem um ciclo de vida curto, 

são abundantes, têm grande diversidade de espécies, ampla distribuição e são sensíveis a insumos 

e estresses causados devido à ação antrópica, sendo também consideradas excelentes para estudos 

de poluição marinha. As condições características de cada ambiente são importantes na 

organização de assembleias de acordo com atributos funcionais das espécies. Os efeitos dos 

fatores ambientais bióticos e abióticos variam e modulam a distribuição dos organismos no espaço 

e nos habitats heterogêneos, em que as características ambientais são desigualmente distribuídas. 

Dois processos podem explicar os padrões de composição e estrutura das comunidades, estes são: 

a filtragem ambiental e o princípio da similaridade limitante, onde no primeiro pressupõe-se que 

as espécies que coexistem sejam parecidas por compartilharem muitas características funcionais 

específicas sejam elas morfológicas, fisiológicas ou fenotípicas; que faz com que as propriedades 

abióticas atuem como um filtro para que tais espécies se estabeleçam e persistam; já o principio 

da similaridade limitante pressupõe que as espécies competem entre si, sendo que as com maior 

semelhança competem em maior magnitude e atestadas pela existência de conjuntos de restrições 

sobre a formação e manutenção das assembleias denominado de regras de montagem (assembly 

rules). Neste contexto, será testada a seguinte hipótese: Se a meiofauna é um bom indicador 

ambiental por contaminantes orgânicos e metais, espera-se que os filtros ambientais indicados por 

esses poluentes, melhor expliquem a distribuição das espécies no Complexo Estuarino de 

Paranaguá, fazendo uma análise integrada entre dados bióticos e abióticos coletados em 150 

estações ao longo de todo o Complexo Estuarino de Paranaguá. Devido a pandemia de COVID, 

medidas de segurança e restrições de uso do laboratório, as atividades de bancada apenas foram 

retomadas no fim do mês de Junho. Até o momento foram processadas 12 amostras pelo método 

de flotação com Ludox na densidade 1,18. O material extraído foi armazenado com álcool 70 para 

posteriormente ser levado para triagem e identificação das espécies para análise. 
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CIÊNCIA NA ESCOLA - APLICATIVO 0 
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O projeto Ciência na Escola tem como objetivo propiciar a estudantes de escolas a aplicação de 

protocolos de pesquisa com foco em ciência. O grupo envolvido com a parte de informática tem 

como missão a pesquisa e desenvolvimento de um ambiente de desenvolvimento de protocolos 

eletrônicos, que possam ser configurados pelos professores e pesquisadores e disponibilizados 

aos alunos na forma de um aplicativo padronizado. A iniciação científica iniciou em Julho de 

2021. Neste curto período, ocorreram no projeto, análises propostas de funcionamento e 

especificação de requisitos do aplicativo. Os próximos passos são a especificação detalhada e 

prototipação. Com a especificação detalhada da interface será possível construir um protótipo da 

interação do usuário com o sistema, permitindo a validação dos conceitos com outros grupos 

envolvidos no projeto. A especificação detalhada é feita em sucessivas interações entre o grupo 

da parte informática e demais grupos envolvidos no prodeto Ciência na Escola. Estão sendo 

construídos diagramas de classes, diagramas de entidade-relacionamento e diagramas  de casos 

de uso para a especificação. A interação dos usuários com o sistema pode ser realizada por meio 

do aplicativo, inicialmente somente para plataformas Android, e por meio de painel de controle, 

“dashboard”. O aplicativo deve ser desenvolvido para abranger os protocolos. Ou seja, deve ser 

um meio fácil e ágil dos estudantes responderem os protocolos criados pelo professor. O 

“dashboard” deve funcionar como painel para a visualização de dados e respostas de protocolos, 

bem como a criação, edição e remoção destes. Visualização de dados: As respostas dos protocolos 

devem ser organizadas de maneira analítica e prática para que o professor possa tirar suas 

conclusões a partir delas. Gráficos e tabelas são uma boa forma de mostrar esses dados. Além 

disso, deve existir a visualização individual de cada resposta. 
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AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SEPARAÇÃO PARA PURIFICAÇÃO DE 

COMPOSTOS BIOATIVOS DOS FRUTOS DA EUGENIA UNIFLORA L. (PITANGA). 
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Os solventes eutéticos profundos vem sendo estudados como uma alternativa na extração de 

biocompostos, dadas suas características de biodegradabilidade, baixa toxicidade, baixo custo, 

fácil produção e serem frutos de fontes renováveis. Aliado a esse interesse, tem-se a atenção 

voltada à pitanga, visto que é uma fonte de antioxidantes e de cultivo bastante adaptável a 

condições climáticas e edáficas. Dessa forma, o presente relatório buscou disponibilizar, a partir 

da literatura, os biocompostos presentes no fruto, as principais formas de extração utilizando 

DESs, bem como elencar os cuidados necessários no processo, a fim de identificar as condições 

ideais de extração e os fitoquímicos de enfoque mais vantajoso. Em decorrência das limitações 

causadas pela pandemia da Covid-19, os estudos laboratoriais não puderam ser produzidos e a 

atuação do projeto se ateve à realização de reuniões de orientação e discussão acerca do tema, em 

que foram analisadas as possíveis abordagens, visando determinar um caminho a ser seguido 

posteriormente, quando for viável dar continuidade à pesquisa nos laboratórios. Para tanto, foram 

organizadas reuniões semanais em que foram abordados os resultados obtidos por outros projetos, 

principalmente no que tange à aplicação dos solventes eutéticos profundos, em que foi possível 

ver outras possibilidades de abordagem do DES e, assim, compreender melhor suas propriedades 

e expectativas de respostas a determinados procedimentos. Desse modo, foi possível identificar 

características específicas do fruto que garantem maior concentração de biocompostos, como 

flavonóis e carotenoides: a pitanga roxa mostrou maior biodisponibilidade dos compostos de 

interesse, especialmente de antocianinas, além disso em todas as variações de cor do fruto 

observou-se que uma maior concentração na forma madura e, também, maior na película do que 

na polpa da matriz. Por outro lado, no que tange aos fatores de extração foi possível observar que, 

tomando como base um foco em antocianinas, o DES ideal deve ser polar e com pH ácido, visto 

que esse biocomposto é estável em pH<2, de forma que os DES preparados a partir de ácidos 

orgânicos são bons candidatos. Foi notado também que a extração pode ser otimizada por 

ultrassom e microondas. Outro cuidado, é com a temperatura, sugerida em torno de 65°C, e com 

a adição de água ao solvente, visto que baixas viscosidades são benéficas, mas uma concentração 

de água superior a 50% (v/v) causa o desaparecimento da estrutura espacial do DES. Assim, foram 

obtidos bons panoramas e estratégias para a realização do estudo prático. 
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SÍNTESE DE ACETATO DE N-PROPILA MEDIANTE CATALISE HETEROGÊNEA: 
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Acetato de propila é um éster comumente empregado na indústria de alimentos como constituinte 

de aromas frutados. A síntese orgânica convencional consiste no emprego de catalise homogênea 

ácida, mediante uso de ácidos minerais fortes como H2SO4. Entretanto, processos homogêneos 

apresentam restrições operacionais relevantes (corrosão, geração de resíduos, segurança de 

processo), de forma que se faz necessário a busca contínua de novas alternativa catalíticas que 

mitiguem as restrições prevista nos processos homogêneos. Neste contexto, o estudo de 

catalisadores heterogêneos, como óxido de zircônia sulfata (ZrO2-SO4), apresentam potencial 

catalítico relevante a ser adotado para estas reações. Dentro desta premissa, conhecer o modelo 

cinético é fundamental para avaliação e dimensionamento de reatores catalíticos. Neste contexto, 

a presente pesquisa tem o objetivo de determinar o modelo cinético que melhor se ajuste aos dados 

experimentais obtidos da reação de esterificação de ácido acético com n-propanol catalisada por 

ZrO2-SO4. A determinação do modelo mais adequado foi feita calculando o erro médio relativo 

entre os dados experimentais e os resultados provenientes da modelagem matemática. Dados 

cinéticos experimentais foram obtidos a partir de outros trabalhos desenvolvidos por 

pesquisadores do laboratório EMULTEC/DEQ/TC/UFPR, em um reator em batelada de 40 mL, 

em diferentes temperaturas (60 °C, 70 °C e 80 °C), razões molares entre n-propanol e ácido 

acético (1:1, 2:1 e 3:1) e massas de catalisador (5%, 7,5% e 10% de massa de catalisador em 

relação a massa total de ácido acético). Para realizar a modelagem matemática, três mecanismos 

de reação de catálise heterogênea foram avaliados: Eley-Rideal com ácido acético adsorvido; 

Eley-Rideal com n-propanol adsorvido e Langmuir-Hinshelwood. Utilizou-se a função 

“fminsearch” do software livre Scilab, versão 6.0.2, para minimizar a função erro e determinar os 

parâmetros que se ajustassem aos dados experimentais supracitados. A função em questão utiliza 

o algoritmo de Nelder-Mead, o qual é baseado em um aprimoramento do método simplex. Os 

resultados da modelagem matemática indicam que o modelo de Eley-Rideal com ácido acético 

adsorvido é o mecanismo de reação que melhor descreve os dados experimentais, fornecendo um 

erro médio percentual de 18,38%. Após determinar o modelo mais adequado aos dados, foi 

possível, através da equação de Arrhenius, estimar a energia de ativação da reação e o fator pré-

exponencial, os valores obtidos foram, respectivamente, de 26,15 kJ/mol e 0,5189 L/(mol.min). 
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NOVOS MODELOS DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA PARA QUEM? A OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO POR GRUPOS SUBMETIDOS A PROCESSOS HISTÓRICOS DE 

OPRESSÃO E DOMINAÇÃO 
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O presente relatório visa apontar dados desenvolvidos ao longo da pesquisa inicial, usando como 

estudo de caso primário a Rede de Padarias Comunitárias Fermento na Massa. Pretende-se 

compreender como as Padarias Comunitárias de Curitiba se desenvolveram ao longo do tempo, 

traçando um paralelo com o contexto político e a economia solidária. O intuito era reconstruir a 

narrativa espacialmente no território de Curitiba e região, e compreender como as mulheres 

ligadas ao projeto de Padarias Comunitárias se articulam atualmente e como foi o processo de 

influência nas pautas governamentais. Em paralelo apresentar motivos que causaram a desistência 

da iniciação científica.LutaNotou-se através de dados coletados do portal da rede de Padarias 

Comunitárias Fermento na Massa que tal projeto possui o trabalho de capacitação formal e cidadã 

de todas as indivíduas que o compõem. O material didático utilizado para essa capacitação 

discute, para além de sua formação técnica, a formação dentro dos ensinamentos e diretrizes da 

economia solidária. Buscará se entender quais materiais foram e são utilizados e como as oficinas 

de capacitação teórica ocorrem.FeminismoOs relatos obtidos através da entrevista cidadã na 

metodologia correspondem à subjetividades que são construídas no dia-a-dia das mulheres que 

compõem a rede de Padarias Comunitárias, o projeto se apresenta indiretamente como uma rede 

de acolhimento e suporte, assim como um local de empoderamento feminino e auxílio na 

conquista da independência financeira de suas organizadoras. O intuito a partir de agora é 

organizar os relatos de forma estruturada e desenvolver mais entrevistas para se solidificar o 

conteúdo.VidaAs Padarias Comunitárias são um projeto de economia solidária que se institui 

como um pilar de sustentação da vida humana, pois contribuem de forma direta na capacitação 

de famílias em estado de vulnerabilidade diante do mercado formal de trabalho. Pretendeu-se 

entender como isso se sustenta de forma autônoma ao longo do tempo e quais materiais foram e 

são utilizados atualmente para a capacitação técnica.Influências na legislação vigenteLei número 

14.786, que institui a Política de Fomento à economia popular solidária e cria o Conselho 

Municipal de Economia Popular Solidária. Curitiba. (2016)A regulamentação da Lei nº 19.784, 

de 20 de dezembro de 2018, que institui a Política Estadual de Economia Solidária. 

(2020)Enfrentamento ao Covid-19O intuito foi compreender como as Padarias Comunitárias se 

organizam perante o contexto atual pandêmico e quais as perspectivas para o futuro. 
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A poluição das águas apresenta sérios riscos aos seres vivos de todas espécies, por isso, a 

aquisição de dados ambientais é fundamental para novas pesquisas e serve como orientação para 

novas medidas de proteção ambiental. A variação de parâmetros como temperatura, impedância, 

turbidez e nível da água são fortes indícios do lançamento de poluentes na água. À vista disso, o 

presente trabalho visa desenvolver um sensor capaz de mensurar a impedância elétrica da água 

para ser implementado à uma rede de sensores de comunicação sem fio disposta ao longo de 

corpos d’água. Por meio da linguagem de programação Python, realizaram-se simulações para 

avaliar a melhor estratégia de processamento do sinal proveniente do sensor, a fim de realizar a 

detecção síncrona na presença de ruído via amplificador lock-in. O ruído adicionado aos sinais 

usados na simulação foi gerado a partir de uma distribuição normal e esses sinais foram 

submetidos à detecção síncrona pelo amplificador lock-in usando o método da frequência de 

Nyquist com média móvel. Na montagem prática, usou-se um microcontrolador de baixo custo 

para gerar sinais alternados em diferentes frequências e medir a impedância da água entre os dois 

terminais de uma sonda. Uma rotina de interrupção por timer foi programada com objetivo de 

obter um sincronismo durante a amostragem. Além disso, amostras de temperatura da água foram 

coletadas por meio de um sensor de baixo custo durante as medidas de impedância, possibilitando 

assim o cálculo da condutância específica da água, a qual é comumente utilizada em laboratórios 

para facilitar a comparação entre materiais. A partir de uma bateria de lítio com uma carga 

conhecida, realizaram-se experimentos para verificar o consumo do microcontrolador durante a 

aquisição de dados em modo de operação normal. Posteriormente, adicionou-se uma rotina de 

hibernação e mediu-se o tempo de duração de funcionamento do circuito a fim de comparar a 

diferença de consumo dos dois modos de operação. 
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Esse trabalho teve como finalidade caracterizar e analisar as propriedades da utilização do ácido 

lactobiônico em modelos de queijo e em amostras de suco de yacon. O ácido lactobiônico (LBA) 

é um ácido aldônico, em que a estrutura química consiste em ácido glucônico ligado à galactose, 

com nove grupos hidroxila livres. Devido a essa composição, o LBA apresenta diversas 

propriedades, como antioxidante, antimicróbica, hidratante e quelante, características que podem 

ser aproveitadas na indústria alimentícia. Além disso, é altamente solúvel em água e pouco solúvel 

em solventes orgânicos, como etanol, metanol e ácido acético glacial, o que aumenta seu potencial 

no uso da indústria alimentícia. Entretanto, apesar de suas qualidades, seu uso na indústria 

alimentícia foi restrito somente à estudos, pela Food and Drug Administration (FDA) e pela União 

Europeia (UE). O queijo petit-suisse é um queijo magro feito com leite desnatado, com adição de 

creme, possui textura  cremosa, tendo sua massa obtida a partir da coagulação mista, sendo 

adicionados condimentos tanto doces quanto salgados. Já o yacon (Smallanthus sonchifolius) é 

uma planta com raízes tuberosas, consumido geralmente como fruta, possui diversos benefícios à 

saúde, como a regularização da produção de insulina, presença de antioxidantes e probióticos. O 

objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da adição do ácido lactobiônico sobre a textura do queijo 

cremoso e a viscosidade e cor do suco de yacon, para isso, a análise da viscosidade foi feita 

utilizado um reometro com banho para o controle da temperatura juntamente com a metodologia 

de HAMINIUK et al (2006); e para a avaliação das texturas do queijo cremoso foi empregada a 

metodologia de VEIGA et al (2000). O LBA mostrou-se adequado para conservar o suco de 

yacon, evitando o escurecimento enzimático do suco, desativando 79,4% das polifenoloxidases, 

preservando componentes bioativos e abaixando o valor do pH a um nível seguro; e na 

acidificação do queijo petit-suisse, sem causar grandes diferenças reológicas, comparadas com a 

acidificação com GDL (glucono-delta-lactona), um acidulante frequentemente utilizado em 

alimentos lácteos. 
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É notável que o avanço tecnológico na área da farmacologia tem trazido diversas contribuições, 

como o bem estar e a possibilidade de garantir maior longevidade para pacientes que são 

portadores de enfermidades e pessoas com idade avançada. Porém, uma das grandes preocupações 

nos últimos anos é a classe de poluentes emergentes, essas drogas farmacêuticas que trazem 

grande contributos e podem causar uma série de efeitos indesejados, como, por exemplo, 

problemas no trato gastrintestinal, irritação, úlceras, sangramentos e possível perfuração das 

paredes gástricas. Esses fármacos têm alta persistência e resistência ao meio ambiente e os efeitos 

causados nos seres humanos ainda são desconhecidos. É de suma importância que haja a 

abastança de recursos hídricos em quantidade suficiente e de boa qualidade, para proporcionar as 

condições para manutenção das atividades econômicas essenciais, como produção de energia e 

atividades básicas para manutenção da vida, garantindo a existência dos seres humanos. Uma das 

alternativas para economia desse recurso escasso é a reutilização da água. Existem vários métodos 

de degradação dos poluentes emergentes que são mais efetivos comparando com o método 

tradicional de tratamento de efluentes. A reutilização da água é propiciada pelos processos em 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), que são unidades responsáveis por fazer o tratamento 

de despejos líquidos provenientes de atividades humanas e industriais, minimizando os impactos 

negativos na natureza, reduzindo os prejuízos ao meio ambiente. As ETE’s realizam vários 

procedimentos padrão para realizar o tratamento das águas, porém, esses compostos emergentes 

apresentam alta persistência e resistência aos procedimentos convencionais de tratamento da 

água. Assim, o objetivo do presente trabalho é investigar os diferentes métodos de tratamento 

eletroquímico do fármaco diclofenaco baseado com os dados relatados na literatura. Foi 

observado que existem vários métodos de degradação dos poluentes emergentes que são mais 

efetivos comparando com os métodos de biodegradação, tradicionalmente utilizados nas ETE's. 

Até onde podemos constar, existem poucos trabalhos reportados na literatura que investigam a 

degradação eletroquímica do diclofenaco e os possíveis impactos do descarte inadequado e devido 

à alta presença dos fármacos na natureza. Pode ser observado que as estações de tratamento de 

esgoto tradicionais não possuem métodos efetivos de remoção de poluentes emergentes, sendo de 

extrema importância investigar novos métodos que diminuam o impacto da problemática dos 

efluentes. 
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Coleções de culturas são centros de conservação que têm a função de coletar organismos 

relevantes para estudos científicos e aplicações tecnológicas, tornando-os disponíveis para 

usuários interessados. O objetivo deste trabalho foi realizar a conservação de isolados de 3 

coleções bacterianas existentes no Laboratório de Bioquímica e Genética (LABIOGEN), a fim de 

garantir a manutenção e o armazenamento dos isolados antigos, validando sua viabilidade, de 

modo que seja possível realizar a separação das mesmas para montagem do inventário de 

coleções. As coleções consistem de isolados bacterianos a partir de cama de aviário (UFPRCA), 

a de isolados bacterianos da coleção de endofíticos (UFPREN) e da coleção biodigestor 

(UFPRBD). Para cada coleção, foi realizada a separação dos isolados de acordo com o meio de 

cultura em placas Petri contendo 25mL do meio específico, sendo ao todo, utilizados dez meios 

de cultura diferentes: LG, LGD, LB, DYGS, JMV, YGA, NFB Malato, JNFB, LGI e LGI-P. 

Como resultados obtidos, foram manipulados ao todo 165 isolados, destes, 74 pertencentes à 

coleção UFPRCA, 75 da coleção UFPREN, e 16 da coleção UFPRBD. Na coleção UFPRLB, 

cerca de 13.33% dos isolados cresceram em meio LG, 8% em meio LGD, 9.33% em meio NFB 

malato, 13.33% em meio JNFB, 6.66%, em meio LB, 9.33% em meio DYGS, 9.33% em meio 

LGI e 4% em LGI-P. Em relação à morfologia e coloração Gram, 2.5% eram Gram positivas e 

26% Gram negativas. De toda a coleção UFPRLB, 12.5% apresentaram morfologia do tipo cocos, 

12.5% formato bacilos ou bastonete, e 4% eram diplococos. A viabilidade desta coleção ficou em 

torno de 29%, o que representa a razão entre o número de isolados armazenados e o número de 

isolados totais. Já, na coleção UFPRCA, 20.51% dos isolados armazenados cresceram em meio 

LB, 39.74% em meio NFB malato, 23.07% em meio Dygs, 3.84% em meio JMV, 7.69% em meio 

YGA. Em relação à morfologia e coloração Gram, 22% eram Gram positivas e 32% Gram 

negativas. De toda a coleção UFPRCA, 34% apresentaram morfologia do tipo bastonete ou 

bacilos, e 21% eram cocos. A viabilidade desta coleção ficou em torno de 54%. Isolados 

bacterianos da coleção biodigestor (UFPRBD) apresentaram 94.87% dos isolados armazenados 

cresceram no meio LB. A viabilidade desta coleção ficou em torno de 94.87%. Como conclusão, 

as coleções foram vitalizadas, renovadas e caracterizadas e poderão se caracterizar como recurso 

biológico para pesquisa de outros alunos da UFPR-Setor Palotina. Salientamos a necessidade de 

que as coleções sejam manipuladas anualmente para que se mantenham viáveis. 
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O aumento das emissões de dióxido de carbono é um dos principais contribuintes para o 

aquecimento global. Grande parte desses gases provém do consumo energético nas cidades, nesse 

sentido a quantificação das emissões de gases de efeito estufa em ambiente urbano em alta 

resolução espaço-temporal é um dos principais meios para compreender o papel das cidades no 

atual aquecimento global antropogênico. Neste trabalho apresenta-se uma abordagem de 

mapeamento SIG para estimar as emissões de dióxido de carbono provenientes dos combustíveis 

fósseis e relacionadas ao setor de transporte rodoviário na cidade de Curitiba para o mês de Janeiro 

de 2020. O modelo utiliza a informação geográfica voluntária (IGV) do projeto Open Street Map, 

bem como informações de fluxo de veículos da base de dados da Prefeitura do Município de 

Curitiba. Foram classificadas as vias em classes funcionais com potencial de representar as 

variações do volume de tráfego e, consequentemente, as emissões dentro da cidade. Para o cálculo 

das emissões de CO2 se utilizou os fatores de emissão dos tipos de veículos e a distância da via 

percorrida por esses. Com o produto dessas duas informações foram construídos os perfis de 

emissões horárias de tráfego de veículos, fluxo semanal e contribuição de emissões separadas por 

tipo de veículo. O estudo mostra que as grandes rodovias, onde na classificação do Open Street 

Map são nomeadas em duas classes sendo essas trunk e motorway, apresentam os maiores índices 

de emissões. Na escala temporal o horário das 08:00h e 17:00h registram o maior fluxo de CO2 

emitido, com cerca de 15 ton/CO2 e 17 ton/CO2 respectivamente. Na escala semanal, o dia com 

mais emissões foi a sexta-feira com 18 ton/CO2. Por fim, constatou-se que o veículo de passeio 

é o principal responsável pelas emissões na cidade, representando mais de 75% das emissões de 

dióxido de carbono. Os resultados do estudo visam balizar políticas públicas relacionadas ao 

baixo carbono nas cidades, tais como a criação de inventários de emissões mais detalhados e 

planos locais de mitigação às mudanças climáticas. 
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O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Destaca-se então a 

importância do diagnóstico em estágios iniciais da doença, para ampliar as chances de cura. A 

termografia é um método totalmente seguro, sem radiação e sem contato, capaz de detectar as 

primeiras alterações metabólicas causadas por um tumor. Contudo, o exame é fortemente 

influenciado pela temperatura ambiente e o metabolismo da paciente, e carece de indicações sobre 

o posicionamento do tumor. Esta pesquisa propõe um modelo matemático tridimensional 

simplificado para prever a resposta térmica interna da mama humana, utilizando o Método dos 

Elementos de Volume, que combina as leis da conservação com correlações empíricas para 

quantificar fluxos de massa e calor. Para tal, a mama humana foi dividida em Elementos de 

Volume (EV) contendo uma massa homogênea de tecido com propriedades uniformes, que 

interagem energeticamente com outros elementos vizinhos, tórax e ambiente, incorporando a 

dependência espacial. Isso permite a inclusão da perfusão sanguínea no modelo, visando uma 

representação precisa do tecido mamário humano. O domínio computacional é delimitado por um 

arquivo STL fiel ao contorno externo da mama humana, proveniente da extrusão das imagens de 

uma Ressonância Magnética. Aplicando as leis de conservação, obtém-se um sistema de equações 

diferenciais ordinárias que calculam a distribuição da temperatura no interior e na superfície da 

mama, em função do tempo, espaço e condições iniciais de contorno conhecidas a partir de outros 

exames. Integra-se as equações do modelo com relação ao tempo, até atingir o estado estacionário. 

A distribuição de temperatura superficial encontrada com o método apresentou boa correlação 

quando comparada à distribuição real da temperatura da imagem infravermelha da mesma 

paciente. Após validação experimental, é esperado que o modelo se torne uma ferramenta útil 

para estudo do comportamento térmico da mama cancerígena, e possivelmente para o diagnóstico 

precoce com estimativa precisa da localização do tumor, o que tornaria o exame mais completo e 

independente de exames complementares. 
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Com os avanços geotecnológicos, a modelagem digital do terreno destaca-se na análise digital do 

terreno, sendo amplamente utilizada nos mapeamentos geomorfológicos em razão das 

mensurações possíveis de serem extraídas. Diante disso, considerando também a proposta 

taxonômica do relevo, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e aplicar técnicas para a 

identificação das formas de relevo (4º táxon), tipos de vertentes (5º táxon) e formas e feições 

advindas de processos atuais com interferências antrópicas (6º táxon), utilizando o emprego de 

atributos geomorfométricos e suas combinações, por meio de álgebra de mapas, além da 

interpretação de imagens de satélites. A área de estudo refere-se a bacia do rio Palmital, situada 

nos municípios de Colombo e Pinhais, no estado do Paraná, para a qual gerou-se um Modelo 

Digital do Terreno com resolução espacial de 20m. Para a classificação do 4º táxon foram 

utilizados os seguintes atributos: a) amplitude altimétrica, b) declividade, c) média da declividade, 

d) Índice de Posição Topográfica, sendo identificados e mapeados 7 padrões: 1) Planícies 

Fluviais, 2) Colinas Suaves, 3) Colinas, 4) Colinas Onduladas, 5) Morrotes, 6) Morros e 7) Morros 

Dissecados. Em relação ao 5º táxon foram utilizados os seguintes atributos: a) Índice de Posição 

Topográfica e b) declividade, que resultou em 10 classes: 1) Fundos de vale com forte incisão da 

drenagem, 2) Vales rasos e áreas de drenagem situadas no terço médio das vertentes, 3) 

Cabeceiras de drenagens, 4) Áreas situadas nos terços inferiores das vertentes ou vales abertos e 

em forma de U, 5) Áreas Planas, 6) Áreas situadas nas posições intermediárias das vertentes, 7) 

Áreas situadas nas posições superiores das vertentes, patamares superiores ou mesas, 8) 

Interflúvios secundários ou situados nas porções intermediárias das vertentes, 9) Topos 

rebaixados, interflúvios, cristas intermediárias ou morros em áreas planas e 10) Interflúvios 

elevados ou na forma de cristas elevadas e topos elevados. Para a classificação do 6º táxon, por 

sua vez, realizou-se a interpretação de imagens de satélites disponibilizadas pelo Google Earth 

Pro, a qual possibilitou a identificação de possível movimento de massa e formas de mineração. 

A partir destas informações, elaborou-se o mapeamento geomorfológico contemplando os seis 

táxons geomorfológicos do recorte de estudo. Assim, contribuindo para o avanço no 

desenvolvimento metodológico da cartografia geomorfológica e na representação do relevo. 
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Os processos térmicos e de escoamento de fluidos de um motor de combustão interna alternativo 

podem ser avaliados de forma experimental, empírica ou numérica. A experimental é que 

acontece na realidade, mas apresenta erros associados à medição, além de maiores custos para 

alterar parâmetros geométricos e operacionais. As expressões empíricas não representam 

adequadamente condições de operação fora daquelas em que foram obtidas, limitando muito o 

campo de busca de soluções otimizadas reais. A simulação numérica apresenta normalmente 

menor custo, mas apresentam erros de modelagem e erros numéricos. Por isso modelos numéricos 

devem ser validados através de dados experimentais ou verificados com outros modelos já 

validados na literatura. O presente trabalho visa implementar e validar com resultados 

experimentais um modelo de simulação bidimensional do escoamento de gás na câmara de 

combustão, dutos e válvulas de admissão e escape para diferentes rotações em um motor de 

ignição por centelha operando com isooctana. Além disso, utiliza um método matemático de 

otimização estocástica dos ângulos de abertura e fechamento de válvulas.  A metodologia 

utilizada foi a modelagem bidimensional no software aberto de simulação CFD OpenFOAM com 

uso de malhas móveis considerando inicialmente escoamento laminar. Os resultados mostram que 

o campo de velocidade do modelo 2D representam adequadamente a cinética dos gases no coletor 

de admissão e escape. No entanto, esse modelo não é capaz de predizer com precisão a pressão 

dentro da câmara de combustão, por não representar o volume de gás dentro do cilindro. Conclui-

se que o modelo 2D é adequado para verificar o comportamento da propagação de pressão nos 

coletores e na câmara de combustão. Mas não é suficiente para prever a vazão mássica que 

atravessa na porta da válvula e massa total aprisionada na câmara de combustão após o processo 

de admissão. Portanto não é um modelo válido para otimização de sincronismo de válvulas, 

necessitando de um modelo tridimensional o que irá acrescentar um tempo computacional 

significativo inviabilizando de certo ponto a otimização estocástica. 
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As emulsões água em água são formadas por misturas aquosas entre polímeros que são 

termodinamicamente incompatíveis. O presente projeto tem como objetivo produzir partículas 

híbridas de β-Lactoglobulina e xiloglucana (XG) para a estabilização de emulsões de água em 

água de XG e amilopectina (AMP). Para tal, a β-lactoglobulina foi isolada a partir do WPI (whey 

protein isolate), liofilizada e posteriormente dispersada em água. A solução foi então centrifugada 

e filtrada, e se obteve a real concentração através das leituras de absorvância realizadas em um 

espectrofotômetro UV-Vis. A etapa seguinte consistiu no preparo de microgéis e agregados 

fractais híbridos, os quais foram preparados adicionando XG em duas diferentes concentrações a 

fim de induzir a modificação nas partículas. Os agregados fractais foram preparados aquecendo 

uma dispersão de β-Lactoglobulina a 40 g L-1 em pH 6,3 por 12h, enquanto os microgéis foram 

preparados aquecendo a solução de β-lactoglobulina a 40 g L-1, com a adição de 5,3 mmol L-1 

de cloreto de cálcio, em pH 6,9 por 12h. Antes da etapa de aquecimento dos microgéis e agregados 

fractais híbridos, foi adicionado uma concentração de 0,8% (m/m) ou 1,5% em (m/m) de XG. As 

partículas formadas foram caracterizadas quanto ao seu tamanho e seu potencial Zeta, em função 

do pH, com o intuito de detectar variações em comparação com as partículas de controle que não 

possuíam nenhuma modificação. Adicionalmente, 5 amostras de emulsões de água em água de 

XG e AMP foram preparadas, na ausência de partículas (controle), duas emulsões com as 

partículas de microgéis e agregados fractais sem modificações e outras duas emulsões com a 

presença das partículas híbridas de microgéis e agregados fractais com 0,8 % (m/m) de XG, na 

concentração de 1 % (m/m). Ambas as partículas híbridas apresentaram tamanho maior quando 

comparado com as sem modificações, variando nos microgéis de 100 nm para 190 nm. Já o ponto 

isoelétrico em ambas as partículas híbridas foi encontrado em pH 3,4, enquanto para as partículas 

sem modificação em pH 4. Outro resultado obtido até o momento inclui um trabalho de revisão 

sobre emulsões de água em água e aplicações alimentícias, além da caracterização das partículas 

híbridas que ainda terão mais algumas etapas e analises da interação na emulsão. Assim, foi 

possível obter nanopartículas hibridas de XG com β-Lactoglobulina. 
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O problema de alocação de berços (PAB) busca otimizar a alocação de navios em posições 

portuárias, minimizando o tempo total de serviço, ao mesmo tempo em que maximiza a ocupação 

no cais. A principal finalidade da aplicação do PAB é diminuir os custos operacionais, e 

consequentemente, aumentar a confiabilidade e qualidade do sistema portuário brasileiro. 

Contudo, o processo de otimização, realizado em trabalhos anteriores, depende de uma escolha 

precisa dos parâmetros de entrada. Esta não é uma tarefa fácil devido à variabilidade do tamanho 

das instâncias e a diversidade de tipos de navios em relação ao comprimento, calado e tipo de 

carga transportada. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi abordar o desenvolvimento inicial 

de uma Rede Neural Artificial (RNA) para determinar os principais parâmetros de entrada para o 

processo de otimização do problema proposto, partindo do problema de ajuste de pesos através 

da aplicação do método de Análise de Componentes Principais (PCA - Principal Components 

Analysis). A metodologia de trabalho consistiu na elaboração de um estudo bibliográfico sobre a 

otimização de parâmetros por redes neurais aplicado ao PAB e no desenvolvimento de instâncias 

referências que pudessem ajudar na construção do modelo de rede neural. A revisão bibliográfica 

demonstrou a escassez de trabalhos relacionados às especificidades do tema, apontando para a 

importância do desenvolvimento desta ideia. Neste contexto, um novo rumo para o plano de 

trabalho foi proposto, uma análise sobre a representação dos pesos dos componentes de entrada. 

O estudo das novas instâncias construídas ajudaram na identificação das componentes de entrada 

e saída que podem compor um modelo de rede neural, e viabilizaram a aplicação do PCA. O 

método PCA conseguiu reduzir a alta dimensão do problema, caracterizada pelo número de 

atributos identificados nas instâncias, e com isso, através de uma análise geral dos componentes 

identificados, foi possível determinar quais deverão receber os maiores pesos no desenvolvimento 

futuro da rede neural artificial. Portanto, este trabalho pode ser qualificado como um estudo 

preliminar indispensável para a otimização de parâmetros do processo de busca para o problema 

de alocação de berços. 
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A necessidade de materiais para componentes que operam em altas temperaturas acontece quando 

os processos requerem uma elevação de temperatura de operação e dos materiais - utilizados para 

esse propósito (como as super-ligas de níquel) não tem estabilidade nessas elevadas temperaturas. 

O nióbio é material refratário que apresenta boa resistência a fluência nessas condições de altas 

temperaturas, surgindo como material alternativo. Além disso, o Brasil apresenta 98% das 

reservais mundiais de nióbio. O nióbio pode sim ser usado em altas temperaturas, porém a elevada 

solubilidade e reatividade com o oxigênio resulta que em temperaturas superiores a 500°C, 

começa a oxidar. O resultado é a formação de um óxido não protetor (Nb2O5). Por isso, uma das 

soluções é um revestimento protetor no nióbio para impedir que o oxigênio tenha contato com o 

metal. O revestimento com melhores resultados são os revestimentos de silicetos, pois eles 

formam um óxido protetor de SiO2 quando exposto nas altas temperaturas. Para aumentar a 

competitividade destes revestimentos, é extremamente importante diminuir essa temperatura de 

tratamento por difusão dos revestimentos. E o cobre é estudado com um possível elemento para 

a aceleração da formação dos silicetos. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é analisar como o Cu 

influencia nos revestimentos de silicetos de nióbio.O processamento de acordo com o sistema Nb-

Si, resultou em um revestimento que apresentou apenas a formação do siliceto NbSi2, o que já 

era previsto pela literatura, que mostra que revestimentos de silicetos processados em 

temperaturas menores que 1200°C formam apenas uma camada (NbSi2). Com a adição de Cu o 

revestimento apresentou uma espessura maior do que a espessura do revestimento sem a adição 

de Cu.Nos revestimentos processados com adição de cobre, pode-se observar que os 

revestimentos apresentam bastante porosidade na camada externa, além disso adquiriu uma 

camada intermediária com Cu entre o NbSi2 e o substrato de nióbio. A litertatura analisou a 

influência do cobre nos revestimentos de silicetos processados por pack cementation a 800°C e 

1000°C por 6 horas, e confirmou que em 1000°C ocorre a formação dessa camada, de composição 

ternária.Na análise realizada por microscopia ótica não é possível concluir se houve a formação 

da camada de siliceto Nb5Si3 pois a espessura dessa camada é muito inferior ao das outras, 

requerendo uma maior resolução. Para uma melhor análise será necessária a realização de 

microscopia eletrônica de varredura e mapeamento químico por EDS. 
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Formações florestais aluviais ocorrem às margens dos cursos de água e são diretamente 

influenciadas pela heterogeneidade de fatores edafoclimáticos (principalmente pela saturação 

hídrica dos solos) que condicionam a composição da vegetação nesses ambientes e apresentam 

importante papel na manutenção da integridade dos processos ecológicos e hidrológicos. O 

propósito deste trabalho foi quantificar a riqueza das espécies vegetais vasculares em um 

remanescente de Floresta Ombrófila Mista Aluvial do rio Barigui, no município de Araucária-

PR, e comparar a estudos florísticos realizados em áreas com a mesma formação florestal no 

Paraná, por meio de análise de similaridade com base no índice de Jaccard (J), considerando 

somente os taxa determinados em nível de espécie. O levantamento florístico foi realizado por 

meio de expedições com a finalidade de coletar a maior parte das espécies existentes com 

estruturas reprodutivas e, com intuito de enriquecer a Check-list, foram consultadas coleções de 

herbários para verificar registros de coletas realizadas na área de estudo. Foram listadas 189 

espécies, pertencentes a 148 gêneros e 60 famílias. Em relação às formas de vida, 41,3% são 

herbáceas, 22,7% arbóreas, 17,5% arbustos, 12,7% epífitas e 5,8% trepadeiras. As famílias que 

se destacaram em termos de riqueza foram Poaceae (24 espécies), Myrtaceae (15 espécies) e 

Asteraceae (14 espécies). Os gêneros mais representativos foram Myrcia (Myrtaceae), com cinco 

espécies, Acianthera (Orchidaceae) e Pleopeltis (Polypodiaceae), com quatro espécies. Quanto à 

origem das espécies, 171 (90,5%) são nativas na Floresta Ombrófila Mista, 11 (5,8%) são exóticas 

e outras 3 (1,6%) são consideradas exóticas invasoras no estado do Paraná. Em relação ao status 

de conservação, a maioria dos táxons levantados ainda não foi avaliada (NE), porém, duas 

espécies da Check-list encontram-se ameaçadas de extinção, a epífita Acianthera adiri (Brade) 

Pridgeon & M.W.Chase (Orchidaceae) (CR) e a herbácea Leersia ligularis Trin.(Poaceae) (VU). 

Considerando somente o estrato arbóreo, a riqueza florística da área estudada é semelhante à 

média encontrada nos levantamentos realizados em remanescentes de Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial no Paraná, porém a similaridade entre a composição de espécies da área de estudo e das 

de outras áreas é baixa, o que demonstra a diferenciação florística desta formação e ressalta a 

importância de estudos que abranjam de forma minuciosa a flora vascular presente nesses 

ambientes aluviais. 
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Nanoestruturas de celulose com resíduos Agro FlorestaisConsiderando que a banana é um dos 

frutos mais consumidos no Brasil e no mundo, isso gera uma quantidade significativa de resíduo. 

Um dos produtos largamente processado a partir da banana é o purê, e neste processo os resíduos 

sólidos gerados são as cascas de bananas maduras. O resíduo do processamento da banana, em 

grande parte composto por cascas, possibilita inúmeras aplicações, inclusive na produção de 

energia.  Nos últimos anos pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido do melhor 

aproveitamento do resíduo da agroindústria tanto por questões econômicas quanto ambientais. 

Desta maneira, essa pesquisa visa desenvolver uma aplicação tecnológica da casca da banana. 

Assim, a partir de cascas de bananas foram desenvolvidos filmes nanoestruturados. As cascas de 

banana foram secas em estufa, moídas em moinho de martelo e classificadas conforme a 

gramatura das partículas. O material classificado sofreu uma hidrólise alcalina fraca, com 

hidróxido de sódio, com o intuito de extração da celulose da casca da banana. Após isso, foram 

realizadas etapas de descoloração com hipoclorito de sódio e ácido cítrico, sob aquecimento, 

agitação e drenagem. Na sequência, o material foi processado no moinho desfibrilador (Moinho 

Super Masscolloider Masuko Sangyo), para a produção de nanofibrilas. A relação fibras e água 

resultou em um gel branco com consistência de 2 %. Com esse material foram produzidos filmes, 

por meio da deposição da suspensão sobre o conjunto papel-filtro sob uma tela de nylon, foram 

filtrados a vácuo e secos em estufa, com temperatura de 40°C durante 4 horas.  Estes filmes foram 

caracterizados por meio da análise das propriedades mecânicas e físicas e fotomacrografias. Os 

filmes produzidos se mostraram resistentes quando comparados a outras fibras vegetais, pelas 

imagens macroscópicas observou-se o arranjo estrutural do filme e foi possível extrair celulose 

por hidrólise alcalina. Outras análises deverão ser realizadas para caracterização do material 

produzido,  as quais têm restrições de acesso devido à pandemia. 
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Arduíno é uma pequena placa que pode facilitar muito o trabalho no dia a dia, pois contém várias 

funções dependendo de como o programar. Uma das funções que pode-se fazer é o programar 

para quando houver algum barulho no ambiente, ele irá captar isso como um sinal e irá reagir 

dependendo da forma que programado. Umas das entradas que ele tem claro com a ajuda de um 

cabo pode-se conectar em um notebook, com isso você aprenderá novas formas de inserir um 

comando é até outros comando mais desenvolvidos. Outra coisa que pode-se fazer é assistir aulas 

on-lines e até ler alguns livros em PDF ou até mesmo físico para ter uma noção melhor de como 

utilizar o arduino e seu infinitos codigos. Muitas pessoas utilizam muitos métodos para criar robôs 

ou projetos para uso próprio, com o arduino como foi citado antes pode-se realizar os mesmos 

trabalhos com pequenos passos e faceis. Outro fator de que por que utilizar ele é pelo seu preço 

no mercado que vale muito a pena e também seu  tempo para começar  a trabalhar, é instantâneo 

colocou os códigos que quer executar é só ligar e pronto! O objetivo principal é ajudar, facilitar e 

sem sombra de duvidas ser o mais pratico para quem ainda não entende muito sobre programação 

e a criação! Assim que você começar a estudar sobre assunto verá que não tem muito segredo e 

sim prática e pratica, é igual uma frase muito conhecida: "Para entender ou até executar alguma 

tarefa é necessário a prática e calma" Quando você estiver mais a vontade com a matéria comece 

a querer executar alguns outros projetos que precisavam de codigos/chaves mais avançados para 

executar com total "flueza." Umas das coisas que você precisa pensar é nunca desistir por mais 

que você ache que não é sua área as vezes é sim é só ter persistência em aprender, quantas mais 

vezes você estudar o assunto mais ele ficará claro, nunca desista pense que algum dia você irá ser 

uma pessoa muito importante e que criará muitas máquinas ou robôs para facilitar  o dia a dia da 

sociedade. 
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A crescente preocupação mundial com sustentabilidade gerou a necessidade de estudos sobre 

novos substratos para a produção de energias alternativas e renováveis. O Brasil produz grande 

quantidade de biomassa lignocelulósica, responsável por uma grande geração de resíduos 

agroindustriais que causam diversos danos ambientais e perdas de biomassa. O potencial desse 

material lignocelulósico é menosprezado, pois ele pode ser utilizado como matéria-prima para a 

produção de biocombustíveis, insumos químicos ou rações. Isso pode ser feito por meio de 

biorrefinarias, as quais são capazes de reaproveitar a biomassa através de diversas rotas de 

conversão gerando outros produtos de maior valor agregado. O objetivo da biorrefinaria é 

reaproveitar os subprodutos de processos, trazendo benefícios econômicos e ambientais. Dessa 

maneira, é de grande interesse estudos e pesquisas acerca da utilização e valorização dos resíduos 

lignocelulósicos. Portanto, esse trabalho é uma revisão bibliográfica com o objetivo de realizar 

um levantamento do cenário atual dos pré-tratamentos de resíduos lignocelulósicos e da aplicação 

do conceito de biorrefinaria. Os dados foram obtidos por meio de uma extensiva pesquisa 

bibliográfica. Foi feita uma revisão bibliográfica devido à impossibilidade de executar as etapas 

experimentais por conta da pandemia de COVID-19. O material lignocelulósico é composto por 

lignina, hemicelulose e celulose, sendo estas estruturas complexas e por conta delas, se faz 

necessário que a biomassa passe por um processo de pré-tratamento. Os pré-tratamentos - físicos, 

químicos ou biológicos - buscam o aumento da liberação de açúcares da biomassa, aumentando 

o rendimento delas. Contudo, ainda é necessário aprimorar as técnicas de pré-tratamento até que 

os produtos gerados de biomassa lignocelulósica possam ser produzidos em escala industrial e 

sejam viáveis economicamente. 
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Geradores de Números Aleatórios (Random Number Generators – RNGs) têm aplicações em 

vários campos. Embora os Geradores de Números Pseudoaleatórios (Pseudo Random Number 

Generators – PRNGs) sejam suficientes para diversas aplicações, eles são um alvo fácil de 

potenciais ataques à segurança criptográfica. Os Geradores de Números Verdadeiramente 

Aleatórios (True Random Number Generators – TRNGs) aparecem como uma possível solução 

para estes casos. A proposta deste trabalho é implementar um TRNG baseado em anéis 

osciladores em um Field Programmable Gate Array (FPGA), buscando um gerador de alta 

velocidade e qualidade, utilizando poucos recursos de hardware. Para isso, diferentes arquiteturas 

foram estudadas e possíveis modificações apresentadas. A estrutura básica deste tipo de TRNG 

consiste em determinado número de anéis osciladores, cujas saídas são conectadas a uma porta 

XOR, que atua como o mecanismo de coleta. Anéis osciladores são circuitos compostos por um 

número ímpar de portas inversoras ligadas em anel, nos quais a saída dos inversores oscila 

indeterminadamente após receber um estímulo inicial. Como os inversores são implementados 

fisicamente por componentes de eletrônica digital existe jitter, que atua como a fonte de entropia 

para o TRNG. Neste trabalho são analisados os impactos no desempenho do TRNG diante de 

modificações no número de anéis osciladores, número de inversores no anel, bem como utilização 

de flip-flops para realizar a amostragem em determinados pontos da arquitetura. Diferentes 

arquiteturas propostas na literatura foram implementas e comparadas, verificando-se que as 

arquiteturas de melhor desempenho são aquelas que utilizam um menor número de inversores por 

anel, assim como, um maior número de anéis osciladores. A validação do gerador, isto é, se a 

sequência gerada é realmente aleatória, é realizada por meio de testes estatísticos. Os testes 

utilizados foram o NIST (National Institute of Standards and Technology) Randomness Test Suite 

e o Diehard Test Suite. 
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A partir da década de 90 a produção em escala industrial de frangos de corte começou a crescer 

no Brasil, sendo produzidos 13 milhões de toneladas de frangos somente em 2019. Essa produção 

gera significativa quantidade de resíduos sólidos e líquidos. Os resíduos líquidos recebem 

tratamento para que possam ser reutilizados e o lodo gerado no tratamento deve receber 

destinação adequada como compostagem ou como substituto parcial de cavacos de madeira na 

queima em caldeiras. Entretanto, o cloreto férrico, coagulante mais usualmente empregado no 

processo pode oferecer problemas associados com corrosão nas caldeiras como combustível. 

Posto isso, esse trabalho possui como objetivo avaliar os coagulantes Policloreto de Alumínio 

(PAC), o coagulante orgânico Nalco™ 8100 e uma mistura desses dois últimos em diferentes 

concentrações a fim de encontrar uma alternativa viável para o uso do cloreto férrico, bem como 

o ponto ótimo de utilização desses coagulantes. Foram realizadas análises de remoção de cor, 

turbidez e teores de sólidos. O pH e alcalinidade total foram aferidos com pHmetro e titulometria 

ácido-base, respectivamente. As concentrações utilizadas para os testes realizados com jartest 

seguiram o planejamento experimental CCD, sendo utilizadas concentrações de 188 mg/L a  612 

mg/L para o cloreto férrico,  98 mg/L a 450 mg/L para o PAC, 30 mg/L a 170 mg/L para o 

coagulante 8100 e para mistura foram usadas proporções PAC/8100 de 41/12 mg/L a 239/68 mg/L 

. Utilizou-se como floculante um polímero aniônico e as concentrações foram as mesmas para 

todos os coagulantes, variando entre 0,6mg/L a 3,4 mg/L. O cloreto férrico apresentou melhor 

remoção dos parâmetros analisados quando em concentração 250 mg/L, chegando a remover em 

torno de 90% da cor e turbidez do efluente. Já com a utilização do PAC foi possível perceber a 

diminuição da eficácia quando aplicado em concentrações elevadas, sendo 150 mg/L a melhor 

concentração. O coagulante orgânico apresentou melhores remoções nas concentrações mais 

elevadas tanto de coagulante como floculante, porém as remoções foram menores quando 

comparados aos outros coagulantes. Por fim, a mistura mostrou-se eficaz quando em 

concentrações mais elevadas, apresentando remoção de cor e turbidez acima de 90%, 

apresentando, porém, diminuição mais significativa de pH e alcalinidade quando a concentração 

de PAC foi 210 mg/L. Dado o exposto é possível concluir que o coagulante PAC ou a mistura 

deste com o 8100 seriam viáveis para substituição do cloreto férrico. 
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A epidemiologia baseada no esgoto é uma estratégia utilizada para monitorar a exposição de 

populações a doenças e agentes tóxicos ou infecciosos. Neste contexto, a Rede Monitoramento 

Covid Esgotos foi criada com o objetivo de monitorar a carga viral do SARS-CoV-2 nos esgotos 

de 6 capitais brasileiras e mapear a ocorrência espacial do vírus. O presente trabalho foi 

desenvolvido no âmbito desta Rede, em Curitiba/PR, visando analisar a demanda química de 

oxigênio (DQO) e nitrogênio amoniacal (N-NH4+) de amostras de esgoto, como parâmetros 

complementares à concentração do SARS-CoV-2. A estação de tratamento de esgoto (ETE) 

monitorada atende cerca de 290 mil hab. Foram realizadas amostragens e análises semanais do 

esgoto na entrada da ETE entre as semanas epidemiológicas (SE) 20 (18/5/2021) e 24 (15/6/2021) 

e os valores de quantificação do SARS-CoV-2 foram obtidos do banco de dados da referida Rede. 

A DQO foi quantificada utilizando o método colorimétrico em refluxo fechado. Já o N-NH4+ foi 

analisado pelo método do fenato, conforme literatura especializada. Além disso, foram 

monitorados dados de precipitação pluviométrica no período da amostragem visando identificar 

eventuais efeitos de diluição do esgoto. A distribuição temporal das concentrações ao longo 

dessas 5 semanas, mostrou que os valores de N-NH4+ e DQO foram, em média, 84,56 ± 15,73 

mg.L-1 e 769,82 ± 52,13 mg.L-1, respectivamente. Os valores de vazão do esgoto se mantiveram 

constantes ao longo destas semanas (267 ± 19 L.s-1) e observou-se que a precipitação acumulada 

dos 7 dias anteriores às amostragens (mín. de 0,4 mm, na SE24, e máx. de 59 mm na SE20) não 

teve efeito nos valores de concentração de DQO e N-NH4+ e na vazão desta ETE. Estes resultados 

indicam que não houve correlação significativa entre os parâmetros químicos e a precipitação 

ocorrida no período, ou seja, o efeito da diluição das amostras não foi pronunciado, portanto, não 

deve ser considerado na avaliação da carga viral neste período avaliado. Os valores de 

concentração viral, por sua vez, tiveram variações no período monitorado, com o maior valor 

registrado na SE 21 (8,9x104 cópias.L-1) e o menor na SE 23 (6,28x10³ cópias.L-1), sugerindo 

uma leve redução na concentração viral no esgoto proveniente da população contribuinte à ETE 

monitorada. Conclui-se com esses resultados que são necessários estudos adicionais para validar 

a utilização de análises físico-químicas na interpretação de dados de concentração viral do SARS-

CoV-2, em estudos de epidemiologia baseada no esgoto durante a pandemia Covid-19. 
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O Projeto Ocupações Urbanas (POU), ligado ao laboratório de Dinâmicas Metropolitanas 

(LaDiMe) do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), atua desde 

2016 através da pesquisa e extensão acadêmica em conjunto com as quatro ocupações localizadas 

na divisa dos bairros Cidade Industrial de Curitiba e São Miguel, inseridos na Regional CIC 

(Cidade Industrial de Curitiba): Dona Cida, Nova Primavera, 29 de Março e Tiradentes. Partimos 

das concepções de direito à cidade e à mobilidade urbana, que se articulam e vão além do ato de 

se locomover de um local ao outro, apontando assim a mobilidade como condição, meio e produto 

do acesso, apropriação e ocupação da totalidade da cidade por parte da população. Este trabalho 

objetiva discutir a relação centro-periferia e o modo como é possível entender tal dinâmica a partir 

dos equipamentos urbanos, especificamente o transporte coletivo, na metrópole de Curitiba, bem 

como o processo de organização e de luta social em torno destes equipamentos no contexto das 

ocupações nas periferias. A partir da revisão bibliográfica e do estudo da problemática que 

envolve o transporte coletivo dos moradores das ocupações da CIC pudemos identificar alguns 

elementos de como a mobilidade urbana em Curitiba é afetada pela lógica e dinâmica da produção 

da cidade como mercadoria e como seus efeitos contribuem para a segregação socioespacial e 

integra as lutas urbanas no bojo da relação conflituosa centro-periferia. 
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Nos últimos anos, o setor florestal brasileiro teve um crescimento exponencial, com isso, seu 

desafio logístico aumentou na mesma medida, com base nesta premissa, este presente trabalho 

buscou identificar os principais fatores que influenciam a produtividade entre carregadores 

florestais Caterpillar, modelo 320 GC, ao nível de ciclos de carregamento, onde a hipótese é que 

máquinas do mesmo modelo tenham produtividade variável de acordo com o operador e eficiência 

energética constante. Com isso, este presente trabalho analisou a produtividade e eficiência 

energética de 3 carregadores florestais da empresa Júlio Simões Logística (JSL), a qual é 

responsável pelo carregamento e movimentação movimentação de madeira para abastecimento 

da fábrica da empresa Klabin na região de Telêmaco Borba. Os dados de produtividade foram 

coletados em campo na empresa Klabin através de um estudo de tempos com adoção do método 

de cronometragem de tempo contínuo onde a produção foi medida a nível de ciclo de 

carregamento de um composição veicular combinada (CVC) do tipo bi-trem, onde foi medido o 

tempo total necessário para que a máquina finalize o carregamento total de um CVC. A coleta de 

dados foi realizada na região de Telêmaco Borba-PR, equanto que os dados de consumo de 

combustível foram coletados a partir da telemetria do aplicativo MyCat, e foram fornecidos pela 

empresa Pesa S/A, a qual é responsável pela venda das máquinas. A ferramenta de Telemetria 

visa entregar os dados sobre utilização e consumo de maneira rápida, precisa e simples aos 

proprietários e/ou gestores da frota. Após a coletados os dados, os mesmo foram interpretados 

estatisticamente através da análise de variância e erro padrão da média a fim de verificar a hipótese 

da nulidade apresentada. Os principais fatores que influenciaram os dados obtidos foram o 

microrelevo do trabalho, a experiência do operador e as características inerentes a madeira como: 

idade, tempo de permanência no campo, espécie e VMI (volume médio individual). 
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O objetivo do trabalho foi realizar o monitoramento de Phakopsora pachyrhizi pelo uso de coletor 

de esporos para tomada de decisão no manejo químico da ferrugem-asiática da soja. O ensaio foi 

realizado na estação experimental da Cooperativa C. Vale localizada no município de Palotina-

PR, durante a safra de 2020/2021 utilizando cultivar de soja BS 2606 IPRO, sendo composto por 

oito tratamentos com quatro repetições: T1) 1° Aplicação (A1) em pré-fechamento seguida de 

mais três aplicações a cada 15 dias; T2) 1° aplicação (A1) em estádio fenológico V6 seguida de 

mais três aplicações a cada 15 dias; T3) 1° aplicação (A1) em função do monitoramento do coletor 

de esporos seguida de mais três aplicações a cada 15 dias; T4) 1° aplicação (A1) em função do 

monitoramento do coletor de esporos seguida de mais duas aplicações a cada 15 dias; T5) 1° 

aplicação (A1) após 15 dias da detecção de uredósporos no coletor e em seguida aplicações a cada 

15 dias; T6) 1° aplicação (A1) em função do monitoramento da doença e condições climáticas; 

T7) 1° aplicação (A1) em função do monitoramento da doença e T8) testemunha sem aplicação. 

O coletor de esporos foi posicionado após 20 dias da semeadura na área central do experimento, 

sendo semanalmente realizada a coleta das lâminas para analise da presença de uredósporos com 

auxílio do microscópio no laboratório. A avaliação da severidade da ferrugem-asiática foi 

realizada com o auxílio de uma escala diagramática em 10 trifólios dentro da área útil de cada 

parcela. Após a colheita, realizou-se a pesagem e a verificação da umidade dos grãos colhidos, 

para determinação da produtividade. Não houve diferença entre os tratamentos quanto a 

produtividade. As condições climáticas foram desfavoráveis a incidência da ferrugem-asiática da 

soja, não sendo observados focos da doença no campo experimental. 
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Cada vez mais os plásticos têm sido utilizados no cotidiano da população, com inúmeros tipos e 

para diferentes finalidades de consumo. Um dos mais utilizados mundialmente é o poli (tereftalato 

de etileno), ou PET, e isso se dá, dentre outras vantagens, por sua alta capacidade de reciclagem. 

Existem 3 maneiras de reciclar esse polímero: a reciclagem mecânica (a mais comum), a 

energética que consiste em aproveitar o alto poder calorífico contido nos resíduos transformando-

os em algum tipo de energia e a reciclagem química, que transforma o PET em seus monômeros, 

ou em unidade de tereftalato de bis(2-hidroxietileno), BHET, que pode ser utilizado para sintetizar 

outros polímeros ou o próprio PET. A maneira mais comum de fazer a reciclagem química do 

PET é através de uma reação empregando reagentes específicos, temperatura e catalisador. Com 

o avanço da tecnologia, novas formas de realizar essa reação surgiram, visando maior segurança, 

eficácia e menor tempo. Esse trabalho tem, como objetivo principal, estudar a viabilidade da 

reciclagem química do PET utilizando dietilenoglicol, metasilicato de sódio ou acetato de zinco 

como catalisadores e, como método inovador, a aplicação de microondas para que a reação ocorra 

de maneira mais eficiente. O experimento foi feito através de 14 testes variando entre 

catalisadores (natureza e concentração), tamanho da barra de agitação, natureza do PET (virgem 

ou pós-consumo), temperatura e tempo. As condições de reação utilizadas foram: 0,5 gramas de 

PET (como base para as proporções), 5mL de DEG (1:10 m/v), 0,025g de catalisador (proporção 

5% m/m). Como variáveis, foram empregadas: temperatura de 190°C e 210°Ce, por fim, tamanho 

da barrinha de agitação. As reações foram realizadas em reator de vidro de 10 mL, empregando a 

energia de microondas (CEM Discover, a 150W). A observação visual dos materiais após as 

reações indicou, qualitativamente, o consumo do PET no meio reacional, sugerindo que a reação 

ocorreu, e que alguns fatores influenciam a eficiência do meio, tais como a temperatura e o tempo 

de reação, assim como a eficiência na agitação. Para a confirmação dos resultados, se, de fato, 

houve degradação, total ou parcial, do PET e se houve formação de um análogo ao BHET são 

necessárias futuras análises tais como a cromatografia de permeação em gel (GPC), infravermelho 

(IV) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). 
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Desde sua descoberta em 1941, o poli(tereftalato de etileno), PET, tem sidoutilizado em vários 

segmentos e tornou-se um elemento primordial no cotidiano dapopulação. Apesar da sua 

versatilidade, o poli(tereftalato de etileno) causa umgrande impacto ambiental devido à demora 

para se decompor no meio ambiente e,devido a esse problema, diversas alternativas de reciclagem 

surgiram. No presentetrabalho é abordado o método de reciclagem química por alcoólise, em que 

oPET foi degradado com um diálcool (normalmente dietilenoglicol (DEG) ouetilenoglicol (EG)) 

e volta a formar os monômeros tais como ácido tereftálico ou otereftalato de bis(2-hidroxietileno), 

(BHET) ou, ainda, oligo ésteres que podem serempregados como polióis para produção de outros 

materiais. Os trabalhospublicados na literatura mencionam o acetato de zinco como catalisador 

maisamplamente empregado para este fim, portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

aatividade do catalisador metassilicato de sódio na reação de despolimerização doPET além da 

possibilidade de reativação e reutilização deste catalisador. Para realizaro experimento, a 

transesterificação foi feita utilizando determinada quantidade dePET de embalagem pós-consumo 

(ou PET virgem), DEG (na razão de 1:10 m/v) e5% de metassilicato (em relação à massa do PET), 

a 210ºC por 5 horas e comagitação magnética sob atmosfera de nitrogênio. Após a reação, foi 

verificado quetodo PET utilizado foi degradado e o produto foi dissolvido em clorofórmio e 

filtrado.O sólido que ficou retido no papel filtro utilizado foi lavado com acetona e colocadoem 

dessecador. Foi determinado o ponto de fusão do material seco e concluiu-seque o material 

poderia ser silicato de sódio, mas, não o metassilicato. Após essaobservação, foi realizada uma 

segunda reação nas mesmas condições, paraverificar a atividade catalítica do sólido reutiizado e, 

ao término da reação, verificou-se que todo o PET foi degradado. Os resultados foram 

comparados aos reportadosna literatura, os quais foram obtidos com acetato de zinco como 

catalisador. Os dados obtidos até o momento sugerem que o catalisador empregado tem sua 

estrutura inicial alterada (de metassilicato para silicato de sódio) mas este último, aparentemente, 

também pode ser utilizado nas reações de despolimerização e reciclagem do PET. 
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Concretos reforçados com fibras (CRF) apresentam alterações nas suas propriedades em estado 

fresco, como redução da trabalhabilidade, principalmente quando a dosagem não é realizada 

adequadamente. Uma das maneiras de produzir um CRF com melhores propriedades em estados 

fresco para aplicações como pavimentos industriais é associá-lo a tecnologia do  concreto 

autodensável (CAA). Essa associação dá origem ao Concreto Autoadensável Reforçado com 

Fibras (CAARF). No entanto, os métodos de dosagem para produzir um CAARF com 

propriedades em estado fresco e endurecido capaz de ser utilizado devem ser aplicados 

cuidadosamente. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é compilar e avaliar os principais 

métodos de dosagem do CAARF presentes na literatura. O Methodi Ordinatio foi utilizado para 

realizar uma revisão sistemática da literatura (RSL) e compilar artigos que apresentam métodos 

de dosagem do CAARF. Essa metodologia de RSL consiste em selecionar os artigos com base 

em três pilares para a ponderação e classificação: número de citações (Google Scholar); ano de 

publicação; e o fator de impacto do jornal (métrica). Os métodos de dosagem apresentados nos 

artigos selecionados foram organizados quanto a aplicabilidade e a generalização de materiais. 

Dois métodos de dosagem distintos foram identificados e comparados. O método considerado 

como mais robusto propôs a separação do CAARF em duas fases: materiais granulares; e pasta 

cimentícia. Na primeira fase, foi proposto o uso do modelo de Alfred (avaliação do 

empacotamento de partículas) para a otimização do esqueleto granular, considerando as fibras 

como agregados de diâmetro equivalente. Para a fase da pasta cimentícia, foram utilizados 

modelos baseados na reologia da mistura para avaliar as propriedades em estado fresco. O 

resultado deste método é a identificação de uma zona possível de dosagem em que o material 

produzido terá características para ser considerado um CAARF sem apresentar segregação nem 

baixa deformabilidade. 
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A minimização das emissões de poluentes, como de hidrocarbonetos totais e NOx, é de extrema 

importância, evidenciada pelo aumento das restrições ambientais em relação às emissões de 

poluentes permitidas. A proposta deste trabalho é a minimização das emissões de NOx e 

hidrocarbonetos não queimados a partir de um modelo de aprendizado de máquina com base em 

conjuntos de dados experimentais de um motor de combustão interna de ignição por compressão 

utilizando a tecnologia de Dual Fuel. Esses conjuntos de dados apresentam como parâmetros de 

entrada o ângulo de início de injeção, relação ar/combustível, taxa de substituição de Diesel por 

gás natural e pressão na flauta de Diesel. Como parâmetros de saída tem-se as emissões de 

hidrocarbonetos, de NOx, de CO2, de material particulado e a eficiência térmica. No total, foram 

utilizados quatro conjuntos de dados, cada um modificando experimentalmente uma das variáveis 

independentes. Para a aprendizagem de máquina, uma parte dos dados foi utilizada para ajuste 

dos algoritmos, chamados de dados de treinamento; e o restante foi utilizado para a validação dos 

modelos, chamados de dados de validação. Os algoritmos se ajustam a partir dos dados de entrada 

e saída de treinamento, resultando no modelo final. Para comparar as predições com os dados de 

saída de validação esperados, utilizou-se o cálculo da raiz quadrada do erro quadrático médio. 

Foram testados diversos modelos encontrados na biblioteca de aprendizagem de máquina scikit-

learn e Keras do Python. O melhor modelo foi selecionado para a realização da otimização das 

variáveis de entrada para a busca de mínimos valores de emissões. Utilizou-se a biblioteca scipy 

para encontrar o mínimo global de uma função multivariável a partir do método da evolução 

diferencial. Foram feitos testes do algoritmo de otimização em outro conjunto de dados para 

validar a sua funcionalidade. Conclui-se que a utilização da abordagem de aprendizagem de 

máquina com otimização estocástica permite encontrar condições de operação de motores Dual 

Fuel que minimizem as emissões de NOx e hidrocarbonetos não queimados. 
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A cebola é uma das mais importantes hortaliças cultivadas, difundida no mundo todo, podendo 

ser consumida in natura, na forma de saladas, minimamente processada e industrializada em uma 

ampla variedade de produtos. O Brasil é o 8° maior produtor de cebola no mundo, com cerca de 

2% de toda a oferta mundial, correspondente a 36% da produção sul-americana. O cultivo da 

cebola no Brasil possui uma grande importância social e econômica, uma vez que é cultivada 

principalmente por pequenos agricultores tendo grande necessidade de mão-de-obra, gerando 

empregos e renda. Em grandes cultivos, a cebola também possui importância significativa na 

geração de empregos de forma direta e indireta. A produção de mudas de cebolas é importante 

devido a diversos fatores, como a economia de tempo do agricultor, melhor eficiência na taxa de 

ocupação efetiva da área e produção de plântulas mais sadias e uniformes. Desta forma, o objetivo 

deste trabalho é avaliar o efeito de diferentes concentrações do produto comercial Trichodermil 

(Trichoderma harzianum CEPA ESALQ 1306), cuja concentração década mL é de 2 x 10^9 

conídios viáveis, da empresa Koppert, sobre a produção de mudas de cebola de duas variedades 

diferentes.As mudas foram semeadas em 05 de maio em bandejas de 128 células, com três 

repetições, em um experimento de delineamento inteiramente casualizados com fatorial 2 x 3, 

usando concentrações de 0 L/ha, 1,5 L/ha e 3 L/ha, utilizando sementes da variedade de cebolas 

baia periforme e crioula, ambas da empresa ISLA sementes, utilizando 40 mudas por repetição 

com semeadas em substrato comercial. A avaliação será realizada quando as mudas estiverem 

com um desenvolvimento fisiológico adequado para o transplantio das mudas, cuja germinação 

atual das cebolas baia periforme foram de 95% e das cebolas crioulas de 51%. 
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Peptídeos bioativos são fragmentos de proteínas constituídos de aminoácidos de cadeia curta que 

possuem potenciais funcionais como antioxidante, antimicrobiano, anti-hipertensivo (inibidor de 

ACE), cicatrizante, entre outros. Estes compostos podem ser obtidos através do processo de 

hidrolise. O trabalho teve como objetivo a produção de hidrolisados proteicos a partir da pele de 

tilápia, caracterização centesimal, grau de hidrolise e perfil peptídico do mesmo por meio de 

espectrometria de massas (LC-MS/MS). O processo de hidrolise foi realizado em banho maria a 

60°C durante 85 minutos e encerrou-se com a inativação enzimática elevando a temperatura à 

90°C por 20 minutos, de acordo com a literatura. Para a catalise utilizou-se a Alcalase® e a razão 

enzima:substrato foi de 1:10. Para a caracterização centesimal foi avaliado o percentual de lipídeo, 

teor de cinza, umidade e proteína bruta. O grau de hidrolise foi determinado através de titulação 

com formaldeído como descrita a metodologia na AOAC (2005). Para o perfíl peptídico, foi 

utilizada a técnica de cromatografia líquida acoplada ao espectrômetro de massas (LC-MS/MS) 

com a fonte de ionização por electrospray no modo positivo (ESI+), e a identificação de peptídeos 

pela métodologia descrita por Poliseli (2021). Foi possível a realização do hidrolisado, onde 

espera-se que o mesmo possua ± 0,19% de lípideo, fator que pode variar de acordo com o 

metabolismo do animal e condições de cultivo, 4,71% de teor de cinza, 4,1% de umidade e 91% 

de proteína bruta, segundo literatura. Para o grau de hidrolise espera-se um valor baixo dado a 

correlação entre o perfil peptídico encontrado no produto que resultou na presença de dipeptideos 

com as seguintes sequencias: S(I/L), GF, T(I/L), (I/L)(I/L), FP, A(I/L), com propriedades 

reguladora, inibidor de ACE, inibidor DPP III, estimulante e inibidor de ACE ((I/L)(I/L), FP, 

A(I/L)), respectivamente. Além disso, foi observado a semelhança da função inibidora de 

dipeptidil peptidase IV (gliptinas) em todos esses compostos encontrados. Sendo assim, a 

produção deste hidrolisado resultou em um produto rico em biopeptídeos, o qual contém potencial 

de aplicabilidade industrial farmaco, alimentício, entre outros. 
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Biossensores possuem enorme importância no meio científico por disporem a capacidade de 

reconhecer moléculas biológicas de maneira rápida, seletiva e sensível, podendo ser aplicados em 

diagnósticos clínicos, por exemplo. São sistemas construídos a partir de uma unidade de 

reconhecimento (bioreceptor) ancorada sobre a superfície de um transdutor. Uma maneira 

eficiente em imobilizar o bioreceptor é através do uso de sistemas automontados, tal como a 

formação de monocamadas auto-organizadas (SAM – do inglês: self-assembled monolayer), que 

são sistemas facilmente formadas através da adsorção de moléculas do tipo tiol sobre a superfície 

de uma superfície metálica (geralmente ouro). Outro ponto importante a ser considerado no 

processo de construção dos biossensores é a técnica usada como sistema de transdução. Neste 

sentido, destaca-se a Ressonância de Plásmons de Superfície (SPR, do inglês surface plasmon 

resonance), uma vez que biossensores baseados em SPR permitem avaliar ligações 

biomoleculares em tempo real com elevada sensibilidade e sem uso de marcadores químicos e/ou 

biológicos.Neste trabalho, estudou-se inicialmente uma reação biomolecular do tipo antígeno-

anticorpo através do sistema biotina-avidina para avaliação da viabilidade da plataforma de 

sensoriamento desenvolvida. Foram analisadas as curvas de SPR obtidas após a funcionalização 

do disco de ouro com ácido mercaptopropanóico - MPA, permitindo monitorar os processos 

associativos e dissociativos das reações biomoleculares estudadas. Verificada a viabilidade da 

plataforma desenvolvida, biossensores de SPR foram empregados para avaliação da interação 

entre chaperonas humanas (Hsc70) e proteínas dos vírus da Zika e Chikungunya. Foi expressada 

uma proteína do capsídeo do vírus da Zika e analisada sua interação em tempo real com várias 

concentrações da Hsc70 humana. Observou-se uma resposta significativa com elevada afinidade 

de ligação entre as proteínas, sugerindo que a proteína viral seja um alvo para a chaperona 

humana. O mesmo foi realizado com a proteína do vírus da Chikungunya, mas não houveram 

interações evidentes. Sumariamente, após utilizados sistemas modelos para avaliar a viabilidade 

da plataforma de sensoriamento, conclui-se a possibilidade de aplicar a metodologia do SPR em 

sistemas específicos, como sendo possível realizar um estudo preliminar de interações entre 

chaperonas humanas e proteínas de vírus de doenças importantes no país, de forma a tentar 

contribuir com informações que possam ser essencialmente úteis com relação ao desenvolvimento 

de novas estratégias terapêuticas. 
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Compostos anfifílicos derivados de η6-areneruthênio(II) têm sido estudados pelo grupo e 

apresentaram possíveis aplicações biológicas, como efeito antitumoral. Além disso, foi observada 

uma propriedade interessante  pelo composto ([η6-arenoRuClL]PF6 

(L=dodeciloxifeniloxadiazolilpiridina)  na reversão da agregação de peptídeos beta-amiloides. 

Alzheimer, Parkinson, Huntington e esclerose lateral amiotrófica são doenças neurodegenerativas 

caracterizadas pelo dobramento incorreto de determinadas proteínas e formação de agregados 

insolúveis que podem ser os responsáveis pela morte de neurônios e a neurodegeneração 

decorrente. As encefalopatias espongiformes transmissíveis ou doenças priônicas também são 

doenças neurodegenerativas fatais, causadas por alterações estruturais em uma proteína endógena, 

prion celular (PrPC), para uma isoforma insolúvel e resistente a proteases, conhecida como 

Scrapie (PrPSc). Deste modo, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a interação dos compostos 

anfifílicos de rutênio em modelos de membranas celulares por meio da técnica de Langmuir, 

visando explicar o mecanismo de ação biológica destas substâncias, assim como a possível ação 

protetora na reversão de agregados protéicos insolúveis. As monocamadas de Langmuir são 

estudadas como modelos de membranas celulares e a análise da curva de compressão permite 

caracterizar a interação intermolecular entre um fármaco  e os lipídeos componentes da membrana 

na interface líquido-ar. Os estudos de caracterização foram realizados utilizando Cuba LB Nima 

Tec mod. 311 de barreira simples utilizando 1,2-dihexadecanoil-sn-glicero 3-fosfocolina (DPPC) 

e 1,2-dihexadecanoil-sn-glicero- 3-fosfo-(1′racglicerol) (DPPG), além dos compostos 4-(4-

dodeciloxifenilazo)piridina, dodeciloxifeniloxadiazolilpiridina e respectivos complexos de  η6-

arenoclororuthênio(II). Curvas de pressão superficial vs área molecular e módulo de compressão 

vs pressão superficial foram plotadas para diferentes composições e as análises estão sendo 

realizadas. Os compostos anfifílicos de rutênio também estão sendo explorados no modelo celular 

de citotoxicidade mediada por prion celular citosólico em células N2a e SHSY-5Y e a viabilidade 

monitorada pelo método MTT. Os estudos e análises dos resultados estão em andamento. Se esses 

compostos apresentarem ação protetora, poderão servir como subsídio para o desenvolvimento 

racional de terapias para doenças causadas pela formação de agregados proteicos insolúveis, como 

as doenças priônicas, a Doença de Alzheimer e a Doença de Parkinson. 
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Os biossensores são sistemas que utilizam moléculas biológicas específicas como método de 

reconhecimento do analito e podem ser empregados em diversas áreas de interesse, como saúde, 

meio ambiente, criminal, entre outras. Como principais vantagens, geralmente os biossensores 

apresentam baixo custo, são práticos e permitem a detecção das espécies com elevada 

sensibilidade e especificidade. Existem diferentes tipos de biossensores, tal como os acústicos, 

ópticos, calorimétricos e eletroquímicos, sendo cada tipo denominado de acordo com a técnica 

utilizada para sua construção. Técnicas eletroquímicas, como as amperométricas, voltamétricas, 

potenciométricas e impedimétricas, são ferramentas poderosas para construção de biossensores. 

Para este estudo, a técnica utilizada foi a espectroscopia de impedância eletroquímica, do inglês, 

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Como metodologia empregada para construção 

do biossensor impedimétrico, foi realizada a eletropolimerização do poli (3,4-

etilenodioxitiofeno), usando o poliestireno sulfonato (PEDOT:PSS) como agente dopante, sobre 

eletrodo descartável de malha de aço. Seguidamente, nanopartículas de ouro (AuNPs) foram 

incorporadas à matriz polimérica previamente formada. Para promover a biofuncionalização 

(ligação do bioreceptor), foi formada uma monocamada auto-organizada (SAM, do inglês self-

assembled monolayer) através da ligação do ácido 3-mercaptopropiônico sobre as AuNPs 

incorporadas sobre PEDOT:PSS/malha de aço. A viabilidade da plataforma de sensoriamento 

desenvolvida se deu através da avaliação da interação do tipo antígeno-anticorpo via sistema 

biotina-avidina. Este estudo vem sendo realizado no Laboratório de Espectrometria, Sensores e 

Biossensores (LaESB) do Departamento de Química da UFPR. Através dos resultados 

parcialmente obtidos é possível afirmar o sucesso da construção do biossensor impedimétricos 

descartável, o qual vem sendo explorado pelo grupo para variados sistemas de interesse médico, 

como em alguns tipos de doenças negligenciadas e para a COVID-19. 
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Armazenar carbono em reservatórios subterrâneos é uma excelente alternativa para a redução de 

emissão do mesmo na atmosfera. Esse armazenamento pode ser feito através da injeção de 

soluções contendo dióxido de carbono em rochas carbonáticas, tal método se torna importante 

tanto para pontos econômicos quanto ecológico. A injeção de soluções nos reservatórios 

subterrâneos é considerada uma técnica para a recuperação de petróleo, para isso, utiliza-se por 

exemplo, CO2 em soluções salinas, a concentração dos sais presentes é um dos objetos de estudo. 

A depender da concentração dos sais tem-se um aumento ou redução da porosidade das rochas, o 

que leva a uma alteração de caminhos preferenciais para a solução escoar, a solução pode corroer 

ou precipitar sais na rocha. A técnica permite recuperar até 70% do óleo aprisionado na rocha 

através do escoamento reativo. Para ser possível tal recuperação é necessária uma solução com 

composição adequada, essa composição leva em consideração a composição da rocha, que varia 

conforme a região de localização do reservatório subterrâneo e sua profundidade, tais aspectos 

também influenciam na porosidade da rocha. Para o estudo, cujo objetivo é a análise da 

permeabilidade da rocha, foi utilizada uma amostra de rocha carbonática com alta porosidade, 

38,03%, advinda da Patagônia. A partir da amostra, buscou-se determinar a permeabilidade de 

uma rocha através da variação da vazão e pressão durante o processo de bombeamento de água. 

Utilizou-se cinco valores de vazão para gerar outros cinco valores de pressão, a coleta dos valores 

de pressão foi realizada em triplicata. Para as vazões utilizadas no experimento, foi analisado 

através da determinação do número de Reynolds, que o regime operava de forma laminar. 

Aplicando e analisando os resultados através da Lei de Darcy foi possível gerar um gráfico, a 

partir de análises e manipulações matemáticas dos dados que o gráfico e sua linearização 

ofereceram, chegou-se ao valor de 1,0127x10-14 m2 para permeabilidade. O valor de 

permeabilidade pode ser considerado, visto que, o R2 obtido na equação da reta do gráfico 

traçado, obteve um valor muito próximo de um, mostrando um experimento que foi bem 

realizado, com bons resultados. 
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Kombucha é uma bebida probiótica fermentada que tem ganhado enorme popularidade ao redor 

do mundo devido ao seu potencial efeito benéfico para a saúde humana. Tradicionalmente 

produzida pela fermentação estática de chá verde ou chá preto (Camellia sinensis) por uma 

associação simbiótica de bactérias e leveduras, no Brasil, adaptou-se em processos fermentativos 

caseiros a um novo substrato: a nativa e mais acessível erva-mate (Ilex paraguariensis). Todavia, 

enquanto encontra-se ampla informação na literatura sobre os metabólitos de Kombucha 

produzida a partir de C. sinensis e suas atividades, há relativa ausência de estudos relevantes sobre 

Kombucha de chá-mate, não havendo caracterização dos compostos fenólicos produzidos nesse 

processo. Com o intuito de suprir tal lacuna, esse trabalho teve como objetivo realizar a extração 

e caracterização de biomoléculas liberadas durante a fermentação de extrato aquoso de I. 

paraguariensis na produção de Kombucha, testar sua capacidade de eliminação de radicais livres 

e observar sua variação em diferentes tempos de fermentação, além de otimizar a extração aquosa 

de erva-mate, com o objetivo de obter um substrato que permita a produção de uma bebida com 

máximo potencial antioxidante. Para tal, foram conduzidas três fermentações em triplicata com 

8, 11 e 14 dias. A Kombucha produzida foi então filtrada e analisada quanto ao conteúdo fenólico 

total por método de Folin-Ciocalteu adaptado e por meio de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) em comparação com padrões. A avaliação da atividade antioxidante será 

analisada por ensaio de redução de DPPH. A otimização da extração aquosa de I. paraguariensis 

quanto a quantidade total de compostos fenólicos foi realizada por Delineamento Central do 

Composto Rotacional (DCCR) no software STATISTICA e obteve-se uma superfície de resposta 

satisfatoriamente ajustada, com R ajustado de 0,9606 e R² de 0,9814. O ensaio de Folin-Ciocalteu 

detectou uma alta concentração de compostos fenólicos totais na Kombucha, que passou de 239,1 

mM de equivalentes de ácido gálico no chá-mate para 490,0 mM no 14° dia de fermentação. Os 

cromatogramas tanto do chá-mate quanto da Kombucha apresentaram uma quantidade e 

variedade promissora de compostos fenólicos antioxidantes, tais quais o ácido gálico, ácido tânico 

e ácido trans-cinâmico. 
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A “Estação Tubo de Ensaio” é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Grupo de Dispositivos 

Nanoestruturados (DiNE) da Universidade Federal do Paraná e tornou-se um laboratório 

experimental para o estudo de painéis fotovoltaicos orgânicos, também conhecidos pela sigla 

OPV, do inglês, Organic Photovoltaics. Sua principal característica é a utilização de materiais 

orgânicos fotossensíveis capazes de converter a energia solar em energia elétrica. Devido à 

propriedade mecânica desses materiais, torna-se possível a aplicação destes painéis em superfícies 

curvas, justificando seu uso na icônica estação de ônibus da cidade de Curitiba. Como objetivo 

deste projeto de iniciação científica, destaca-se: estudar os mecanismos de fotoconversão nas 

células solares orgânicas, investigar as aplicações destas células em 

produtos/equipamentos/edificações comerciais e elaborar um instrumento de divulgação à 

população. Uma vez que, o assunto é relevante na busca de um desenvolvimento sustentável, que 

aproveite os recursos naturais que o país tem a oferecer. Uma pesquisa do tipo “perguntas e 

respostas” foi aplicada por meio de um questionário do Google (google forms) a fim de medir o 

conhecimento geral da população a respeito de energia solar no Brasil e sobre os painéis 

fotovoltaicos. Assim, foi possível que as pessoas tivessem contato com mais informações sobre o 

assunto e pudessem conhecer o projeto que vem sendo desenvolvido com a “Estação Tudo de 

Ensaio”. A partir das respostas de mais de cento e quinze formulários, uma análise estatística 

indicou que aproximadamente 43% dos participantes que se envolveram com a pesquisa sequer 

conheciam o termo OPV. Entretanto, mais da metade das pessoas soube diferenciar um painel 

solar, de um aquecedor solar, compreendendo os diferentes usos entre eles. Além disso, é de 

conhecimento geral que o Brasil possui um potencial solar diário que pode ser proveitoso, mas 

quase 97% das respostas indicam que esse potencial não é realmente utilizado. A partir do 

resultado desta pesquisa, pretende-se desenvolver um material de divulgação científica que atinja 

um público ainda maior. 
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O aço inoxidável martensítico ASTM CA6NM foi submetido a um estudo preliminar de corrosão 

por meio do ensaio de potencial de circuito aberto (OCP), método que pode indicar a tendência 

de resistência à corrosão de um material sob as condições de ensaio empregadas. O estudo foi 

realizado em amostras submetidas a duas modalidades de um novo tratamento térmico-

termoquímico híbrido assistido por plasma. Tal tratamento envolve a realização da etapa 

termoquímica após a têmpera interrompida do aço à uma temperatura acima da Ms (temperatura 

de início de formação de martensita), com aço estando no campo da austenita metaestável. Isso 

possibilita que uma camada superficial de austenita expandida pelo elemento intersticial seja 

obtida sobre o substrato martensítico do aço, o que pode ser favorável do ponto de vista da 

resistência à corrosão. A primeira modalidade envolveu a realização da cementação por plasma 

sob diferentes fluxos e misturas gasosas. A segunda modalidade consistiu em uma adaptação da 

primeira, envolvendo agora a realização de tratamentos sequenciais onde, na etapa do tratamento 

termoquímico, ocorreu a transformação fracionada da austenita em martensita não só para a 

cementação, mas também para a cementação seguida da nitretação por plasma. O objetivo deste 

estudo consiste em avaliar a influência do tipo de tratamento (primeira e segunda modalidades) 

bem como das variáveis de processo utilizadas na primeira modalidade nos potenciais de 

equilíbrio das amostras, com o intuito de se verificar como as camadas de austenita expandida 

obtidas de maneiras diferentes se comportam em termos deste parâmetro eletroquímico. Assim, 

as amostras previamente tratadas, além de uma amostra não tratada (no estado temperado e 

revenido), foram submetidas ao ensaio de OCP, sendo que as regiões submetidas a este ensaio 

foram caracterizadas por microscopia confocal laser. A avaliação dos resultados permitiu concluir 

que o tipo de tratamento (na comparação entre a primeira e a segunda modalidade) teve grande 

influência na tendência termodinâmica de resistência à corrosão, na qual os tratamentos 

sequenciais, principalmente aquele envolvendo a cementação seguida da nitretação por plasma, 

apresentaram um potencial de estabilização muito maior, consequentemente uma maior tendência 

de resistência à corrosão, inclusive em comparação à amostra não tratada. Já o uso de diferentes 

fluxos e misturas gasosas na primeira modalidade não se mostrou muito significativo. 
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Em comparação com o resto do mundo o Brasil utiliza mais fontes energéticas renováveis do que 

os demais países, com destaque para a biomassa, representando cerca de 26,8% da matiz 

energética brasileira, sendo que a lenha e o carvão vegetal corresponderam a 8,8% em 2019. A 

demanda por esse tipo de fonte energética é grande e tende a crescer em indústrias, para produção 

de vapor e energia elétrica. Os biocombustíveis sólidos como briquetes e pellets são alternativas 

de aproveitar a biomassa vegetal residual por compactação, aumentando o poder calorífico por 

unidade de volume facilitando a logística, e deixando a queima da biomassa mais uniforme. O 

tratamento térmico é uma forma de contribuir para o incremento das características energéticas 

dos biocombustíveis, reduzindo a umidade, aumentando o conteúdo de carbono e por 

consequência o poder calorífico. Neste trabalho, submeteu-se amostras de briquetes comerciais 

produzidos a partir de resíduo de serragem de eucalipto a pirólise suave, torrefação. Utilizou-se 

forno mufla com taxa de aquecimento de 1,5 °C de temperatura ambiente à 200, 250 e 300 °C e 

nos tempos de 1, 2 e 3 h. Realizou-se a análise imediata das amostras sem tratamento térmico e 

torrificadas pelo método ASTM (D-3. 172 até D-3. 175). O poder calorífico superior (PCS) será 

determinado pela norma ABNT-NBR 8633. Os resultados obtidos nas análises serão tabulados e 

submetidos a análise de variância (ANOVA) e após submetido ao Teste de Tukey com nível de 

significância de 95%. Como resultados preliminares para as amostras sem tratamento térmico 

têm-se o teor de umidade médio de 8,7%, materiais voláteis 84,9 %, carbono fixo 12,9 % e cinzas 

2,1%. Estes resultados corroboram com os encontrados na literatura para madeira de eucalipto 

largamente utilizada para geração de energia. Após a conclusão de todas as análises os dados 

serão submetidos a análise estatística e os demais resultados apresentados no EVINCI 2021. 
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Este trabalho tem duas linhas principais. Numa delas estudamos a topologia das Grassmanianas. 

Estamos considerando Grassmanianas como o conjunto dos m-planos ou subespaços de dimensão 

m do espaço vetorial . Para definir uma topologia neste conjunto, considere primeiramente uma 

ação natural do grupo   sobre o espaço . Com isso, podemos induzir uma ação sobre a 

grassmaniana. Neste trabalho, mostramos que esta ação é transitiva. Com esta propriedade, 

podemos considerar o seguinte subespaço vetorial. Seja  o espaço vetorial gerado pelas m 

primeiras colunas da base natural de . Tomando a ação natural do grupo  sobre  temos uma 

aplicação sobrejetora de  sobre a grassmaniana. A topologia pode ser assim definida. Como temos 

uma bijeção entre o quociente do grupo  pelo subgrupo estabilizador de , e a grassmaniana, a 

topologia pode ser definida por transporte de estrutura, isto é, os abertos da grassmaniana, são os 

abertos gerados pelos espaços vetorias da topologia quociente. A segunda parte importante deste 

trabalho consiste em apresentar um estudo da ação de  sobre o conjunto das matrizes complexas 

diagonalizáveis por conjugação e sobre o conjunto das matrizes complexas nilpotentes. Queremos 

um critério de decisão sobre a diagonalização, que leve em conta a ação do grupo. Um dos 

resultados neste caminho é o seguinte: Uma matriz complexa é diagonalizável, se e somente se, 

sua órbita sob a ação do grupo  é fechada no conjunto das matrizes complexa n×n. Outro resultado 

importante nesta direção é que todo ponto de aderência do espaço das matrizes, contém uma 

matriz diagonalizável. Dentro deste contexto, é possivel estudar as matrizes nilpotentes com o 

seguinte ponto de vista. Podemos associar um diagrama de Young associado a uma órbita 

nilpotente. Com este objeto, podemos classificar a classe de semelhança de matrizes nilpontentes 

a partir do diagrama de Young. 
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A Ilex paraguariensis popularmente conhecida como erva-mate, é originária da mata Atlântica, e 

fonte de alcalóides, polifenóis, flavonóides, triterpenos e ácidos orgânicos. As folhas e os galhos 

são a principal parte de interesse, sendo o nitrogênio (N) um dos nutrientes mais exportados com 

a colheita. Apesar disso, a adubação nitrogenada em erva-mate é pouco estudada, especialmente 

em cultivos clonais. Este trabalho tem como objetivo determinar as alterações na produtividade e 

absorção de nutrientes por dois clones de erva-mate proporcionada pela adubação nitrogenada. 

Para atender estes objetivos foram implantados dois experimentos a campo em 2018, no 

município de Severiano de Almeida – RS e General Carneiro – PR, com espaçamento entre 

plantas de 2,7 x 1,5 m e 3,0 x 1,5, respectivamente. Os tratamentos consistiram da combinação 

de dois clones fêmeas de erva-mate (BRS BLD Yari e BRS BLD Aupaba) com cinco doses anuais 

de nitrogênio (0, 5, 10, 20 e 30 g planta-1 de N). Foram avaliados até o momento a sobrevivência 

de mudas, pela contagem de plantas sobreviventes até 2 anos após o plantio nos dois locais, e a 

produtividade de erva-mate comercial em Severiano de Almeida, pela colheita das plantas com 

crescimento suficiente em julho de 2021, três anos após o transplantio das mudas a campo. Como 

resultados parciais observou-se que na dose zero, a mortalidade média dos dois clones nos dois 

locais foi de 24%, enquanto com a aplicação de N foi de 44%, com maior sensibilidade do clone 

Yari. A produtividade de erva-mate comercial foi maior no clone Aupaba, devido a maior 

sobrevivência das plantas. Não houve efeito da adubação nitrogenada na produtividade de erva-

mate comercial nos dois clones avaliados. Conclui-se que a adubação nitrogenada na implantação 

de ervais clonais prejudica o estabelecimento das plantas e não proporciona aumento de 

produtividade de erva-mate comercial. 
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A madeira de teca (Tectona grandis Linn. f.) é mundialmente apreciada por sua cor e elevada 

durabilidade natural, grande parte dessas características ocorre em função da quantidade e tipo de 

extrativos presentes no cerne da mesma. Nesse sentido, alguns compostos presentes no cerne da 

madeira de teca, principalmente os derivados de quinonas (antraquinonas e naftoquinonas), têm 

sido fontes de estudo por causa do potencial termiticida e fungicida atribuído a estes compostos. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar as propriedades da madeira de teca, 

analisar o teor dos extratos e adicioná-los em nanocelulose para verificar a solubilidade e a 

interferência na formação de filmes. As amostras de madeira de Tectona grandis são provenientes 

de plantios comerciais, com 10 anos de idades, provenientes da cidade de Cáceres, estado do Mato 

Grosso. Foram coletadas seis árvores, de cada árvore foram coletados cinco discos, nas posições 

da base, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial. As propriedades avaliadas foram: densidade 

básica, porcentagem de cerne e alburno, análise colorimétrica, fotomicrografias obtidas em 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), FTIR e o teor de extrativos. Após a caracterização 

da madeira, os extratos aquosos foram adicionados em nanocelulose comercial e foram 

confeccionados filmes, por meio da deposição da suspensão nanocelulósica+extratos aquosos 

sobre o conjunto papel-filtro sob uma tela de nylon, foram filtrados a vácuo e secos em estufa, 

com temperatura de 40°C durante um 4 horas. A caracterização da madeira de Teca está de acordo 

com o descrito na literatura. Os extratos variaram conforme os solventes empregados, sendo a 

menor solubilidade para água quente, quando empregada a sequência de extrações para obtenção 

dos extrativos totais houve um aumento expressivo. Devido as restrições pandêmicas o trabalho 

encontra-se na etapa de caracterização dos principais compostos extraídos. Mas foi possível 

misturar e obter uma solução homogênea de nanocelulose e extratos aquosos e a produção dos 

filmes. Visualmente os filmes produzidos, quando comparados com as amostras testemunha, 

obtiveram uma coloração mais escura. As próximas etapas da pesquisa são a avaliação da inibição 

fúngica dos filmes produzidos. 
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No Brasil a CONAMA é responsável por regulamentação da qualidade do ar em ambientes 

externos, o que determina a qualidade do ar é uma fórmula matemática o resultado é dividido em 

uma tabela que atualmente é dividido em “boa, regular, inadequada, má, péssima ou crítica" onde 

a partir do “inadequada” já há efeitos nocivos para a população principalmente mais sensível.  O 

trabalho se baseia a análise, tratamento e exibição dos dados coletados através dos projetos 

BikeLab e climoscopio ambos desenvolvidos pelo projeto "Ciência para todos” BikeLab teve seu 

primeiro exemplar desenvolvido em 2018 e tem como objetivo coletar os dados através de um 

dispositivo Arduino durante uma trajetória de ciclistas, e vem sendo constantemente melhorado, 

já o climoscopio é um dispositivo IoT  também desenvolvido em 2018 mas coleta os dados apenas 

de um local estático. Os dados são separados por região, horários, tipos de gases e classificação 

da qualidade do ar tornando assim a visualização e divulgação mais efetiva, para facilitar a 

visualização o usuário também poderá escolher a forma/tipo de gráfico ele gostaria de visualizar, 

os dados visualizados também poderão ser convertidos para PDF e estará disponível para o 

download do usuário. Também é possível fazer login e salvar locais específicos para receber 

informações e atualizações do local. Todo o design das telas foram desenvolvidos através do 

adobeXD, tanto o aplicativo quanto a página Web foram desenvolvidas em Flutter, o banco de 

dados estão construídos no firebase, que é um banco de dados online disponível de forma gratuita 

e a integração com APIs externas e banco de dados dos dois projetos usados para a coleta dos 

dados em javaScript. O principal objetivo é a divulgação dos dados coletados pelos dois projetos 

já desenvolvidos para que as informações estejam visíveis de forma rápida, prática e eficiente 

para o público geral. 
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Esta pesquisa está inserida no Projeto Ocupações Urbanas, grupo que desde 2015 vem realizando 

atividades de pesquisa e extensão no âmbito das ocupações urbanas Nova Primavera, 29 de 

Março, Tiradentes e Dona Cida, localizadas na regional CIC em Curitiba/PR. Em anos anteriores 

de atividade de iniciação científica, busquei investigar os múltiplos trabalhos desempenhados 

pelas mulheres sem teto e sua importância para a reprodução da vida coletiva. Compreendendo a 

inviabilidade na conciliação de seus trabalhos e, muitas vezes não conseguindo realizar atividades 

remuneradas devido à sobrecarga de trabalho na esfera privada, mulheres ocupantes produzem 

espaços e ações visando a socialização de parte destes trabalhos, viabilizando a reprodução da 

vida para além da esfera privada, de forma comunitária. Como continuidade da pesquisa, partindo 

do entendimento do espaço enquanto condição, meio e produto da reprodução social, para o edital 

2020-2021 busco aprofundar a discussão entre o trabalho reprodutivo e a (re)produção do espaço. 

No capitalismo o espaço se estrutura a partir da divisão e hierarquização de classes, da relação de 

propriedade, da técnica e do conhecimento e, para desenvolvimento desta pesquisa, da 

diferenciação entre o feminino e o masculino. Tendo o trabalho humano como condição para 

produção material e criação de valor, como compreender a produção espacial gerada a partir de 

trabalhos historicamente identificados como não-trabalhos? Como interpretar as espacialidades 

geradas a partir dos trabalhos reprodutivos desenvolvidos pelas moradoras das ocupações? De 

que forma a invisibilidade destes trabalhos vem garantindo a reprodução capitalista? De que 

maneira estes trabalhos reprodutivos socializados pelas ocupantes expressam práticas subversivas 

à lógica formal de produção do espaço? Estas são algumas das questões que busco aprofundar 

nesta pesquisa. Como metodologia, desenvolvo a revisão teórica estabelecendo diálogos entre a 

teoria urbana crítica e a(s) teoria(s) feminista(s), sistematização de dados secundários obtidos 

através das instituições públicas municipais, além da análise de entrevistas e materiais produzidos 

coletivamente pelos integrantes do Projeto de Pesquisa em anos anteriores. Como resultado 

preliminar da pesquisa, entendo que estendendo seus trabalhos domésticos para a comunidade e 

reconhecendo os problemas espaço-temporais vividos na cidade pelos seus semelhantes, mulheres 

da classe trabalhadora praticam a apropriação e autogestão do espaço, demonstrando 

publicamente sua existência. 
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Apesar do elevado número de agentes antiparasitários utilizados para o tratamento de doenças 

infecciosas e parasitárias em animais, o desenvolvimento de sistemas poliméricos de liberação 

controlada apresenta um grande desafio, principalmente devido às limitações das drogas 

antiparasitárias disponíveis no mercado veterinário. Por exemplo, o fármaco ivermectina 

apresenta insolubilidade e instabilidade em soluções aquosas e baixa biodisponibilidade quando 

utilizado em formulações líquidas para uso oral, tópico ou injetável. Assim, as microcápsulas 

poliméricas utilizadas para o encapsulamento de ativos antimicrobianos apresentam alguns 

benefícios em relação às formulações convencionais, incluindo maior solubilidade, maior 

estabilidade, melhor permeabilidade e biodisponibilidade no epitélio, meia vida prolongada e 

efeitos adversos mínimos. O poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) (PHBV) é um poliéster 

alifático sintetizado por determinadas cepas bacterianas e pertencente à família dos 

polihidroxialcanoatos (PHA’s), sendo utilizado em uma ampla gama de aplicações, especialmente 

na indústria biomédica e alimentícia, na qual o encapsulamento de compostos bioativos é notável. 

Com intuito de produzir uma extensa lista de biomateriais compostos com maior potencial para 

aplicação na área veterinária, é possível realizar estratégias químicas e físicas para modificar o 

poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato), dando ênfase à combinação de PHBV com outros 

materiais de uma variedade de estruturas e propriedades diferentes, como outros polímeros, óleos 

vegetais, nanomateriais de carbono, nanocelulose, nanoargilas e nanometais. Assim, este projeto 

possuiu como objetivo o levantamento bibliográfico para o desenvolvimento de microcápsulas 

poliméricas de PHBV para encapsulamento do fármaco ivermectina para aplicação na indústria 

veterinária. Além disso, com os dados obtidos a partir do levantamento bibliográfico, foi redigido 

um artigo científico (em fase preliminar) para submissão em revista internacional. 
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A crescente preocupação com fatores climáticos e com o aquecimento global, focada na 

diminuição do uso de combustíveis fósseis, vem abrindo espaço para o desenvolvimento e 

aplicação de novos modelos de geração e consumo de energia. Uma evolução das fontes 

renováveis de energia trouxe a possibilidade de uma geração descentralizada, surgindo então, o 

conceito da microrrede. Isso criou novas demandas na manutenção da qualidade e no controle da 

energia elétrica em redes com geração intermitente, o que levou ao uso de sistemas de 

armazenamento de energia. Além disso, o avanço na mobilidade elétrica, proporcionado por uma 

maior densidade de energia das baterias, possibilitou o surgimento de veículos elétricos de menor 

custo e maior qualidade, que conseguem entrar no mercado de veículos à combustão de forma 

competitiva. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de dois sistemas de 

armazenamento de energia, um conectado à microrrede do Departamento de Engenharia Elétrica 

(DELT) localizado no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Curitiba 

e outro aplicado em um veículo elétrico do tipo Fórmula SAE, que a equipe UFPR Fórmula usa 

em competição nacional para representar a UFPR. A diferença da natureza entre as aplicações 

proporcionou um amplo cenário de investigação, sendo um sistema focado em alta densidade de 

energia (aplicação estacionária) e outro em alta densidade de potência (veículo elétrico). Somado 

a isso, a aplicação automotiva exige cuidados específicos, desde a necessidade de um projeto 

mecânico integrado ao restante do carro, até o uso de componentes e sistemas de segurança 

próprios. Após uma revisão teórica dos sistemas envolvidos, foi iniciado o desenvolvimento do 

projeto seguindo a metodologia waterfall, que o divide em etapas: Especificação dos 

requerimentos, onde é feito um estudo, descrição e definição dos requerimentos de cada 

subsistema; Projeto do sistema, onde é desenvolvido o projeto e especificação dos componentes, 

sendo dividido em: Arquitetura, Interface e Componente; Implementação e teste de unidade, em 

que o protótipo é montado e os subsistemas testados; Integração e teste do sistema, em que o 

sistema completo é montado e testado para verificar a conformidade com os requisitos; Operação 

e manutenção. Como resultado, se obteve um projeto completo e especificado para os dois 

sistemas, além do desenvolvimento prático da montagem e testes. 
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Sendo formados por uma rede de unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas, os 

poliuretanos apresentam ótima versatilidade, característica que faz deste material um dos 

polímeros de maior importância para os mercados de bens de consumo e uso industrial da 

atualidade. Os poliuretanos são obtidos a partir de uma reação entre um poliol e um isocianato 

além de alguns outros materiais, como os extensores de cadeia. A lignina, por sua vez, é um 

polímero natural e é considerada uma das maiores fontes renováveis e que, estruturalmente, 

apresenta grupamentos aromáticos com grande potencial para aplicações biotecnológicas. Dada a 

importância desses materiais, este projeto tem como objetivo principal preparar e caracterizar 

membranas de poliuretanos e avaliar as propriedades destas com o uso da lignina e materiais 

adsorventes. Preliminarmente, foram realizados testes de solubilidade de alguns materiais 

uretânicos elastoméricos com alguns solventes orgânicos, porém, todos os materiais testados se 

mostraram insolúveis, inviabilizando a utilização dos materiais uretânicos já disponíveis no 

laboratório. Na sequência, uma nova reação foi realizada para a qual foi usado o polipropileno 

glicol como poliol, diisocianato de tolueno e o dietileno glicol como extensor de cadeia. O cálculo 

das quantidades estequiométricas dos reagentes foi realizado a partir de um código desenvolvido 

no software Scylab. Os reagentes foram previamente tratados. Foi empregada a técnica em 2 

etapas, com formação do pré-polímero com 2 % de excesso de isocianato. A obtenção do 

poliuretano final ocorreu pela adição de dietilenoglicol e a mistura foi vazada para um molde de 

vidro e mantida na estufa a 80oC por 48 horas. Foi obtida uma membrana homogênea e 

transparente, porém, com um excesso de flexibilade e, portanto, espera-se que com correções nas 

quantidades estequiométricas, as membranas estejam dentro da idealidade para os futuros testes. 

A aplicação da lignina, dos materiais adsorventes e a caracterização dos materiais por IVTF, 

RMN, calorimetria diferencial de varredura (DSC), termogravimetria (TGA), microscopia ainda 

estão em andamento. 
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Nas últimas décadas, a prevalência de infecções respiratórias, e em particular asma e alergias, tem 

aumentado consideravelmente, especialmente nos países industrializados e em desenvolvimento 

como o Brasil, sendo alvo de maiores estudos, preocupações e precauções. A etiologia das 

doenças respiratórias é multifatorial e inclui, entre outros, as interações entre predisposição 

genética e fatores ambientais. As dinâmicas ambientais, caracterizadas pelas mudanças 

climáticas, aspectos qualitativos e quantitativos da poluição atmosférica e de pólens no ar, podem 

explicar em parte, o aumento da incidência de sintomas e doenças respiratórias durante os últimos 

anos. Pólen é reconhecidamente um dos principais desencadeadores de alergias sazonais e 

agravamento da asma e tem seu perfil alergênico e período de polinização aumentados após o 

cultivo e propagação de gramíneas, vegetações arbustivas e arbóreas não nativas em locais 

público e privados, as chamadas espécies invasoras. Além disso, as mudanças climáticas globais 

são associadas a um início mais precoce e uma duração prolongada das estações de polinização, 

acarretando no aumento da produção de pólen, e assim impactando em uma alergenicidade mais 

intensa de alguns tipos de pólen sobre os indivíduos alérgicos ou um agravado no quadro de 

portadores de doenças respiratórias. O presente estudo almeja coletar, identificar, quantificar e 

caracterizar os aerossóis biogênicos na cidade de Curitiba comparando dados já coletados de 2018 

e 2019 para comprovar os períodos de aumento de produção de pólen, além de avaliar o impacto 

dos bioaerossóis na saúde da população Curitibana no ano de 2020 até 2021, identifica também,o 

cenário e repetição anual dos picos de emissão de pólens das respectivas espécies de gramíneas 

que agravam essas doenças respiratórias, para comprovar a periodicidade em que acontecem os 

picos de produção de pólen na cidade, para se ter dados sazonais concretos dos períodos em que 

o pólen pode agravar as doenças respiratórias. 
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A suinocultura no Paraná tem uma grande importância e contribuição no aspecto econômico e 

social tanto para pequenos quanto para grandes produtores, podemos perceber uma notável 

ampliação no sistema produtivo de suínos, considerando que o Paraná vem desenvolvendo e 

investindo cada vez mais em especialização de tecnologias que aumentam o potencial produtivo, 

aliados a uma mão de obra especializada, padrões de mercado e com um incremento de material 

genético de qualidade. A suinocultura brasileira está crescendo cada dia mais, e já ocupa um lugar 

de respeito no mercado internacional, isso só é possível com o avanço do consumo de carne suína 

no mundo. Para isso, podemos fazer uma correlação no decorrer dos anos, com apontamentos em 

diversos momentos em que ocorreram fatos que foram atípicos para o mercado, fazendo com que 

o preço flutuasse. Para esse nosso estudo buscamos abordar todos os fatores que podem acarretar 

em alterações de preços para suíno vivo, suíno carcaça e valor de comércio para o consumidor 

final no varejo, indiscutivelmente a carne de suíno esta presente na mesa de grande parte da 

população global, ou seja, fez-se necessário intensos estudos relacionados à nutrição do animal, 

manejo correto, clima adequado para sua produção, implicações que será causado no local de 

implantação, mercado favorável, rotas de escoamento, recursos naturais e um bom planejamento 

de produção para que seja feito de forma sustentável e economicamente viável. Dito isso podemos 

seguir com a pesquisa baseando-se em todos esses fatores e atrelando essas características com a 

variação de climática sazonal, na moeda que regula o mercado de exportação e importação, e no 

geral custo de cereais para alimentação. Para o período analisado houve correlação entre o preço 

do suíno vivo e o preço do suíno carcaça (0,9440). Com isso é possível notar uma diferença 

considerável entre os valores de mercado interno no decorrer dos anos entre os próprios cortes do 

suíno para venda comercial, isso se dá justamente pela presença de pequenos produtores inseridos 

no mercado que competem preço com a especulação do mercado, porém não foi observado 

correlação entre o preço do suíno vivo e o preço médio dos cortes comerciais (pernil, lombo, 

costela, paleta e bisteca) no varejo de Curitiba/PR (-0,1115).Também não houve correlação entre 

o preço da carcaça suína e o preço médio dos cortes comerciais (-0,1330). 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) os define como “todo material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade”. Um dos grandes 

problemas do planeta está em como se livrar desses resíduos, sendo as maneiras mais populares, 

os aterros sanitários, reciclagem e a queima direta. Entretanto essas maneiras acarretam 

consequências graves para o meio ambiente ou não podem ser usadas em todas as situações. A 

incineração desses resíduos é a melhor maneira para se descartar o lixo, principalmente se os 

gases tóxicos liberados pelo mesmo forem combatidos.No NPDEAS(Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Energia auto sustentável)foi desenvolvido um incinerador, no qual a fumaça 

com os gases maléficos para o meio ambiente e tratada através de um sistema utilizando 

microalgas. Dessa forma, é possível reduzir prejuízo para o meio.  Nesse plano de trabalho está 

sendo desenvolvido um modelo matemático de ordem zero para uma análise 

termoeconômica,onde serão gerados gráficos de eficiência e custo. O uso de conceitos da 

Termoeconomia para modelagem de sistemas físicos tem como finalidade obter um sistema de 

equações de custos, que representa matematicamente o processo de formação de custos na planta. 

Para uma boa análise termoeconômica, é preciso uma análise exergética. A exergia é definida 

como o maior trabalho teórico possível, obtido  conforme o ambiente de referência interaja até o 

equilíbrio, com o sistema de interesse. A exergia pode ser dividida em quatro partes: cinética, 

potencial, física e química. O método da análise exergética é particularmente apropriado na busca 

de condições operacionais mais eficientes. Tal técnica permite a determinação de rejeitos e perdas 

energéticas em termos de sua localização, tipo e valores reais. Para processos abertos, usualmente 

encontrados em indústrias, aplica-se o cálculo de exergia total em cada corrente de entrada e saída 

do volume de controle adotado. Desta forma, é possível encontrar valores de eficiência exergética 

para cada sistema abordado. A eficiência exergética pode ser avaliada como a razão do trabalho 

real desenvolvido pelo trabalho máximo teórico. Este conceito é útil para estabelecer uma 

diferença entre meios para utilização de recursos energéticos que são termodinamicamente 

eficazes e aqueles que não o são. 
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Uma das manifestações patológicas mais preocupantes na construção civil é a reação álcali-

agregado (RAA) por ser altamente deletéria para uma estrutura de concreto e ter altíssimo custo 

de recuperação/reparo. A RAA trata-se de uma reação química que ocorre no interior do concreto 

envolvendo o agregado reativo, íons hidroxila (OH-) e os álcalis (K2O e Na2O) disponíveis no 

cimento. Na presença de água os álcalis reagem com sílica resultando na Reação Álcali-Sílica - 

RAS ou reagem com carboneto presentes nos agregados. Essa reação tem como produto um gel 

que pode causar pressões no interior do concreto e ocasionar fissuras que afetarão diretamente a 

resistência mecânica, durabilidade e estabilidade do elemento, devido a isso são importantes os 

estudos na prevenção e recuperação das estruturas. Esta pesquisa tem ênfase em barragens de 

concreto por ser um ambiente favorável para a RAA. Vários são os fatores que podem acelerar a 

reação, como o teor de álcalis do concreto, quantidade de partículas reativas nos agregados, a 

granulometria dos agregados e a ação do meio ambiente. No caso das barragens, elas possuem 

grandes volumes de concreto e ambiente com elevada quantidade de água, além de utilizarem 

normalmente agregados de locais próximos, podendo não se ter informações sobre a reatividade 

dos mesmos. Assim, o objetivo deste estudo foi testar agregados com potencial reativo através de 

quatro diferentes métodos: ensaio acelerado de barras de argamassa (AMBT), ensaio acelerado 

de prismas de concreto (ACPT), ensaio de prismas de concreto (CPT), ambos os três 

normatizados; e o método acelerado brasileiro de prismas de concreto (ABCPT), esses ensaios 

têm como propósito confirmar a potencial reatividade do agregado. Os resultados dos ensaios 

foram correlacionados e avaliados quanto a sua eficácia, sendo que o ensaio AMBT apresentou 

resultados mais discrepantes e o ensaio de ABCPT obteve boa correlação com o ensaio ACPT 

para um dos agregados ensaiados. Posteriormente serão testados meios de mitigação da reação 

álcali-agregado. 
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A Campomanesia xanthocarpa (Mart.) Berg. é uma Myrtaceae que no Brasil ocorre de Minas 

Gerais e São Paulo até o Rio Grande do Sul. Tem grande importância econômica, medicinal e 

ecológica visto que a espécie é utilizada para repovoar áreas de proteção ambiental, para a 

produção de alimentos, instrumentos musicais e agrícolas, e é popularmente usada como 

depurativa, antidiarreica, antirreumática e para diminuir o colesterol do sangue. No entanto a 

produção de mudas de guabiroba ainda é realizada de modo empírico, sendo necessário estudar 

métodos e técnicas para produzi-las em maior escala. Com isso o objetivo do presente trabalho 

foi testar a técnica de estiolamento combinada com o uso de IBA no método de propagação 

vegetativa por estaquia visando um melhor resultado no enraizamento das estacas. Inicialmente 

parte das matrizes foram colocadas na luz e a outra parte sob uma tenda coberta com lona preta 

na parte superior e sombrite preto 80% nas laterais. As mudas na tenda permaneceram por 30 e 

60 dias estioladas, as estacas foram coletadas nos 30°, 60° e 75° dias do experimento e alocadas 

em tubetes com substrato FORTH Condicionador® na casa de enraizamento com umidade 

relativa do ar acima de 80% e temperatura média de 25°C ± 2°C, onde ficaram por 60 dias para 

avaliação. O experimento foi composto por 8 tratamentos com dois fatores: o não sombreamento 

das mudas, o sombreamento de 30, 60 e 60 dias e mais 15 na luz, e concentração de IBA utilizada 

de 0 mg L-1 e 1000 mg L-1, sendo (4x2). Foram instalados utilizando o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) em esquema fatorial. Concluiu-se que as estacas sobreviveram bem as 

condições do experimento obtendo na maioria dos tratamentos mais de 60% de sobrevivência, e 

o sombreamento em conjunto com a aplicação de IBA não proporcionou resultados superiores 

significativos. 
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O projeto Ciência na Escola tem como objetivo propiciar a estudantes de escolas a aplicação de 

protocolos de pesquisa com foco em ciência. O grupo envolvido com a parte informática tem 

como missão a pesquisa e desenvolvimento de um ambiente de desenvolvimento de protocolos 

eletrônicos, que possam ser configurados pelos professores e pesquisadores e disponibilizados 

aos alunos na forma de um aplicativo padronizado. A iniciação científica iniciou em Julho de 

2021. Neste curto período, no projeto, foram analisadas propostas de interface com o usuário. O 

diagrama está sendo feito por meio do aplicativo Moqups, com o intuito de transferir para a 

linguagem de programação UML. Os próximos passos são a especificação detalhada e 

prototipação das telas de interface para o aplicativo. Um protocolo pode ser constituído de 

diferentes tipos de perguntas e itens. Esses são; instruções: Caixas de texto, imagens, áudios ou 

vídeos ao longo do protocolo visando orientar os estudantes. Escolha simples: Caixa de escolha 

simples (única), com alternativas objetivas, podendo ser constituída de texto, imagem, áudio ou 

vídeo. Escolha múltipla: Caixa de escolha múltipla, com alternativas objetivas, podendo ser 

constituída de texto, imagem, áudio ou vídeo. Pergunta de resposta dissertativa: Pode ser uma 

pergunta textual, imagem, áudio ou vídeo, que exiba uma caixa de texto para que o aluno(a) possa 

discorrer sobre o proposto. Preenchimento de tabelas: Tabelas com células que podem ser 

preenchidas pelos alunos. Foto geolocalizada: Permite ao usuário tirar uma foto e salva a 

geolocalização da mesma. Vídeo geolocalizado: Permite ao usuário gravar um vídeo e salva a 

geolocalização do mesmo. Prólogo: Espaço para informações finais. Além disso envia, ou agenda 

o envio das respostas do protocolo ao servidor. As caixas de escolha permitem alteração do fluxo 

do protocolo. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1044 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

APLICAÇÃO DAS BATERIAS DE SÓDIO-CLORETO DE NÍQUEL EM 

MICRORREDE 

Nº: 20219924 

Autor(es): Alexandre dos Santos Neves 

Orientador(es): Joao Americo Vilela Junior 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Baterias De Sódio-Cloreto De Níquel, Comunicação Tcp/Ip, Microrrede 

 

O presente projeto consistiu em estudos de configuração e aplicação de duas baterias, FZSoNick 

ST523, de sódio-cloreto de níquel na microrrede de geração distribuída implementada no prédio 

histórico de Engenharia Elétrica (DELT) no Campus Centro Politécnico da Universidade Federal 

do Paraná. Cada bateria possui capacidade energética de 22,5kWh e um BMS (battery 

management system) integrado, equipamento que realiza o gerenciamento interno dos processos 

da bateria, aquisição de dados, sistemas de segurança e comunicação, o qual se comunica através 

de rede CAN para o envio dos dados da bateria. O objetivo deste trabalho foi centrado em realizar 

a configuração destas baterias para operarem em paralelo no sistema da microrrede, 

comunicando-se com um sistema supervisório, desenvolvido no software TIAportal atrelado a 

um controlador lógico programável da Siemens, capaz de gerenciar todos os equipamentos da 

microrrede para a tomada de decisões, tal comunicação é feita através de protocolo modbus TCP, 

via rede ethernet. As baterias podem ser gerenciadas individualmente com software fornecido 

pela fabbricante, porém para colocar as baterias operando em paralelo foi utilizado um 

computador embarcado, MOXA UC-8418, que possui um módulo compatível para comunicação 

via rede CAN, para a comunicação com os BMS's e suporte para a comunicação TCP/IP com o 

CLP, sendo possível então colocar as baterias em paralelo, o computador embarcado comunica-

se com os nós de cada bateria presente na rede CAN e intermedia a comunicação das mesmas 

com o CLP através do protocolo TCP/IP. Sendo assim foram realizados estudos bibliográficos 

referentes aos equipamentos utilizados para viabilizar o conhecimento mais aprofundado dos 

modos de operação e comunicação dos mesmos, foram utilizados como referencias os manuais 

do computador embarcado e das baterias, exemplos e anexos disponibilizados pelas fabricantes 

para auxiliar na utilização dos equipamentos. Além disto, foram dirigidos estudos de linguagem 

C, para o desenvolvimento de programas capazes de estabelecer tais comunicações no 

computador embarcado. Para viabilizar a comunicação TCP/IP do UC-8418 foi utilizado na 

programação o Socket TCP, utilizando o modelo Cliente-Servidor, sendo escrito programas bases 

para tal comunicação ser estabelecida. Sendo assim, foram realizados estudos dos diversos modos 

de operação das baterias, buscando estabelecer a comunicação entre os BMS's e o sistema 

supervisório, visando implementar de forma efetiva as baterias de sódio-cloreto de níquel em 

operação paralela na microrrede. 
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O presente trabalho consiste em utilizar uma nova abordagem para a utilização do método 

Multigrid (MG), o método MG é utilizado em conjunto com um outro método – conhecido como 

SIMPLEC – para resolver as equações de Navier-Stokes que se encontram em regime permanente 

e incompressíveis. Como é necessário discretizar o modelo matemático, o método de 

discretização escolhido foi o método dos Volumes Finitos (MVF). O método escolhido para a 

resolução do problema foi o Full Multigrid (FMG) que é baseado diretamente em ciclos-V. Já o 

acoplamento pressão-velocidade é efetuado em todos os níveis do FMG por um algoritmo 

completamente diferente o qual é baseado nos algoritmos SIMPLEC. Nesse novo algoritmo todos 

os passos são feitos de forma muito semelhante ao do método SIMPLEC, entretanto, há uma 

pequena diferença em relação às resoluções dos sistemas lineares das equações governantes. O 

problema estudado para a implementação deste algoritmo consiste no escoamento de um fluido, 

água, numa cavidade quadrada que consiste numa tampa deslizante de mesmo tamanho da 

cavidade. A posição da tampa vai se modificando conforme um passo de tempo preestabelecido, 

ou seja, a posição da tampa varia conforme o tempo. Esse mesmo modelo é usado para efetuar os 

testes referentes ao modelo numérico utilizado. A verificação utilizada para se constatar se o 

modelo utilizado é eficiente, é feita através de comparações já obtidas na literatura e através de 

testes de análise de erros. O desempenho computacional é constituído da análise de alguns 

parâmetros presentes no modelo como o decaimento e resíduos, tempos de execução e os esforços 

computacionais feitos durante o processamento. Durante a simulação do fenômeno, foram 

estudados diferentes valores de passos no tempo, para a variação da posição da tampa da cavidade, 

visando entender qual sua influência na convergência do resultado para a simulação. Com isso, 

notou-se que não é possível a convergência para quaiquer valores de passo de tempo. Logo, 

estudou-se os valores os quais permtem a convergência da simulação. Para esses valores, os quais 

obtiveram convergência observou-se, uma boa performance computacional do algoritmo para a 

obtenção dos resultados para o problema estudado. 
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Devido à grande quantidade de produtos a serem transportados atualmentepelas empresas, surge 

uma necessidade de que essas empresas estejamengajadas em constantes mudanças em seu 

cenário logístico para que possamter uma redução em seu custeio de transporte. Para isto muitas 

empresas têmapostado em pesquisas na área logística com o objetivo de se manteremcompetitivas 

no mercado, aumentando a sua eficiência operacional econtribuindo para sua lucratividade 

empresarial. O presente trabalho visa definiro problema do Caixeiro Viajante através de uma 

revisão teórica abordandotemas como: logística, programação linear, problema do caixeiro 

viajante emétodos de soluções heurísticas. Além da revisão teórica será abordado umaanálise de 

programação de cargas de uma transportadora da região,desenvolvendo assim um sistema de 

solução heurística com a utilização dalinguagem de programação Python em conjunto com o 

solver da IBM-CPLEX. Aprincípio para testar e amadurecer o conhecimento foram gerados 

problemasteóricos no plano cartesiano, com 10 e 20 locais e resolvidos com solver 

IBMCPLEXem conjunto com a linguagem de programação Python. Posteriormenteatravés dos 

dados advindos do gestor de frotas da empresa, pode-se calcularuma rota que abrange grande 

parte do território nacional, rota no qual consistena entrega de produtos do setor moveleiro de 

Arapongas, para a região Norte,Nordeste e Centro - Oeste do país, que foi realizada pela empresa 

com umpercurso de aproximadamente em 20.175km de viagem. Com a rota otimizadavia solver 

IBM-CPLEX o total percorrido foi de 13.800km, trazendo assim umaredução aproximada de 32% 

na distância percorrida. Assim, o resultado obtidofoi promissor, mostrando que o estudo de rotas 

via o problema do CaixeiroViajante pode auxiliar as micro e pequenas empresas na gestão dos 

recursos doseu setor logístico. 
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O presente trabalho tem como objetivo analisar os processos históricos de opressão e suas formas 

de resistência na cidade da população negra de Curitiba fazer uma narrativa cartográfica a partir 

da perspectiva negra espaços culturais de resistência na capital paranaense. Curitiba colocada 

como marketing turístico e imagem referência “capital europeia’’ onde se orgulha de europeus 

colocando uma estética branca e supremacista para atribuir valores positivos a capital paranaense 

e por assim invisibilizando a população negra ou até mesmo apagá-la da história de Curitiba. 

Mapear e entender a rede preta de Curitiba para evidenciar a luta pelo direito à cidade, serão 

analisados o Bloco Afro Pretinhosidade, Um Baile Bom e o Almoço das Famílias Pretas além dos 

laços sanguíneos. Um Baile Bom é uma festa que ocorre mensalmente na cidade no centro da 

cidade, cujo início se deu em abril de 2015. Frente a segregação espacial, marginalização racial 

os bailes servem como disseminação de conhecimento e discursos para afirmação da consciência 

racial. Dentro da perspectiva de aquilombamento é essa grande Rede Preta que está em torno do 

Um Baile Bom. O Almoço das Famílias Pretas surgiu como uma extensão de socialização do Um 

Baile Bom, pois negros sentiam a necessidade de um local mais calmo para socialização, 

conversar sobre suas vivências e negritude. O almoço coletivo surgiu em agosto de 2017, mês de 

Omulu e, dentro da religião de matriz africana, é realizado um banquete que se divide com todos. 

Ainda nessa perspectiva de aquilombamento o Bloco Afro Pretinhosidade foi criado para resgatar 

a história afro brasileira e usar a música e a arte como ferramenta de educação, o impacto do 

grupo acontece dentro da comunidade local para comunidade negra e para crianças e jovens.Os 

resultados parciais obtidos na pesquisa foi todo o material histórico e social para entender a 

construção histórica de Curitiba, a pesquisa está sendo de forma participativa e colaborativa com 

toda comunidade envolvida, colaboradores e apoiadores dessa rede preta, está sendo elaborado 

um mapa com todos os trajetos e pontos históricos e simbólicos que permeiam estes caminhos 

para compreender qual é esta outra cidade vivenciada pela comunidade negra de curitiba e região 

metropolitana na disputa pela cidade. 
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Os estudos em hidrologia buscam compreender e explicar os processos que constituem o ciclo 

hidrológico. No entanto, algumas técnicas de medição hidrológica são dispendiosas, sobretudo 

quando se trata de processos sob a superfície. Por conta desta limitação, não é possível medir 

todas as variáveis em escala espaço-temporal suficiente para compreender completamente os 

processos hidrológicos. Neste sentido, os modelos hidrológicos computacionais têm sido 

amplamente utilizados para extrapolar as medidas disponíveis e testar hipóteses. Este trabalho 

tem como objetivo avaliar o comportamento hidrológico no tempo, com ênfase no processo 

chuva–vazão, por meio de monitoramento e aplicação de modelagem computacional em bacias 

hidrográficas experimentais. Por ser um modelo de simples formulação e aplicação, o HBV-Light 

foi escolhido para avaliar a dinâmica temporal do armazenamento e produção de água nas bacias 

experimentais, com áreas de drenagem entre 0.1 e 117 Km², no planalto norte catarinense, 

monitoradas pelo Laboratório de Hidrogeomorfologia da UFPR (LHG–UFPR). O HBV Light é 

um modelo hidrológico computacional que reproduz o processo chuva-vazão em resolução diária 

e utiliza como dados de entrada a precipitação, temperatura e evapotranspiração potencial. Por 

meio de 16 parâmetros calibráveis, o modelo utiliza algoritmos simples para reproduzir o 

armazenamento e escoamento proveniente da superfície, do solo e do aquífero. A metodologia foi 

dividida em duas etapas: estudo e aplicação. Para compreender conceitualmente os algoritmos  

utilizados no modelo foi realizada revisão bibliográfica do tema  e análise em planilha eletrônica 

dos dados de entrada. Em seguida, o modelo foi aplicado em áreas teste, com dados 

disponibilizados por pesquisadores da Universidade de Zurich. Para a aplicação do modelo nas 

bacias experimentais foi necessário compilar e tabular os dados monitorados em planilha 

eletrônica para utilizá-los como dados de entrada no modelo. A etapa inicial possibilitou a 

comparação entre expectativa e realidade dos resultados da calibragem dos parâmetros. Destaca-

se que o modelo possui uma interface amigável e tem grande potencial didático quanto aos 

processos hidrológicos. Neste sentido, os resultados obtidos demonstram que as camadas de 

armazenamento do solo e aquífero possuem tempos de resposta diferentes e, consequentemente, 

contribuem em momentos diferentes para a vazão. Evidenciou-se a importância da conciliação 

entre estudo, monitoramento e modelagem na investigação sistemática dos mecanismos dos 

processos hidrológicos. 
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Paranaguá é um município do litoral paranaense, região que possui a maior faixa contínua de 

Mata Atlântica do mundo. E abriga uma área portuária de grande importância, assim como 

grandes indústrias. Tendo em vista as pesquisas desenvolvidas na cidade, comprovando que as 

taxas de poluição atmosférica estão acima do recomendado pela OMS, trazendo consequências 

na qualidade de vida e saúde da população local, entendemos a necessidade de abordar a 

percepção ambiental da população parnanguara como enfrentamento à poluição atmosférica e 

proponente de políticas públicas de educação ambiental como estratégia para a melhoria da 

qualidade de vida na região.A metologia se deu através de entrevistas semi estruturadas em campo 

com a população em geral, antes do inicio da pandemia, e após enviamos os questionários 

virtualmente. Com os resultados adquiridos, pode-se compreender que a maioria dos 

entrevistados mesmo sem ter conhecimento técnico do que é a poluição atmosférica, a percebe e 

se incomoda. Foi apontado também que a economia deve se adequar a processos mais limpos. 

Nos bairros localizados nas áreas mais próximas ao porto, as pessoas percebem e se incomodam 

com o grande fluxo de caminhões nas vias e o excesso de grãos soltos pelo chão, apontam também 

problemas relacionados a saúde como dificuldade em respirar e coceiras na pele. A noção de 

justiça ambiental afirma o direito que todo trabalhador tem ao meio ambiente de trabalho sadio e 

seguro sem que ele seja forçado a escolher entre uma vida sob risco e o desemprego, afirma 

também o direito dos moradores de estarem livres em suas casas dos perigos ambientais 

provenientes das ações físico químicas das atividades produtivas.Entende-se a educação 

ambiental como um poder de cidadania, o qual pode não só acarretar uma revolução cientifica 

mas de ação política. A partir desses resultados pretende-se investigar como a temática está sendo 

abordada nas escolas publicas, e assim fortalecer futuras políticas públicas de educação ambiental. 
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O níquel é um metal de transição com estados de oxidação entre 0 e 4+, sendo que o 2+ é o mais 

comum e acessível. Compostos de níquel com quatro ligantes são relativamente comuns, 

comgeometrias tetraédrica (hibridização sp3, com dois elétrons desemparelhados) e quadrática 

plana (hibridização dsp2,diamagnético). Ligantes π-doadores, tais como os halogênios, tendem a 

estabilizar as geometrias tetraédricas, por exemplo,[NiCl4]2-, enquanto que ligantes π receptores, 

tais como PR3 e CN, proporcionam geometrias quadráticas planas, por exemplo, [Ni(CN)4]2-. 

Do ponto de vista biológico, o níquel tem sido menos explorado do que na catálise, entretanto, a 

sua menor toxicidade é uma grande aliada na aplicação destes compostos como possíveis 

metalodrogas. Além disso, sabe-se que o níquel está presente nos sistemas biológicos de alguns 

vegetais e bactérias. Por outro lado, as fosfinas ligantes capazes de formar ligações σ estáveis e 

orbitais híbridos capazes de receber elétrons π. Assim, são adequadas à retroligação. Nesse tipo 

de ligação química, a densidade eletrônica é sinergicamente compartilhada entre o ligante e o 

metal, originando ligações mais estáveis. As fosfinas conseguem combinar as propriedades da 

ligação sigma doadora forte, como as aminas, com as ligações pi-receptoras, semelhantes ao 

monóxido de carbono, tornando-se ligantes muito versáteis, capazes de estabilizar as valências 

mais altas e as mais baixas de metais de transição, além de exercerem alterações fundamentais 

sobre a reatividade do centro metálico e apresentarem umacentuado efeito trans labilizante. A 

possibilidade de variar os grupos substituintes ligados ao átomo de fósforo com grupos doadores 

ou receptores de densidade eletrônica torna as fosfinas interessantes para o estudo dos efeitos dos 

ligantes (L) na labilidade da ligação de alguns complexos do tipo P - M - L, bem como na 

afinidade do centro metálico por tais ligantes. Neste trabalho, complexos de níquel(II) foram 

sintetizados contendo ligantes bis-difenilfosfinoaminas (PNRP). Os complexos de fórmula geral 

NiCl2(PNRP) foram sintetizados utilizando o cloreto de níquel (II) como precursor (R= CH2py, 

CH2Ph e p-tol) e caracterizados por RMN (1H, 31P{1H}), espectroscopia vibracional, 

voltametria cíclica, espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) e difração de raios 

X.Por fim, testes de atividade biológica in vitro foram realizados mostrando que esses complexos 

têm potencial anticancerígeno contra algumas linhagens de células de câncer. 
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Com o petróleo sendo uma das principais fontes de energia mundiais, do ponto de vista 

competitivo, é importante que sejam desenvolvidas tecnologias mais eficientes para extração 

desse recurso. O petróleo é naturalmente encontrado em meio às rochas e uma forma de melhorar 

a eficiência do processo de extração envolve o estudo do modelo matemático que descreve o 

comportamento acoplado entre fluidos e sólidos em meios porosos: e equação da 

poroelasticidade. Este modelo é constituído por um sistema de equações diferenciais parciais 

acopladas, impossível de ser resolvido analiticamente e, portanto, sua resolução necessita de uma 

abordagem numérica. Entretanto, o modelo da poroelasticidade apresenta características que 

dificultam sua resolução. A presença de um ponto de sela resulta em instabilidade numérica e o 

uso de determinadas combinações para os parâmetros módulo de elasticidade (E) e para a 

condutividade hidráulica (K) podem levar a dificuldades de convergência mediante o uso de 

solvers clássicos como o Gauss-Seidel. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

estudar a aplicação dos solvers: Gauss-Seidel na forma acoplada e desacoplada - em cada caso 

foram testadas as ordenações lexicográfica e Red-Black - além do suavizador Vanka, na resolução 

do modelo a poroelasticidade 1D. Na resolução numérica foram utilizados o método dos volumes 

finitos, com aproximação CDS para a discretização espacial e a formulação Euler implícito para 

a discretização temporal. As condições de contorno, do tipo Neumann e Dirichlet, foram aplicadas 

mediante a técnica dos volumes fictícios. Para analisar o comportamento dos solvers e do 

suavizador em diferentes situações, foram testadas diferentes combinações de valores para os 

parâmetros E e K. Os resultados das simulações demonstraram, fixados o número de volumes de 

controle (Nx) e o número de passos de tempo (Nt), o tempo de processamento depende do produto 

E.K. Também foi possível observar que o suavizador Vanka apresentou maior robustez, 

comparado aos outros solvers, sendo capaz de resolver o problema para uma maior variedade de 

casos, com um tempo de processamento ótimo. Apesar de ter pior desempenho para os casos em 

que E.K é maior do que 1E-2, para E.K menor do que este valor, o tempo de CPU foi 

significativamente menor que o apresentado pelos demais solvers. 
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O efeito da poeira na eficiência dos painéis solares à base de Si tem sido extensivamente estudado 

nos últimos 20 anos. Porém ainda faltam pesquisas sobre os efeitos das sujidades em painéis 

fotovoltaicos orgânicos (OPV), apesar de ser um tema de pesquisa recente, apresenta efeitos 

significativos em sua vida útil e eficiência. Existem muitos fatores que podem influenciar a 

eficiência de painéis solares, uma delas são as perdas decorrentes do acúmulo de sujeira do meio 

urbano, poeira e outras partículas que cobrem o painel fotovoltaico. O objetivo do trabalho será 

abordar o poder das perdas devido ao acúmulo de sujeira e possíveis maneiras de resolver o 

problema, como investigar o melhor método de limpeza. No presente estudo, elaboramos uma 

discussão sobre o acúmulo de poeira em painéis OPV impressos em substrato flexível de PET. 

Foram elaboradas diferentes análises com os substratos em um período de tempo, procurando 

alternativas para chegar a um resultado satisfatório. Esse estudo ainda abrange o acúmulo de 

poeira nos substratos submetidos à impermeabilização com o produto comercial NT70, no qual 

foi usado com o objetivo de retardar o acúmulo de poeira, bem como à busca por uma resolução 

eficiente quanto sua limpeza e manutenção. Foram realizadas medidas de transmitância óptica 

(UV-Vis), para verificar a perca de transmitância ao longo do tempo. Outro estudo realizado foi 

a microscopia óptica e ensaios com solventes e temperatura em ambiente controlado. Curitiba é 

uma cidade com clima subtropical de planalto no sul do Brasil, fazendo com que esse estudo seja 

promissor no que tange a aplicação em painéis comerciais. Para tanto, os painéis foram instalados 

no topo de uma estação de ônibus com um design curvo exclusivo e também em um terraço no 

topo de um prédio, afim de verificar a influência da proximidade com a poluição. 
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O LIDAR (Light Detection and Ranging) e as informações coletadas com veículos aéreos não 

tripulados (VANTs) tem muitas aplicações para o inventário florestal. Devido a pandemia, não 

foi possível realizar coletas em campo e, por esse motivo, o objetivo do trabalho foi realizar uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema do plano de trabalho, no Web of Science com as palavras 

chave que representam o tema pretendido nessa pesquisa. Os termos de busca foram: “forest 

inventory” + “UAS”, “forest inventory” + “UAV”, “forest inventory” + “lidar”. O tempo 

estipulado das publicações foi “até dezembro de 2020”. Encontrou-se exatos 147 trabalhos da 

coleção principal do Web of Science. Realizando um refinamento dos trabalhos encontrados, 

visando a adequação ao tema pretendido, restaram 67 trabalhos que se correlacionando de forma 

direta a temática. A seguir será feita uma breve apresentação das métricas desses. Os três trabalhos 

mais citados, com mais de 100 citados diretas, são dos autores ANDERSON et al. (2008) – Autor 

principal dos EUA; DALPONTE et al. (2013) – Autor principal da Itália e DALPONTE et al. 

(2014) – Autor principal da Itália. Dos 67 artigos, 22,4% são publicações desenvolvidos por 

pesquisadores (autores e/ou coautores) Americanos, 17,9% Canadenses e 14,9% Italianos. A 

instituição que teve mais pesquisadores (autores e coautores) nas publicações foi a Fondazione 

Edmund Mach di San Michele all'Adige da Italia com 13,4%, seguida das Natural Resources 

Canada e Norwegian University of Life Sciences da Noruega, ambas com 10,4%. O United States 

Department of Agriculture - USDA e 12 United States Forest Service, ambos com 7,5% cada, 

quando somados ultrapassam o primeiro colocado ficando com 15%. Quando se analisa os grupos 

de autores e suas relações, para os autores com duas ou mais publicações sobre o tema, percebe-

se que formam-se 5 grupos. 
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O estudo apresenta análises geomorfológicas e geomorfométricas aplicadas às bacias 

hidrográficas dos rios Tibagi, Pitangui e Ribeira. Identificando processos de captura fluvial para 

detectar evidências de ações tectônicas na área de estudo, com o objetivo de se caracterizar o 

relevo em escala regional. A proposta de se pesquisar esta área vem da falta de material e estudos 

sobre a região. A hipótese trabalhada foi baseada na possível diferença de drenagem entre as 

bacias, em que a bacia do rio Ribeira apresenta maior energia, em comparação com as bacias do 

rio Tibagi e Pitangui, deste modo, o Ribeira estaria erodindo com maior intensidade. 

Encontrando-se nos campos gerais, a área de estudo engloba parte dos municípios de Palmeira, 

Teixeira Soares, Ponta Grossa, Carambeí e Campo Largo. A área de estudo compreende uma área 

de aproximadamente 4.662,51km², dividida da seguinte forma: 2.518,88 km² pertencentes a bacia 

do rio Tibagi, dentre as outras bacias têm a maior área; 1.133,98km² sendo a área da bacia do rio 

Ribeira; e a menor área de 1.009,63km² da bacia do rio Pitangui. Para se definir a área de estudo 

foi utilizado o método das ottobacias, foi escolhido para as análises ottobacias de nível cinco e 

nível seis. Por meio da hierarquização de Strahler, realizada de forma automática no programa 

Arcgis, e do cálculo de área, foram gerados dados como densidade de canais e densidade de 

drenagem. Também foi utilizado o Modelo Digital de Terreno para calcular e gerar gráfico da 

distribuição das classes de declividade e gerar índice de rugosidade. A bacia do rio Tibagi 

apresentou 3.593 canais de primeira ordem, 20,30% de densidade de drenagem, 11% de densidade 

de canais, a área do Tibagi é de 54% da área de estudo. Já a bacia do rio Ribeira possui 6.993 

canais de primeira ordem, 51,90% de densidade de drenagem, 68,90% de densidade de canais, 

com uma área de 24,30% do total. A bacia do Pitangui, por sua vez, tem 1.812 canais de primeira 

ordem, 27,80% de densidade de drenagem, 20,10% de densidade de canais e uma área de 21,70% 

da área total de estudo. Por meio do histograma gerado de declividade gerado para cada bacia, foi 

notado uma grande diferença. Enquanto as bacias do rio Tibagi e Pitangui mantêm uma frequência 

parecida de declividade entre 0 a 20% . Já a bacia do rio Ribeira apresenta uma frequência de 

declividade maior entre 0 a 45%. Com base nos dados obtidos até agora entendeu-se que há fortes 

indícios que a hipótese levantada de que a bacia hidrográfica do rio Ribeira tenha maior energia 

comparada com as outras bacias do estudo, esteja correta. 
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A “Estação Tubo de Ensaio” é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Grupo de Dispositivos 

Nanoestruturados (DiNE) da Universidade Federal do Paraná e tornou-se um laboratório 

experimental para o estudo de painéis fotovoltaicos orgânicos, também conhecidos pela sigla 

OPV, do inglês, Organic Photovoltaics. Sua principal característica é a utilização de materiais 

orgânicos fotossensíveis capazes de converter a energia solar em energia elétrica. Devido à 

propriedade mecânica desses materiais, torna-se possível a aplicação destes painéis em superfícies 

curvas, justificando seu uso na icônica estação de ônibus da cidade de Curitiba. Como objetivos 

deste projeto de iniciação científica, destacam-se: estudar os mecanismos de fotoconversão nas 

células solares orgânicas, estudar e acompanhar as medidas feitas de corrente por tensão nas 

células, estudar as conexões elétricas utilizadas para instalação das OPVs na estação tubo, 

participar com os estudantes de pós-graduação nas medições de curvas de corrente por tensão das 

OPVs instaladas e calcular eficiência de foto-conversão, entender o comportamento das OPVs 

quanto à insolação e a época do ano. A partir das duas visitas realizadas no laboratório de 

Dispositivos Nanoestruturados e na Estação Tubo de Ensaio, algumas referências bibliográficas 

foram sugeridas para dar suporte ao entendimento do processo de conversão de energia luminosa 

em energia elétrica. A partir destas referências e das buscas em alguns websites, uma lista de 

possíveis aplicações dos painéis solares orgânicos foi feita para que servisse de base ao material 

que será proposto como divulgação do tema estudado. Espera-se que este instrumento de 

divulgação possa viabilizar maior conhecimento à população em geral acerca da energia solar e 

do potencial de aplicação dos painéis fotovoltaicos orgânicos, a exemplo da estação tubo de 

Curitiba. 
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A gramínea conhecida como braquiária (Urochloa sp.), em ambientes onde é indesejada é 

considerada uma planta infestante, que compete com diferentes espécies, entre elas as plantações 

comerciais de Pinus e Eucalyptus, onde o crescimento de mudas e árvores nos primeiros anos dos 

plantios, pode ser afetado de forma significativa. Diante deste contexto, este trabalho teve como 

objetivo determinar o impacto desta competição de plantas de braquiária sobre o crescimento em 

altura, diâmetro de colo e sistema radicular de mudas de Pinus e Eucalyptus. Os experimentos 

foram instalados no viveiro de propagação de plantas do curso de Engenharia Florestal da UFPR, 

em vasos de 200 l preenchidos com terra preta. Cada tratamento foi montado com 4 repetições, 

em delineamento experimental inteiramente casualizado. Os tratamentos avaliados foram: T1 – 

mudas de Pinus sem presença de braquiária; T2 – mudas de Eucalyptus sem presença de 

braquiária; T3 - braquiária sem a presença de mudas de Pinus e Eucalyptus, com 40 sementes de 

braquiária por vaso; T4 – Mudas de Pinus com 10 sementes de braquiária por vaso; T5 – Mudas 

de Pinus com 20 sementes de braquiária por vaso; T6 - Mudas de Pinus com 40 sementes de 

braquiária por vaso; T7 - Mudas de Eucalyptus com 10 sementes de braquiária por vaso; T8 - 

Mudas de Eucalyptus com 20 sementes de braquiária por vaso; T9 - Mudas de Eucalyptus com 

40 sementes de braquiária por vaso. As observações para mensuração do diâmetro do colo e altura 

das mudas plantadas foram realizadas a cada 30 dias durante um ano. Concluído esse período de 

uma ano a parte área das mudas foi cortada, e as raízes foram cuidadosamente removidas do 

substrato para avaliação visual. Os dados coletados serão avaliados com o auxílio do programa 

estatístico Sisvar, com realização de teste de Bartlett, Anova, e teste de Tukey a 5% de 

significância. Com os dados processados até o momento, já foi possível observar a interferência 

das plantas de Braquiária sobre o crescimento das mudas de Pinus e Eucalyptus. Foi contatada a 

morte de 6 indivíduos, 2 indivíduos do gênero Eucalyptus do tratamento 2 (20 sementes por vaso) 

e 4 indivíduos do gênero Pinus, 1 individuo do tratamento 2 (20 sementes por vaso) e 3 do 

tratamento 3 (40 sementes por vaso). Outros resultados serão divulgados posteriormente. 
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A crescente competitividade faz com que cada vez mais as industrias busquem meios para inovar 

e se destacar, seja por meio de novos produtos, mudanças de processos, etc. Como meio para 

atingir tais modificações, as empresas passaram a realizar inovações tecnológicas. Inovações 

essas que são geralmente suportadas por meio da aplicação do conceito da transformação digital 

em seus processos. Nesse sentido, durante o desenvolvimento desse estudo, é realizado um projeto 

de transformação digital suportado por metodologias de diagnóstico de processos, no caso a 

mineração de processos, em uma estamparia de uma metalúrgica de médio porte na região 

metropolitana de Curitiba. De modo que, neste trabalho é apresentado a primeira etapa de tal 

projeto. Onde, foi realizado o diagnóstico de potenciais melhorias a serem estudadas, 

desenvolvidas, validadas e implantadas por meio da aplicação da metodologia de mineração de 

processos Process Mining Methodology (PM²). Com ela, foi possível identificar que as máquinas 

LIX 04 e LIX 06 são os principais gargalos do processo, e que existe uma grande diferença de 

número de mudanças de status dentre os diferentes operadores das máquinas. Como resultado, se 

faz necessário investigar como as máquinas gargalos e as diferenças de números de mudanças de 

status são relevantes para o processo e com isso mapear quais seriam as possíveis melhorias. 

Portanto, com o trabalho realizado, foi possível perceber que a mineração de processos, guiada 

pela metodologia PM² foi extremamente significativa para encontrar problemas da estamparia 

que os engenheiros de processos e de melhoria continua da fábrica não conseguiam por métodos 

tradicionais de análise. E também, com tal diagnóstico, será possível dar continuidade ao processo 

de transformação digital da organização. 
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Mediante a metodologia de leitura e interpretação de textos filosóficos, esse trabalho teve como 

objetivo compreender como a Filosofia de Theodor Adorno e a Psicanálise de Jacques Lacan se 

entrelaçam a partir do conceito de “pulsão” da Psicanálise de Sigmund Freud. Nesse aspecto, a 

pesquisa desenvolvida no decorrer da Iniciação científica tentou compreender como a pulsão de 

morte é reconceitualizada por ambos os autores, tendo, de um lado, Adorno utilizando-se dela 

como refundação da Dialética, essa agora enquanto pura negatividade e experiência a partir da 

categoria do não-idêntico. Nesse aspecto, é primordial que essa categoria esteja situada como 

inadequação ao campo da representação e que o mesmo seja considerado o motor da própria 

dialética e sua respectiva historicidade não como retorno ao inefável, mas como aquilo que pode 

salvar a experiência como cerne de resistência a alienação do capitalismo e da barbárie social. De 

outro lado, a categoria lacaniana de Real enquanto campo do impossível que não pode ser 

simbolizado ou representado no campo imagético é o que fornece os pressupostos de uma 

ontologia da Psicanálise, sendo tal categoria aquilo que, em sua própria negação, fornece o 

fundamento do sujeito independentemente de termos a possibilidade de apreênde-lo ou não. Nesse 

sentido, é preciso ressaltar que Jacques Lacan, em sua manobra conceitual de dupla inscrição da 

morte apresenta ambas da seguinte maneira: a primeira aquela que tenta negar o campo do 

Imaginário a um retorno ao corpo despedaçado e por último o mergulho do indivíduo no campo 

do Outro enquanto morte da Coisa que em seu cerne está aprisionado o gozo mítico do indivíduo. 

Sendo assim, é nesse lugar que está localizado a pulsão de morte que habita a inadequação 

absoluta da experiência, a qual, conceitualizada em "Além do Princípio do Prazer" de 1920, 

apresenta para esses dois outros autores um tipo de negatividade que fornece a vida através da 

morte. Desse modo, o nosso trabalho de iniciação científica compreendeu que a vida e a morte 

não estão separadas, mas entrelaçadas, sendo isso que pretendemos apresentar. 
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Esta pesquisa procurou refletir acerca da relação entre os seres vivos e o capitalismo, buscando 

corroborar o conflito termodinâmico entre eles, tendo a entropia como mediação. Deste modo, 

viu-se, por um lado, os sistemas abertos, capazes de trocar matéria e energia com o meio e esfriar 

seu sistema, resistindo e desacelerando sua autodestruição entrópica; e por outro lado, analisou-

se os sistemas isolados, que não trocam energia e matéria com o meio e, por isso, alimentam e 

antecipam a morte térmica do seu sistema. Sendo assim, apresentaram-se dois cenários 

antagônicos: primeiramente, o ponto de vista da entropia enquanto elemento evolucionário da 

vida, visto que os seres vivos agem como sistemas dissipativos, responsáveis pela 

autossustentação que mantém o fluxo entrópico entre o sistema e o meio; e inversamente, colocou-

se sobre perspectiva do caráter antrópico da entropia, que a partir do capitalismo, acelera a flecha 

entrópica do tempo e desenvolve a luta pela existência entre o sistema econômico e o ecossistema. 

Neste sentido, este trabalho discutiu a tensão entre os dois sistemas e sua relação com o colapso 

ambiental, além de propor, como problemática central, o erro epistemológico do pensamento 

mecanicista da Economia, uma vez provada a tese de que esta age de acordo com a Lei da 

Entropia, e não conforme as leis da Mecânica, como compreendem os economistas clássicos. 

Ademais, o método deste trabalho se baseou em uma estrutura dissertativo-argumentativa, de 

caráter filosófico e científico, cuja intenção foi apresentar premissas que relacionam as leis da 

Termodinâmica com as leis da Vida e da Economia, e assim chegar à conclusão que evidencia os 

problemas desta relação, além de destacar, como corolário da argumentação, a urgência do 

pensamento ecológico à luz do Antropoceno. Por fim, o estudo dispôs de uma pesquisa 

bibliográfica abrangente, percorrendo ora o ponto de vista físico e filosófico, ora o ponto de vista 

econômico e ecológico, de modo que os primeiros intermediaram os últimos. 
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No Brasil, o debate sobre controle de constitucionalidade ganhou uma nova conformação a partir 

da Constituição de 1988, em razão do protagonismo assumido pelo Supremo Tribunal Federal. 

Isso se deve, dentre outros motivos, pelo lugar peculiar conferido ao STF pela separação de 

poderes, que o fez se enxergar como único órgão capaz de manter a integridade constitucional e 

apto a dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição. Assim, a despeito do controle 

de constitucionalidade em si ser elemento essencial do Estado Democrático de Direito, capaz de 

garantir a legitimidade do processo democrático, pesquisas empíricas demonstram que ele tem 

sido utilizado como importante instrumento de manutenção da centralização de competências na 

União. Mesmo diante de posicionamentos divergentes, a exemplo do Ministro Edson Fachin, 

defensor de uma recompreensão do federalismo já explanada em diversas ações (ADI 3.356/PE, 

ADI 3.165/SP), o posicionamento dominante do STF, no contexto anterior à pandemia do 

COVID-19, era preponderantemente favorável a uma visão estanque do federalismo brasileiro. 

Todavia, a emergência sanitária gerada pelo COVID-19, aliada a uma aguda crise de governança 

e de disputa entre os Poderes produziu importantes decisões que priozaram a autonomia dos entes 

federados, de modo que cabia averiguar se a recente atuação do STF se tratava de uma efetiva 

mudança de entendimento, nas questões que envolvem o federalismo, ou se, ao contrário, tratava-

se de um comportamento fruto de uma “emergência constitucional”, que, como tal, destinava-se 

à efemeridade. Portanto, este trabalho pesquisou o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

prévio à pandemia de COVID-19 sobre repartição de competências em matéria federativa, o qual 

era majoritariamente centralizador, com a aplicação do nebuloso critério da predominância dos 

interesses para resolução de conflitos federativos. Depois, foi realizado um levantamento de dados 

sobre as decisões do STF de conflito de competências entre entes federados. O recorte temporal 

foi de março de 2020 a janeiro de 2021. O recorte processual, totalizando 93 ações, ocorreu sobre 

as ações do controle concentrado abstrato, pois possuem efeitos gerais e vinculantes, e Ações 

Civis Originárias, que se destinam a resolver conflitos federativos. Concluiu-se que a atuação do 

STF foi majoritariamente descentralizadora, com a adoção de um entendimento renovado sobre 

o direito à saúde. Todavia, verificou-se a manutenção do uso do indeterminado princípio da 

predominância dos interesses como critério definidor dos conflitos federativos. 
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Eusébio de Cesaréia foi um bispo do século IV que escreveu Vita Constantini, documento de 

caráter laudatório sobre o imperador Constantino, destacando suas qualidades, principalmente o 

zelo religioso. Com base nos livros I e II desta obra, foram analisados os argumentos eusebianos 

que apontavam Constantino como o único personagem capaz de promover a virtude da Concórdia 

(referente ao consenso e unidade imperiais) como também a relação dessa virtude com a 

recorrente simbologia solar vinculada a uma tradição “pagã” anterior, que porém está muito 

presente na obra do bispo. Além do documento principal supramencionado, foram analisados 

alguns dos chamados panegíricos latinos e também algumas moedas da época, para efeito 

comparativo.  Tratou-se de uma pesquisa exclusivamente qualitativa, que lançou mão de 

documentos textuais e numismáticos produzidos durante o século IV.  Foram elaboradas duas 

tabelas no Excel, uma para analisar a Vita Constantini e outra para os panegíricos. Dentro dessas 

tabelas foram elencadas colunas que continham a referência do verso analisado e várias 

características atribuídas a Constantino consideradas relevantes para a pesquisa. Em relação às 

moedas, imagens das mesmas foram obtidas em sites de numismática e suas características foram 

anotadas em documento Word. Com base na análise dos documentos, descobrimos: o papel da 

concórdia para o estabelecimento do projeto de unidade imperial constantiniana; a presença 

majoritária não do Cristianismo ortodoxo católico nesse projeto, mas de um Cristianismo 

específico, sincretizado com filosofias greco-romanas; a identificação de Constantino como o 

“imperador solar” ou o devoto do Sol como fator legitimador do projeto de unidade imperial, 

dentro do referido contexto sincretista. Concluímos que o projeto constantiniano de unidade 

fundamentado em uma religiosidade sincrética atenderia à grande parcela da população que 

continuava ligada ao “paganismo” e estava aberta a fazer concessões porque objetivava a 

concórdia imperial e a aniquilação das forças centrífugas que pulverizavam a unidade. Ademais, 

consideramos que as ações do imperador e seu estabelecimento na púrpura não foi um acaso e 

muito menos um acidente. Constantino era fruto de seu contexto marcado pela sacralização do 

poder imperial, da centralização do poder e do questionamento à legitimidade. Ele “apenas” deu 

as respostas à realidade que enfrentava tendo por base sua formação filosófica e o contato com 

várias religiões helênicas. 
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A Constituição de 1988 trouxe inúmeras inovações, principalmente no campo dosdireitos sociais, 

com um rol de garantias exemplar. Contudo, isso não barrou ou diminuiu acriação de novas leis 

penais, pelo contrário, parece ter fomentado o fenômeno. Diante disso, apresente pesquisa tem 

como objetivo verificar se de fato houve um aumento substancial deleis penais incriminadoras 

editadas após o advento da Constituição Federal de 1988 e discutiras razões desse processo no 

período pós-constitucional. Em um primeiro momento, o trabalhoserá realizado a partir do 

cômputo e tabulação de todas as leis penais que modifiquem, criemou revoguem crimes no plano 

nacional a partir da entrada em vigor do Código Penal até omomento da realização da presente 

pesquisa. Depois, serão discutidas as matrizes político-penais presentes no texto constitucional 

para identificar suas determinações eimplicações na normogênese penal nacional. A partir desse 

exercício, será criado um “testede verificação” de política criminal constitucional a ser aplicado 

ao conteúdo e justificativadas normas penais pós-constitucionais com a consequente análise dos 

resultados paraverificar se o aumento das leis penais pós-1988 é decorrente das propostas 

penaisconstitucionais ou se atende a outras perspectivas políticas inerentes ou não ao 

modelodemocrático. A principal hipótese que se tem é que o movimento criminalizador após a 

CF de88 é externo às perspectivas constitucionais. Os principais resultados que se têm é 

aconstatação de que após o advento da Constituição houve um aumento bastante considerávelde 

leis penais, além de que a militarização como forma de repressão dessa supostacriminalidade 

exacerbada também cresceu, mesmo após o advento de uma Constituição tãoCidadã quanto a de 

1988. Portanto, as conclusões prévias do trabalho indicam que ao invésde os governos nacionais 

desde 1988 levarem a cabo políticas públicas de realização dosvalores constitucionais, 

especialmente na concretização dos direitos sociais, optaram porcriminalizar condutas, e essa 

criminalização recai massivamente sobre as populaçõesvulneráveis econômica e socialmente. 
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A competitividade informacional incita desafios para as marcas e necessidades peculiares para 

gerar destaque em um ambiente pulverizado e volátil. Sabe-se que o cérebro humano controla 

potencialmente nossas atitudes, fortificado pelos sentimentos. O armazenamento dos dados e as 

tomadas de decisões de consumo são percebidas de forma ampliada, envolvendo estratégias 

publicitárias de convencimento e pensamentos condicionados às correlações cerebrais, 

impulsionados por disparos comportamentais intuitivos. Este estudo investiga, por meio de 

pesquisa apoiada em neurociência, utilizando princípios de associação implícita e questionário 

online, a correlação associativa e simbólica de cores, personalidade e representações femininas 

mitológicas, intrínsecas no imaginário do consumo, visando o refinamento da publicidade de 

cosméticos - batom. O texto dialoga com a neurociência, simbologia e imaginário e consumo e 

publicidade. E, quando entendemos o funcionamento do nosso cérebro através da neurociência, a 

proposta de uma ação mercadológica fica mais concisa e adequada. É difícil falar de 

neuromarketing sem agregar diferentes áreas do conhecimento, pois o campo de estudo incorpora 

estudos da comunicação, do design, da neurociência, do marketing, dentre outros, sendo 

indispensável um estudo interdisciplinar para se obter resultados satisfatórios no entendimento do 

funcionamento da tomada de decisão frente a aquisição ou não de um produto. O querer, poder e 

comprar estão intimamente ligados a questões do funcionamento do cérebro humano. Por este 

motivo, é preciso revisitar alguns conceitos básicos da neurociência, para que haja o entendimento 

da presente pesquisa. As divisões cerebrais são responsáveis por ações em nosso corpo, como 

planejamento de ações e movimento, pensamento abstrato, somatossensorial, percepção de 

sensações como tato, dor e calor, analisa, interpreta e integra as informações recebidas, processa 

dados visuais e estímulos auditivos. Quando uma campanha publicitária se alia a neurociência 

está sendo construído um novo viés de comunicação, a neurocomunicação ou neuromarketing, 

que é representado pela união entre neurociência, com viés biológico, e o marketing, que tem 

como objetivo entender o que faz um consumidor preferir uma marca, comprar ou não um produto 

e até mesmo se tornar um cliente fiel. 
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Críticas contra o modelo tradicional de educação, pautado na relação hierárquica entre aluno e 

professor e na transmissão unilateral do conhecimento, vêm abrindo caminho para elaborações 

teórico-práticas voltadas a proporcionar a construção compartilhada do conhecimento e do pensar 

crítico e reflexivo. Neste sentido, as Metodologias Ativas (MA) procuram desenvolver estratégias 

para construir conhecimento de maneira horizontal e socialmente engajada, a partir da postura 

ativa e crítica do estudante, formando profissionais mais preparados para atender às demandas da 

sociedade. O objetivo deste trabalho é analisar as percepções de estudantes advindas da 

experiência em uma disciplina estruturada a partir de metodologias ativas. Para tanto, a pesquisa 

qualitativa, de caráter exploratório descritiva, realizou seis entrevistas semi-estruturadas com 

alunos de pós-graduação de uma disciplina embasada em discussões sobre políticas públicas de 

saúde e controle social da Universidade Federal do Paraná. O conteúdo das entrevistas foi 

analisado e congregado em núcleos temáticos, originando as seguintes categorias: metodologias 

ativas: percepções e vivências, que aborda opiniões e concepções a respeito das MA; 

metodologias ativas e potencialidades para práticas educacionais, que tem como foco o contato 

dos participantes com tal modo de ensino e quais suas vantagens para construção de 

conhecimento; metodologias ativas: limitações para a prática na educação, que similar a categoria 

anterior, também analisa a experiência dos alunos com as MA, mas desta vez em relação aos seus 

pontos negativos. Ressalta-se a necessidade de maior aprofundamento sobre o conceito de 

metodologias ativas, assim como da (re)organização da estrutura universitária de maneira a 

fortalecer a aplicação desta prática educacional. Ainda, são apontadas diferentes potencialidades 

das metodologias ativas para a formação profissional. 
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RESUMO: As teorias políticas da democracia deliberativa surgem na segunda metade do século 

XX como teorias que fazem críticas ao modelo liberal e representativo de democracia, cujo a 

essência consiste na competição eleitoral por meio dos votos dos eleitores e da tentativa de 

conciliar interesses privados com interesses públicos. Segundos os críticos da democracia 

representativa, as práticas democráticas por ela consagradas acabam por proporcionar apatia 

política e a desvitalização do espaço público. As teorias da democracia deliberativa apresentam 

um modelo normativo de democracia que pretende promover a revitalização do espaço público 

com o auxilio da deliberação pública. Habermas preconiza debates com a participação de todos 

os cidadãos para que de forma racional se possa chegar numa solução para os problemas atuais 

da sociedade. Portanto, o filosofo apresenta uma resolução pacifica para os mais diversos assuntos 

que podem ser colocados em discussão, diz também que pode-se retomar os temas caso isso se 

faça necessario, mas as deliberações devem visar reconher uma possivel resolução para o impasse. 

O objetivo desta pesquisa é estudar o modelo de democracia deliberativa proposto pelo filósofo 

alemão Jürgen Habermas em sua obra de 1992 intitulada Direito e Democracia. Pretende também 

tratar das principais caracteristicas e sua diferenciação como os demais modelos sociologiocos 

antecedentes (liberal e representativa), apresentar as resoluções propostas pelo filosofo para os 

problemas apontados nos modelos anteriores e explicar o funcionamento das deliberações 

públicas que foram sugeridas pelo autor. A metodologia utilizada no desenvolvimento deste 

trabalho envolve a análise conceitual coordenada com pesquisa bibliográfica e análise de textos 

primários e literatura secundária. No que diz respeito aos resultados, espera-se cotejar esse modelo 

de democracia proposto por Habermas com outros modelos de democracia, a fim de verificar sua 

contribuição para o âmbito da teoria e das práticas democráticas. Em conclusão, acredita-se que 

o modelo de democracia deliberativa proposto por Habermas tem a possibilidade de revisar 

algumas falhas dos modelos representativos de democracia, aprimorando a relação entre 

sociedade civil e Estado, ou entre a esfera pública geral e a esfera pública parlamentar. 
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Devido às diversas especulações acerca dos comportamentos inesperados – quase sempre 

contrários às regras e/ou premissas da Gramática Tradicional - relacionados à certas sentenças, o 

trabalho em questão age de modo a analisar e questionar determinadas expressões brasileiras em 

seus múltiplos contextos de uso possíveis. Então, utilizando como objeto de trabalho os supostos 

quantificadores formados pela configuração informal da preposição para (pra burro, pra caramba, 

pra caralho, etc) e sua dicotomia com o intensificador muito, temos como principal objetivo 

averiguar sua contribuição veri-condicional e uso-condicional, explorando seus contrastes com 

outras expressões quantificadoras do português brasileiro, mas também examinamos como as 

quantificações se portam em outras línguas, através dos artigos produzidos em outros países. 

Além disso, outra problemática que se estabelece neste relatório é buscar compreender se as 

expressões escolhidas portam-se, de fato, como os quantificadores do português. Para tal, 

tomamos a Semântica Formal como abordagem teórica principal e justificadora das premissas do 

referido trabalho. Portanto, a capacidade instintiva do falante em relação à sua língua originária 

está diretamente entrelaçada com as interpretações que surgiram e eventualmente serviram de 

exemplo. Além da intuição do falante como material do trabalho, a aplicação de testes propostos 

por autores como Gutzman (2013) permite comparar o comportamento das expressões analisadas 

frente os demais quantificadores do português brasileiro. Sem dúvidas, também se torna artefato 

de investigação a contribuição veri-condicional das expressões apresentadas, pois levando em 

consideração que podemos julgá-las equivalentes à certos intensificadores, percebemos que o seu 

conteúdo não se resume apenas ao emocional – uso-condicionalidade - do falante. Ao longo das 

nossas pesquisas, buscamos analisar a interferência destas expressões na questão das condições 

de verdade, bem como no caráter uso-condicional, dando brecha para que discussões envolvendo 

semântica e sua relação – ou não - com a pragmática fossem brevemente estipuladas. A principal 

hipótese, portanto, é a de que quantificadores como pra caramba e pra caralho não abarcam apenas 

a dimensão de condição de verdade, mas também profundamente a face da expressividade. 
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O presente trabalho consistiu na pesquisa e análise do Plano de Remodelação de Curitiba (1913-

1916), tendo como ênfase o fenômeno da expansão urbana. O estudo não só objetivou inserir o 

plano, elaborado e implementado pelo prefeito-engenheiro Candido Ferreira de Abreu, nos 

contextos urbanísticos europeu e nacional do final do século XIX e início do XX, como buscou 

investigar a sua forma de participação na ampliação territorial da cidade e verificar sua 

materialização no espaço. O tema justificou-se pela escassa quantidade de trabalhos acadêmicos 

relativos à história da urbanização de Curitiba, em contraposição aos demais centros urbanos 

brasileiros. A pesquisa, de caráter teórico-conceitual e de cunho exploratório, estruturou-se em 

quatro etapas: caracterização dos contextos urbanísticos europeu (1ª), brasileiro (2ª) e de Curitiba 

(3ª), análise do Plano de Remodelação sob a ótica da expansão urbana e da legislação pertinente 

ao tema e verificação de sua efetiva aplicação com a apresentação de estudos de caso (4ª). 

Amparadas por uma revisão bibliográfica, as duas primeiras etapas basearam-se na análise do 

contexto urbanístico, identificando as principais diretrizes relacionadas à expansão urbana. Nas 

duas etapas seguintes foi realizada, além da revisão bibliográfica, a análise de fontes primárias 

como relatórios e mensagens de governo, legislação, desenhos cartográficos e periódicos, 

buscando apreender como a expansão urbana foi idealizada e organizada pela municipalidade. A 

identificação e sistematização das diretrizes urbanísticas impostas pela legislação do período 

estudado possibilitou a análise de sua efetiva aplicação em quatro loteamentos aprovados na 

região oeste da cidade: Planta Anna Mann, Planta Áurea, Planta Dr. Antônio Cândido e Planta 

Schimmelpfeng. Os resultados da pesquisa foram: o Plano de Remodelação de Curitiba adotou 

princípios e referenciais urbanísticos vigentes no contexto mundial e nacional; os temas expansão 

urbana e ordenação do território foram objetos das ações e da legislação do governo municipal; 

as diretrizes urbanísticas impostas na normatização foram aplicadas parcialmente nos estudos de 

caso. 
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À luz da Teoria do Capital Humano, que concebeu a educação como um elemento fundamental 

para o desenvolvimento de uma sociedade capitalista, o presente trabalho buscou investigar as 

principais políticas públicas voltadas à conformação do sistema educacional japonês e seus 

possíveis efeitos sobre o crescimento econômico da nação nipônica, desde o término do 

feudalismo até a configuração do sistema educacional atual (1868-1947). Dado que o Japão foi 

considerado uma nação desenvolvida pela ONU e se destacou por seus altos índices educacionais, 

este estudo visou à compreensão das características e desafios do sistema educacional japonês, 

além de ter ensejado reflexões a respeito da influência da educação sobre o desenvolvimento 

econômico e propiciado análises comparativas entre o sistema educacional japonês e o de outros 

países. No decorrer da pesquisa, de natureza qualitativa bibliográfica, foi possível notar que a 

conformação do sistema educacional no Japão foi conduzida por um planejamento estratégico do 

governo, que possuía o intuito de garantir em um primeiro momento acesso à educação pela 

população, e posteriormente mão de obra técnica e científica confome o processo de 

industrialização avançava. Pôde-se ainda perceber que esse planejamento estratégico foi marcado 

historicamente por um embate entre valores tradicionais orientais e valores ocidentais, estando 

também acompanhado por uma relação numérica positiva entre taxa de crescimento econômico e 

número de matrículas. O crescimento da renda nacional e os gastos públicos em educação também 

estiveram relacionados. Assim, pôde-se concluir que, por meio de uma política educacional 

voltada ao desenvolvimento econômico, o país conseguiu consolidar um sistema educacional de 

grande alcance e com isso sustentar seu crescimento econômico. 
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Na sua obra publicada em 2003, Scott Liddell, ao pesquisar ASL (Língua de Sinais Americana), 

identificou cinco tipos de boias, produzidas pela mão não dominante: boias de listagem, 

depictivas, apontadoras, temáticas e de fragmento. Ele as chamou assim, porque, em geral, elas 

perseveram no espaço de sinalização, ou seja, são mantidas durante a produção pela mão 

dominante de outros sinais, como se estivessem “boiando no ar”. O objetivo deste trabalho é 

analisar um desses tipos, as chamadas boias de listagem, que consistem no uso dos dedos da mão 

não dominante para referência de diferentes entidades. Para isso, fiz uma comparação das 

produções de dois sinalizantes surdos paranenses, um homem e uma mulher. O homem nasceu 

em Goioerê-PR, mas mora há 11 anos em Curitiba-PR. Sua família é ouvinte. Sua formação é 

licenciatura em Letras Libras e mestrado em educação. Começou a aprender libras entre 2 e 3 

anos. Seu primeiro contato com a língua foi através de um vizinho surdo. Estudou em escola 

regular sem intérprete. Frequentou sessões de fonoaudiologia dos dois a aproximadamente 10 

anos. A mulher nasceu em Curitiba, mas atualmente mora na Lapa-PR há 2 anos. Toda sua família 

é ouvinte. Sua formação é estudante de licenciatura em Letras Libras. Começou a aprender libras 

aos 8 anos e teve seu primeiro contato com a libras na escola de surdos. Teve acompanhamento 

de uma fonoaudióloga de 1 até 12 anos. Coletei 18 vídeos produzidos pelo homem surdo, com 

duração total de 1'57‘’ (17 vídeos do Youtube e um do Facebook). Os vídeos tinham como 

público-alvo a comunidade surda em geral e foram postados entre os dias 27 de janeiro de 2015 

e 9 de julho de 2019. Desses vídeos foram identificados 60 usos de boias de listagem. Para a 

análise das produções da mulher surda, coletei 12 vídeos do Youtube com duração total de 1’31‘‘. 

Esses vídeos, postados de 29 de maio de 2016 a 14 de maio de 2019, não são públicos, pois 

consistem em atividades acadêmicas. Neles identifiquei 25 usos de boias de listagem. Os 

resultados mostram a ocorrência de diferentes tipos de boias, a saber, fixa, sequencial e mista. 

Combinados a esses tipos, observei também a ocorrência ou não de perseveração. Apesar de 

algumas semelhanças, os sujeitos variaram na frequência com que produziram cada tipo e subtipo 

de boias de listagem. 
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O grupo de pesquisa Narrativas Audiovisuais de movimentos sociais - aportes teóricos sobre 

Cidadania nos movimentos do campo e periferia, visa investigar e analisar em profundidade o 

enunciado de produções audiovisuais de movimentos sociais pré-selecionados, buscando a 

identificação dos sujeitos discursivos e das matrizes narrativas neles presentes. No decorrer da 

pesquisa, me responsabilizo pela análise dos vídeos movimentos sociais e de periferia, subgrupos 

com enfoques diferentes, mas que apresentaram características similares em suas produções, 

como a forte presença da cidadania ativa, por exemplo. Na produção "Ocupar, Resistir e Produzir 

- As feiras do MST", destaca-se a qualidade estética da produção, realizada por profissionais 

capacitados da Brigada Audiovisual Eduardo Coutinho (BAEC), além das qualidades estéticas, a 

obra é rica em simbologia importantes para a construção do arco narrativo, como a constante 

presença das bandeiras e símbolos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e 

o uso de palavras de ordem como fio condutor, como o próprio título "Ocupar, resistir e 

produzir!". No entanto, em outra produção do mesmo movimento, o vídeo "Ação solidária das 

famílias sem terra da região centro do Paraná", percebe-se a presença de vídeos caseiros e a 

ausência de um arco narrativo, essas observações evidenciam o fato de as produções nacionais 

contam com uma maior profissionalização do que as regionais. Ainda nas análises de movimentos 

sociais de campo, um aspecto que esteve presente em ambos os vídeos analisados é a riqueza do 

conteúdo apresentado, o MST cumpre bem o seu objetivo de divulgar as ações da organização e 

informar a população sobre os benefícios da agricultura familiar, da urgência da reforma agrária 

e da produção de alimentos livres de agrotóxicos. Considerando as conclusões encontradas após 

as primeiras análises, é importante frisar que a expectativa inicial do grupo de pesquisa é reunir 

contribuições importantes para o ensino do audiovisual e para quem o produz, oferecendo 

propostas para fomentar processos de engajamento e luta pela cidadania. 
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A presente pesquisa de Iniciação Científica, de caráter teórico-conceitual e cunho exploratório, 

buscou caracterizar e analisar o Plano de Remodelação de Curitiba, elaborado e implantado pelo 

prefeito-engenheiro Cândido Ferreira de Abreu entre 1913 e 1916, e inseri-lo no contexto 

urbanístico do período, com ênfase no tema Sistema de Áreas Verdes. Para atingir tal objetivo, o 

trabalho foi dividido em quatro etapas: a caracterização do contexto urbanístico mundial (1ª), 

brasileiro (2ª) e de Curitiba (3ª), além da análise Plano de Remodelação de Curitiba com foco no 

tema já especificado (4ª). As duas primeiras etapas foram realizadas uma revisão bibliográfica e 

buscaram identificar as principais diretrizes urbanísticas formuladas a partir de meados do século 

XIX e exemplos de suas aplicações nos Planos de Remodelação de Paris e do Rio de Janeiro, 

protagonizados pelo Barão Haussmann e pelo Prefeito Pereira Passos, respectivamente. Nas 

etapas subsequentes, realizou-se uma revisão bibliográfica e a análise de fontes primárias como 

relatórios e mensagens de governo, legislação, desenhos cartográficos e periódicos, buscando 

identificar as principais diretrizes do Plano de Remodelação e as ações direcionadas à 

implementação de um sistema de áreas verdes na capital do Paraná. Com objetivos higienistas, 

de embelezamento e de inserção de espaços de lazer na cidade, foi realizado um levantamento das 

ações de adequação, pavimentação, reforma, inserção de mobiliário e equipamentos urbanos e 

ajardinamento em 21 praças e largos da cidade; da intensiva arborização de vias; e da 

modernização do Passeio Público. Identificou-se que tais ações estavam relacionadas a outras 

realizadas de forma simultânea, como a pavimentação de vias na região central, a construção de 

passeios e a imposição de novos padrões construtivos, confirmando o caráter modernizador do 

Plano de Remodelação e seus objetivos de dotar Curitiba dos atributos de uma cidade capital. 
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A presente pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo a análise do Plano de 

Remodelação de Curitiba (1913-1916), elaborado na gestão do prefeito engenheiro Candido 

Ferreira de Abreu, com ênfase no tema da modernização do Sistema Viário. Buscou também 

inseri-lo no contexto mundial e brasileiro do período e estabelecer sua vinculação com diretrizes 

urbanísticas vigentes. O trabalho foi dividido em duas etapas, sendo a primeira uma revisão 

bibliográfica sobre o urbanismo e a urbanização das cidades europeias, estadunidenses e 

brasileiras, entre o final do século XIX e início do século XX. Já a segunda foi voltada para a 

apreensão do contexto curitibano; a análise do Plano de Remodelação de Curitiba (1913-1916); e 

as ações da Comissão de Melhoramentos da Capital, criada para a implementação do referido 

plano. Nesta etapa, realizou-se a revisão bibliográfica sobre o tema e a pesquisa, sistematização 

e análise de fontes primárias, como mensagens e relatórios de governo, anais da Câmara 

Municipal, legislação, periódicos, mapas e fotografias do período. O trabalho constatou que a 

principal ação urbanística da Comissão, seguindo o Plano de Remodelação e em atenção à 

modernização do Sistema Viário, foi a pavimentação de vias. Desta forma, foram realizadas a 

identificação, análise e mapeamento da pavimentação das vias da cidade entre 1913 e 1916, que 

mostraram uma maior incidência destas ações na primeira zona da cidade, região mais central e 

valorizada de Curitiba; a utilização recorrente de macadam e paralelepípedos como materiais de 

revestimento das vias; e a indicação que a pavimentação deu embasamento e foi concomitante a 

outras intervenções destinadas à modernização da capital paranaense, como a implementação de 

passeios, arborização, ajardinamento de praças e largos e de novos e mais sofisticados parâmetros 

construtivos. Com a análise realizada e os resultados obtidos, o presente trabalho buscou 

contribuir com a historiografia do processo de urbanização de Curitiba, uma vez que o tema é 

pouco estudado. 
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A presente pesquisa de Iniciação Científica, de caráter teórico-conceitual e cunho exploratório, 

analisou o Plano de Remodelação de Curitiba (1913-1916), protagonizado pelo prefeito-

engenheiro Candido Ferreira de Abreu, enfatizando o tema “Intervenções em espaços públicos”. 

O tema justifica-se pela escassez de trabalhos acadêmicos relacionados a Curitiba no início do 

século XX, frente à maior quantidade de publicações voltadas a outras cidades capitais brasileiras 

do mesmo período. O trabalho foi dividido em quatro etapas: a caracterização do contexto 

urbanístico mundial (1ª), brasileiro (2ª) e de Curitiba (3ª), além da análise do Plano de 

Remodelação de Curitiba focando no tema anteriormente especificado (4ª). Nas duas primeiras 

etapas foi realizada uma revisão bibliográfica para caracterização dos contextos urbanísticos 

mundial e nacional, além da identificação das principais diretrizes de ações e intervenções 

urbanísticas em espaços públicos no período. Nas etapas subsequentes, além da revisão 

bibliográfica, foram analisadas fontes primárias – como relatórios governamentais, periódicos, 

mapas e fotografias –, possibilitando a apreensão do contexto urbanístico de Curitiba no início do 

século XX e do Plano de Remodelação da capital paranaense (1913-1916), com foco em 

intervenções na Praça Municipal e nas ruas Barão do Rio Branco e Riachuelo, região central da 

cidade. Além de realizar a identificação, sistematização e análise das ações de melhoramento e 

embelezamento, o trabalho comprovou a influência das diretrizes urbanísticas vigentes e dos 

Planos de Paris (1853-1882) e o do Rio de Janeiro (1902-1906), protagonizados, respectivamente, 

pelo Barão de Haussmann e o prefeito Pereira Passos; a orientação higienista das ações 

implementadas; e a busca pela modernização de Curitiba enquanto cidade-capital. O Plano de 

Remodelação proposto para Curitiba gerou intervenções de caráter duradouro, que ainda podem 

ser identificadas na paisagem urbana atual, demonstrando a importância de seu estudo. 
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A possibilidade do professor refletir sobre a própria ação tem se mostrado uma alavanca 

importante para a qualificação de suas práticas pedagógicas, especialmente, se respaldado por 

teorias e autores da área. Nesse sentido, a investigação que está sendo desenvolvida envolve, além 

da base teórica, uma investigação de caráter qualitativo mais próximo da natureza da pesquisa em 

educação e do sentido da experiência e seus desdobramentos na formação continuada. Pretende, 

fazendo uso da análise documental, da entrevista semiestruturada e da análise de conteúdo, 

verificar se e como ocorre a pesquisa e sistematização das práticas pedagógicas dos professores 

de 6º ao 9º ano da rede pública do município de Matinhos – PR. Após o mapeamento das escolas, 

muitos contratempos foram encontrados para a coleta de dados, como a greve dos professores 

estaduais em 2019 e a pandemia devido ao Coronavírus (COVID-19) que teve início em 2020 e 

permanece até o momento em 2021. Nesse sentido, será ainda necessário adensar o 

aprofundamento teórico do tema; relacionar os dados coletados com a teoria estudada para, 

posteriormente, identificar possíveis demandas de formação continuada voltadas à pesquisa da 

prática pedagógica docente e ser possível sugerir possibilidade de proposta de formação 

continuada para professores da rede pública. Entretanto, das cinco escolas mapeadas, já foi 

possível entrevistar professores de duas delas e, com estes dados em mãos, pode-se apontar alguns 

achados provisórios como, a formação continuada ofertada a esses professores não tem atendido 

suas necessidades; os docentes não sistematizam sua prática pedagógica de forma a ser possível 

revisitá-la, modificá-la ou socializá-la/publicizá-la. Como possíveis demandas para a formação 

continuada, apontam a abordagem de temas específicos de suas áreas de formação; inclusão; e, 

ainda, autoconhecimento e gerenciamento das emoções, estes últimos por considerarem que 

impactariam diretamente em suas ações e práticas docentes. Nesse sentido, compreende-se que 

os desafios são inúmeros e de ordens variadas, segue-se acreditando que seja possível encontrar 

alternativas para uma formação continuada que gere sentido aos educadores, pautada na escuta 

das demandas da docência no contexto da realidade escolar que possibilite impactar positivamente 

os processos de pesquisa, ensino e aprendizagem. 
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O objetivo inicial da pesquisa era verificar a quantidade de casos de extinção da punibilidade dos 

crimes de corrupção ativa e passiva, pela ocorrência da prescrição, na pendência de recurso aos 

tribunais superiores. No desenvolvimento deste trabalho, o objetivo da pesquisa foi aprimorado, 

para verificar a ocorrência da prescrição também em relação às demais fases processuais e na fase 

inquisitorial, a partir dos acórdãos sobre a prescrição do crime de corrupção publicados pelo 

Superior Tribunal de Justiça entre os anos de 2009 e 2019, com o fim de analisar se o Tribunal 

tem sido leniente com a prática destes delitos, ao utilizar a prescrição como um meio para a 

impunidade. Para responder ao problema de pesquisa, foram utilizados os dados obtidos pelo 

grupo de pesquisa "Crime de corrupção: análise da jurisprudência dos tribunais superiores entre 

2009 e 2019", da UFPR, que analisou 2.168 acórdãos do STJ, publicados entre os anos de 2009 e 

2019, bem como foi realizada pesquisa bibliográfica, onde se buscou analisar as espécies de 

prescrição e as interpretações do instituto jurídico a partir da leitura de artigos e livros de Direito 

Penal. Através da análise desses materiais, foram encontrados 1.477 acórdãos publicados sobre 

os crimes de corrupção ativa e passiva, entre os anos de 2009 e 2019, e, dentre estes, 46 acórdãos 

que discutiram a prescrição destes delitos. Nestes 46 casos, a arguição da prescrição não foi 

acolhida em 22 acórdãos e foi reconhecida em 24 julgados. O momento processual em que mais 

ocorreu a prescrição foi entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso pelo STJ, 

representando mais de 40% dos acórdãos analisados. Na análise desta primeira parte do trabalho, 

concluiu-se que o STJ não tem sido leniente com os crimes de corrupção, considerando a 

baixíssima ocorrência de casos em que a prescrição foi reconhecida. Em um segundo momento, 

foi analisada a interpretação do STJ em relação à Lei nº 10.763/2003, à Lei nº 12.234/2010, à 

Súmula 438/STJ e ao "acórdão confirmatório como marco interruptivo", a fim de verificar se 

mesmo nos pouquíssimos casos em que a prescrição foi acolhida, o STJ utilizou-se de 

interpretação ilegal ou contra legem. Nesta segunda parte, não se verificou qualquer ilegalidade 

das decisões do STJ. Assim, pôde-se concluir que o Superior Tribunal de Justiça não foi leniente 

para com os crimes de corrupção, especialmente no que diz respeito à utilização da prescrição 

como estratégia de favorecimento. 
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Este artigo parte da premissa de que os critérios de classificação entre direita e esquerda mudam 

conforme o local, a época e o contexto histórico-cultural. Sendo assim, o uso recente do termo 

“nova direita” merece ser estudado e sistematizado. O artigo analisou e sintetizou 33 artigos com 

o objetivo de mapear o campo da “nova direita” no contexto brasileiro e identificar possíveis 

congruências e discrepâncias em sua definição. Foi realizada uma revisão de escopo utilizando 

como fontes as bases Scopus, SciELO na Web of Science, Biblioteca Nacional Brasileira de Teses 

e Dissertações, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e Google Scholar, selecionando obras 

publicadas entre os anos de 2015 e 2020. Dos artigos integrantes da revisão foram extraídas as 

informações de autoria e ano, área do estudo, objetivos e metodologia, definição do conceito de 

“nova direita” utilizada pela obra e palavras-chave. A análise das obras explicitou o caráter 

recente da temática, sendo sua maioria representada pela literatura cinza; a área que mais publicou 

a respeito do tema foi a Ciência Política, seguida pela História; é possível identificar distintos 

perfis para a nova direita - direita neoliberal e antiestatista; direita conservadora, que pode aceitar 

políticas de distribuição de renda e que pode aceitar participar de governos de esquerda; direita 

neoliberal e neoconservadora, anticomunista e que pode chegar a ser antidemocrática. Há 

centralidade no papel da Internet e das redes sociais como ferramentas de ampliação e 

intensificação da nova direita. Os achados constataram a novidade do tema e da literatura a seu 

respeito, discrepâncias entre as definições do conceito da “nova direita”, cujos perfis diferem 

quanto a seu relacionamento com a esquerda e quanto a aceitação da participação do Estado na 

economia e convergências quanto a aspecto gerais, como o conservadorismo relativo aos 

costumes. 
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O turismo é uma atividade econômica relevante para a economia dos municípios costeiros 

brasileiros. Isso posto, com foco no mercado de trabalho formal, esta pesquisa teve como objetivo 

analisar as características socioeconômicas dos municípios da zona costeira da região sul do 

Brasil. A investigação baseou-se na abordagem qualitativa e método documental, dividindo-se 

em quatro etapas: i) revisão literária e estudo relacionados à metodologia de pesquisa, que 

proporcionaram uma aproximação maior em relação ao objeto estudado e serviram de 

embasamento teórico para a construção da pesquisa; ii) buscas de informações nas bases de dados: 

IBGE CIDADES; IBGE SIDRA; RAIS; CAGED e Ministério do Meio Ambiente (MMA); iii) 

coleta e organização de informações em planilhas, contemplando dados censitários, tais como 

população residente; área territorial; domicílios recenseados; população ocupada; bem como 

dados econômicos: Produto Interno Bruto (PIB); mercado de trabalho (PEA, População Ocupada, 

volume de vagas geradas por setor, nível de  escolaridade e faixa etária); iv) produção de tabelas 

e gráficos por meio dos recursos de tabela dinâmica e outros disponíveis no Microsoft Excel. Foi 

constatado que a zona costeira dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possui 

95 municípios, região esta que apresentou um percentual elevado do trabalho informal entre os 

anos 2000 a 2010. A população economicamente ativa (PEA - parcela de pessoas disponíveis para 

o trabalho) era de 2.574.111 no ano de 2000, sendo que 990.254 estavam na informalidade. Já no 

ano de 2010, a PEA nos municípios acima citados era de 3.199.751 e desse total, 1.156.761 

realizavam o trabalho informal. Os números mostram que, num intervalo de dez anos, houve um 

aumento de 24,3% da PEA e 16,8% do trabalho informal nas áreas estudadas. Adicionalmente, 

foram gerados cruzamentos básicos de dados que tornaram possível a visualização da PEA e sua 

participação na região e no Brasil; nos dados da população ocupada, efetuou-se a separação do 

trabalho formal e informal; no perfil de empregos em 2020, obtidos na base de dados CAGED, 

houve a separação por setores, idade e escolaridade, e, na base de dados RAIS, foi identificada a 

série histórica do trabalho formal. Compreende-se que os objetivos relativos à realização do 

diagnóstico sobre o mercado de trabalho formal na região costeira sul foram atingidos, 

consideradas as limitações das bases de dados. 
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A Agenda 2030 é iniciativa das Nações Unidas (ONU) para promover o Desenvolvimento 

Sustentável, que envolve todo um arcabouço do sistema econômico permeado por questões 

ambientais e sociais. Nesse sentido, sabe-se que o crescimento econômico (leia-se PIB – Produto 

Interno Bruto) ainda tem sido associado à qualidade de vida das sociedades, apesar de suas 

limitações sociais e ambientais. É diante deste aspecto que o objetivo da pesquisa foi analisar as 

lacunas ainda existentes no pensamento econômico ortodoxo à luz da definição de 

desenvolvimento sustentável proposta pela ONU e referendada pelos países. Esse objetivo foi 

atingido por meio de uma revisão bibliográfica sistemática sobre dois principais eixos que fazem 

valer o tema da pesquisa: i) o paradigma do desenvolvimento sustentável; ii) a macroeconomia 

ortodoxa (neo)clássica (sua perpetuação como ensino corrente e as principais inconsequências 

disto). A macroeconomia ortodoxa ou convencional tem sido pouco razoável para entender a 

realidade. Seus pressupostos partem do campo microeconômico, essa macroeconomia não tem 

sido marcada por aspectos microeconômicos. Já na microeconomia ortodoxa, o sistema 

econômico tem sido restrito às relações entre famílias e empresas, portanto, ignora o meio 

ambiente. Na macroeconomia não tem sido diferente. Nesta, o crescimento econômico pode ser 

perpétuo e indefinido, sem fronteiras. Pensamento do campo das ideias, pois a barreira 

impreterível a que todos são subalternos, inclusive, e, principalmente, este sistema econômico, 

tem sido considerado a realidade. Cabe destacar que o sistema econômico explora o meio 

ambiente para manter-se, mas não há uma contabilidade dessa exploração. Dessa maneira, as 

relações entre o sistema econômico e o meio ambiente são ignoradas e, por conseguinte, a 

sociedade: as mesmas pessoas que exploram infinitamente os fatores de produção ambientais são 

as mesmas que sofrem as retaliações dessa atitude. Portanto, o crescimento econômico não tende 

para o infinito, visto que o planeta impõe limites ambientais a este, o que recrudesce o debate 

sobre os limites sociais e ambientais do crescimento econômico, pois não pode-se ir além da 

capacidade de suporte do ecossistema global. 
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Com vistas a explorar a o movimento segundo Agostinho, este estudo deteve-se especialmente às 

Confessiones (XI-XII), em que o Hiponense se dedica à exegese de Gn 1,1. Embora tal empreitada 

pareça restringir-se ao domínio teológico, a estratégia hermenêutica do filósofo permitiu-lhe 

enriquecer sua interpretação da narrativa genesíaca com uma abordagem ontológico-cosmológica, 

da qual se beneficiou este trabalho. Pretende-se com esta análise demonstrar que entre tempo e 

movimento há uma relação de dependência mútua e que a matéria é causa do movimento num 

sentido mais forte do que a forma. Assim, os objetivos da pesquisa foram determinar, na 

cosmologia agostiniana, os fundamentos do movimento dos corpos bem como delimitar a 

essência e realidade das formas sob as quais o movimento se manifesta, i.e., como formação e 

corrupção. Isso posto, a investigação foi realizada em três etapas. A primeira, dedicou-se ao 

exame de Conf., XI, em que Agostinho interpreta as palavras “no princípio Deus criou” (Gn 1,1). 

Nesta fase, esclareceu-se o significado da criação ‘no princípio’, a partir do que se fundamenta a 

criação ex nihilo, e investigou-se a realidade e a natureza do tempo, do que resultou que o tempo, 

enquanto criatura correspondente ao instante, é o conceito que permite, na argumentação 

agostiniana, conciliar criação e movimento. A segunda etapa contemplou Conf., XII, em que 

Agostinho interpreta os termos “céu” e “terra” (Gn 1,1). Deu-se destaque à interpretação 

agostiniana da ‘terra’, entendida alegoricamente como matéria informe. Sobre a matéria informe 

ou hyle, correspondente à matéria dos corpos, procurou-se identificar o seu estatuto ontológico e 

esclarecer a sua anterioridade à matéria formada. Demonstrou-se nesta fase principalmente que a 

capacidade de formação da matéria é o atributo que torna a mutabilidade um elemento constitutivo 

dos seres corporais. Na terceira etapa foram abordados os conceitos de formatio e corruptio. A 

determinação da natureza e realidade do movimento de formação foi realizada através da análise 

do caso da criação, enquanto o movimento de corrupção foi esclarecido à luz do caso da sucessão 

das formas. Tais análises permitiram coincidir os movimentos de formação e corrupção, 

respectivamente, ao acréscimo e perda de forma dos seres. Espera-se explicitar na conclusão 

porque a relação entre tempo e movimento é de dependência existencial mútua, além de 

demonstrar que, enquanto a forma é nas criaturas o que remete à permanência, a matéria 

corresponde, num sentido mais forte, à causa do movimento. 
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A prisão preventiva é provavelmente um dos temas de maior controvérsia no processo penal 

brasileiro. Dessa forma, proposta do presente trabalho consiste em analisar referida temática 

dentro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com o escopo de verificar dados 

concretos e uma possível tendência decisória em relação aos precedentes coletados. O recorte 

temático da pesquisa tem por enfoque os habeas corpus e seus sucessivos recursos, envolvendo 

os tipos penais de tipos penais de corrupção passiva (CP, art. 317) e corrupção ativa (CP, art. 

333), em que houve decisão sobre a prisão preventiva. O recorte temporal utilizado foi de 1º de 

janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2019. A metodologia utilizada foi a descritiva-

jurisprudencial. O resultado da pesquisa evidencia um total de 2169 acórdãos, dos quais 1470 

trataram sobre os tipos penais de corrupção passiva e/ou ativa. Verificou-se, então, que destes 

1470 acórdãos, 1109 eram habeas corpus e seus sucessivos recursos (75,44%), enquanto 361 

compõem as outras classes processuais (24,56%). Dentro desse número, nota-se que a prisão 

preventiva esteve presente em 485 casos (43,73%), enquanto que 624 acórdãos (53,73%) trataram 

sobre outros temas. Uma vez estabelecido o rol de julgados pertinentes, este trabalho decidiu 

filtrar a recorrência de cada tipo penal analisado (corrupção ativa e passiva), podendo se verificar 

que 231 casos tratavam de corrupção ativa (47,63%), 177 acórdãos sobre corrupção passiva 

(36,49%) e 77 acórdãos envolvendo ambos os delitos (15,88%). Ainda, dos 485 acórdãos 

classificados como pertinentes para a presente pesquisa, decidiu-se por verificar quantos casos 

foram julgados por cada uma das turmas do STJ responsáveis pela análise de processos de matéria 

criminal (5ª e 6º Turmas). Nesse ínterim, vislumbra-se que 263 acórdãos foram julgados pela 5ª 

Turma (54,23%) e 222 acórdãos julgados pela 6ª Turma (45,77%). Por fim, buscou-se analisar 

como a Corte tem se posicionado em relação aos casos. Nota-se que dos 485 acórdãos 

considerados pertinentes para a pesquisa, em 387 julgados o STJ decidiu por não conceder a 

ordem para revogar a prisão preventiva (79,79%); em 3 casos o STJ concedeu a ordem para 

converter a prisão preventiva em prisão domiciliar (com ou sem medida cautelar), (0,62%); em 

62 casos o STJ decidiu por conceder a ordem para a substituição da prisão preventiva com 

imposição de medida cautelar diversa (12,78%); e em 33 casos o STJ decidiu por conceder a 

ordem para revogar a prisão preventiva (6,8%). 
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Esta pesquisa monitorou e analisou as estratégias de crescimento e de concorrência das empresas 

líderes do ramo de agrotóxicos. As fontes de informações foram atribuidas pelos os relatórios 

anuais das empresas, bem como sítios de revistas especializadas na área. O ramo de agrotóxicos 

foi recentemente por um processo de concentração acelerado a partir de 2016 por meio de uma 

série de fusões e aquisições entre as empresas líderes, em âmbito mundial. As quatro maiores 

empresas concentram 51% das vendas mundiais, em 2020. As estratégias de crescimento externo 

dessas empresas basearam-se em aquisições e em acordos comerciais e de P&D, tanto no ramo 

de agrotóxicos quanto no de sementes, de biotecnologia, de biopesticidas e de Big Data para a 

agricultura. Do ponto de vista conjuntural, as aquisições e os acordos, realizados em 2020, 

expressaram os movimentos recorrentes da série histórica de diversificação das empresas nos 

principais ramos de atividade complementares à indústria de agrotóxicos. Tais movimentos 

revelaram uma dinâmica estrutural de crescimento baseado na gestão de ativos complementares 

e na “especialização dentro de amplos limites”. A construção de uma ‘base tecnológica’ de áreas 

de conhecimento complementares, a qual compreendeu um conjunto de conhecimentos, 

incorporados em infraestrutura e em recursos humanos especializados, revelou também uma 

dinâmica de concorrência sustentada por um contínuo processo de P&D das empresas líderes. 

Cabe ainda ressaltar o aspecto conjuntural da pandemia, em 2020, o qual comprometeu de forma 

significativa o desempenho das vendas das empresas. No caso do Brasil, por se tratar de um dos 

maiores mercados consumidores de agrotóxicos, a desvalorização da moeda do país repercutiu 

também, de forma negativa, nos resultados financeiros dessas empresas. 
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Esse artigo busca pensar o Direito através da filosofia pós-humanista crítica de Rosi Braidotti e 

sua ética nômade, que permite conceber uma crítica pós-humana dos direitos, pensando de 

maneira corporificada os direitos humanos no meio de sua ambiguidade. Assim, com o objetivo 

de se pensar algumas contribuições do feminismo pós-humanista de Rosi Braidotti à concepção 

de política dos corpos e o Direito, a análise se centra na problemática da lógica dos direitos, que 

é um termo ambíguo utilizado por Braidotti, aparecendo como uma forma crítica de colocar em 

jogo a problemática dos direitos humanos pensados através do humanismo clássico, ou seja, seu 

caráter hiper-normativo, que tende a fomentar oposições excludentes entre o humano e os outros. 

Mas, ao mesmo tempo, a autora reconhece a importância desse legado, e dos direitos humanos, 

para a criação de horizontes afirmativos para quem o próprio humanismo exclui. É esse trabalho 

duplo um dos pilares de sua posição pós-humana, que vê na atual crise do humanismo (e dos 

direitos humanos) uma oportunidade de retrabalhar os conceitos de humanidade. A metodologia 

foi uma leitura da obra de Braidotti, junto de suas fontes bibliográficas, mas também de 

comentadoras, selecionadas a partir de pesquisas em bases de dados científicas como SciELO, 

Web of Science e Scopus. As obras foram analisadas a partir da reflexão crítica em torno de 

maneiras de se pensar a lógica dos direitos e sua complexidade na contemporaneidade. Conclui-

se afirmando que a teoria da subjetividade nômade e sua ética etológica derivada de uma leitura 

feminista de Espinosa, podem ser uma forma de pensar eticamente sobre os direitos e a política 

dos corpos. Assim, realizando-se um deslize para fora dos “binários letais” do humanismo, 

poderão ser pensadas outras maneiras de se conceber o Humano dos direitos humanos. 
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Os standards probatórios, critérios de suficiência probatória para fundamentar decisões e formar 

a convicção judicial, deparam-se com estado de perversão no processo penal pátrio, sobretudo 

oriundos da apropriação da tradição de common law de forma completamente acrítica e 

discricionária. Justamente diante desse panorama, a criação de instituto sórdidos com base em 

categorias de Direito estrangeiro – como a proof beyond a reasonable doubt – está nitidamente 

percebida no Rito do Júri, já que predominantemente utiliza-se, para a decisão de pronúncia, uma 

grande jabuticaba processual penal: o “princípio” do in dubio pro societate. Tal malfadada 

concepção obsta, por inúmeras vezes, a aplicação do princípio in dubio pro reo, reitor do direito 

processual penal brasileiro e princípio fundante em um Estado Democrático de Direito, o qual 

indica que devem ser produzidas, a partir do ônus probatório da acusação, provas que não gerem 

desconfiança, dúvidas, sobre a responsabilidade penal do réu. Justamente, o sórdido emprego 

dessa categoria, aliada a apropriações indevidas de direito estrangeiro – tal qual a proof beyond a 

reasonable doubt – pauta-se pela “necessidade” de deixar para o conselho de sentença, soberano 

para a decisão dos casos, a decisão de ser ou não o indiciado efetivo autor do delito, diminuindo 

a já reduzida carga probatória atribuída ao Ministério Público, como também desprezando a 

imposição da impronúncia em casos de dúvida.Evidencia-se, pois, a partir deste panorama de 

deformidades próprias do sistema processual penal brasileiro, a imprescindibilidade de revisitar 

seus institutos basilares e investigar os devidos standards probatórios que seriam, efetivamente, 

compatíveis com tal momento processual e com os princípios processuais, de modo a apurar a 

distribuição da carga probatória nesta primeira fase no Tribunal do Júri. Dessarte, o principal 

objetivo desta pesquisa é a compreensão de como a incorreta hermenêutica dos standards 

probatórios deturpa a decisão proferida pelo Juiz em sede da primeira fase do Tribunal do Júri, 

alicerçando decisões de pronúncia sobre anomalias criadas pela doutrina e jurisprudência 

brasileira. 
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Partindo da perspectiva relacional que compreende a tradução como poiesis da relação, como 

continuidade e descontinuidade da relação com o outro no tempo como um produto que, além de 

representar uma forma alheia, também é forma própria e singular, esta pesquisa está amparada 

pela discussão teórica e crítica do pensamento contemporâneo sobre tradução, sendo de especial 

relevância a vida e a alteridade da tradução literária. Inserindo-se na moldura epistemológica 

delineada por esse projeto, este trabalho de iniciação científica teve como objeto de pesquisa o 

livro “The Handmaid’s Tale” da autora canadense Margaret Atwood, o qual foi publicado em 

1985 e retrata a distópica República de Gilead. Existem duas traduções para o português 

brasileiro: a primeira de 1987 e a última de 2017, o que nos permite observar um intervalo de 30 

anos entre ambas as traduções. Considerando as traduções como continuidade e descontinuidade 

da relação com o outro no tempo, e dependentes da subjetividade e de uma perspectiva relacional, 

o objetivo desta pesquisa foi o de promover um estudo de crítica da tradução de ambas as versões 

para o português brasileiro sob a ótica da não neutralidade do fazer tradutório. Para isso, a 

realização de uma leitura atenta de ambas as traduções foi necessária, bem como a leitura do texto 

original, selecionando trechos considerados dignos de nota e debatendo estes fragmentos 

selecionados à luz do referencial teórico escolhido, principalmente pelos conceitos de tradução 

desenvolvidos por Rosemery Arrojo e Maurício Cardozo. Com esta pesquisa, espero contribuir 

para o campo da crítica de tradução, compreendendo e discutindo os significados das diferenças 

tradutórias, bem como ampliando a compreensão sobre o livro e sobre suas duas traduções. 

Realizei neste trabalho discussões de diversos aspectos divergentes entre ambas as traduções - 

tais como os títulos e escolhas tradutórias de alguns nomes próprios e substantivos importantes 

para o entendimento da obra, organizando a discussão destes aspectos de divergência através de 

um debate sobre as implicações interpretativas que as diferentes formas tradutórias carregam em 

suas possibilidades de significados. Também outro aspecto importante e relevante desta pesquisa 

foi o de organizar uma elucidação teórica sobre os principais conceitos do campo teórico de crítica 

de tradução, aplicando a teoria à prática da efetivação de uma crítica de tradução. 
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A pesquisa da história da análise do comportamento no Brasil produziu artigos abordando 

diversos aspectos relacionados às particularidades da disciplina no país, porém a maioria desses 

escritos não se propõe a analisar a história da disciplina antes da chegada do professor 

estadunidense Fred S. Keller no Brasil na década de 1960, e a literatura que o faz não abordou 

todos os aspectos do fenômeno. O objetivo deste estudo é avaliar como era apresentado o 

behaviorismo no Brasil antes da chegada de Keller. Para isso, buscou-se artigos em língua 

portuguesa disponíveis na base de dados Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Digital 

Nacional do Brasil, publicados em periódicos entre os anos de 1910 e 1960. Essa base inclui um 

total de 1003 títulos de periódicos, entre jornais, revistas, boletins e relatórios, com cerca de 10 

milhões de páginas indexadas e é considerada a mais antiga e completa do país. Por meio da busca 

pelas palavras-chave: behaviorism; behaviorismo; behaviorista; behavioristas; foram encontrados 

442 artigos, dos quais 127 entraram na revisão final. Do total de artigos, foram explicitadas pelos 

autores analisados caracterizações predominantemente (37%) desfavoráveis ao behaviorismo, 

muitas dessas relacionadas ao sistema de crenças religiosas dos autores (29%). Apenas 8% dos 

comentários analisados demonstraram-se favoráveis à teoria behaviorista, a maioria referentes à 

obra de John B. Watson “Educação Psicológica da Primeira Infância’’ de 1928. Foram 

encontradas referências a 16 autores mencionados como behavioristas pelas fontes analisadas, 

buscou-se verificar quais concepções essas fontes possuíam em relação ao behaviorismo, 

concluindo-se que não havia homogeneidade em relação a esse entendimento. Verificou-se a 

existência de diversas perspectivas e características sobrepostas nos mesmos períodos e muitas 

vezes caracterizações diferentes vindas de uma mesma fonte, por vezes no mesmo texto. Foram 

identificados anúncios de cursos, conferências, e congressos, realizados no Brasil sobre o tema, 

sugerindo que o behaviorismo não era apenas uma teoria mencionada superficialmente, mas uma 

proposta discutida em círculos acadêmicos específicos. Tais dados demonstram que o 

behaviorismo era um movimento discutido no Brasil desde antes da chegada de Fred S. Keller na 

década de 1960. 
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O objetivo do plano de trabalho “Avaliação Da Implantação Do Novo Currículo de Inglês no 

TCI”, como parte das atividades de pesquisa do projeto de pesquisa “Letramentos e ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras” foi realizar um estudo sobre como tem se dado a 

implantação do novo currículo de inglês no curso de Comunicação Institucional do SEPT/UFPR, 

o qual teve início no ano de 2019. Como se pretendeu desenvolver um currículo a partir dos 

pressupostos dos multiletramentos e do letramento crítico, conforme consta no Projeto Político 

Pedagógico do Curso, primeiramente fizemos leituras e discussões para entendermos os 

pressupostos dessas perspectivas e assim podermos realizar uma análise interpretativista de 

alguns documentos e de dados empíricos a partir das práticas que tem sido realizadas em sala de 

aula. Dentre esses dados, realizamos entrevista com as professoras que estão ministrando as 

disciplinas do novo currículo. Na primeira etapa do desenvolvimento do plano de trabalho, 

buscamos estudar a perspectiva dos multiletramentos, utilizando referenciais teóricos para 

compreendermos melhor suas origens, objetivos e características que podem determinar práticas 

pedagógicas na educação em línguas estrangeiras. O próximo passo foi analisar o Projeto 

Pedagógico, os planos de ensinos propostos para a disciplina de Língua Inglesa e o currículo do 

curso de Comunicação Institucional, e tentar obter subsídios para então analisarmos se o que foi 

proposto estava sendo possível realizar na prática. A partir das análises realizadas e baseando-nos 

no estudo dos pressupostos teóricos que nortearam a proposta do novo currículo, percebemos 

características interessantes no que se refere ao andamento de sua implantação, tais como a 

presença de uma multiplicidade de linguagens nas práticas desenvolvidas, e especialmente as 

tentativas de realização de um trabalho interdisciplinar. Pretendemos, assim, apresentar os 

resultados do plano de trabalho desenvolvido, especialmente nossas interpretações sobre os dados 

e nossas conclusões e encaminhamentos. 
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Entre os anos de 1979 e 1985, período marcado pela transição política do governo militar para o 

democrático, o Brasil viu emergir, em algumas de suas maiores capitais, movimentos de lutas 

sindicais. Gestadas no interior das fábricas e encabeçadas pelos próprios operários, essas 

mobilizações contaram com a assistência da ala progressista da igreja católica, que, inspirada nos 

pilares da Teologia da Libertação foram catalisadores para a difusão do “Novo sindicalismo”, 

pensamento estruturado por Ricardo Antunes (2011). Em Curitiba, tal qual no ABC paulista, a 

influência dessa parte da igreja católica foi fundamental para a construção das lutas sindicais dos 

metalúrgicos no período de “abertura democrática”, sendo apoiadora da greve de 1979, dos 

movimentos dos metalúrgicos desempregados e mantendo entre suas atividades de base, a 

publicação de um boletim informativo, o A voz do trabalhador, que tinha como principal objetivo 

a promoção de uma educação de classe entre os operários. Nesse sentido, a pesquisa teve por 

objetivo analisar o entrelaçamento entre a pastoral operária de Curitiba, braço ativo da ala 

progressista da igreja católica, e as lutas sindicais dos metalúrgicos entre 1979 e 1985. A pesquisa 

foi orientada pela metodologia da análise de conteúdo, respaldando-se pelas representações 

produzidas nos documentos e periódicos em suas diversas linguagens (textual e visual). Desse 

modo, o corpus documental consistiu de: A voz do trabalhador, produzido pela pastoral Operária 

entre 1981 a 1983, documentos do DOPS-PR e da CONCLAT (1981) e o estudo das conclusões 

das II Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em Medellín em 1968 e da III edição 

em Puebla de los Angeles em 1979. A partir do emprego de tais fontes, foi possível chegarmos 

aos seguintes resultados: 1) percepção mais clara das interações político-religiosas no âmbito das 

organizações locais (Curitiba); 2) situar como se deu a "descoberta" de um “Deus dos pobres” na 

interação mencionada, e; 3) perceber a efetiva influência de conteúdos teóricos do materialismo 

dialético que embasam esses religiosos e operários no avanço das lutas sindicais.Da pesquisa 

concluiu-se que: considerando esses fatores à luz de um quadro teórico metodológico 

fundamentado em autores que situam a ascensão das reivindicações sindicais em uma perspectiva 

de transição política, a pastoral operária de Curitiba foi fundamental para as reivindicações dos 

metalúrgicos do Paraná, consolidando-se como instituição aglutinadora de propostas de 

mobilização e da luta por direitos sindicais. 
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Nos anos de 303 e 304 d.C., a África do Norte, então sob domínio romano, passou por um período 

de perseguição contra os cristãos que teve como resultado mortes, exílios e perda de propriedade. 

Durante os anos seguintes, um movimento de contestação dos cristãos africanos se levantou 

contra a autoridade romana. Este movimento se tornou o donatismo, que foi considerado uma 

heresia cristã. Ao que sabemos, existiu do século IV até o século VII d.C. O presente trabalho 

teve os objetivos de entender as raízes sociais e culturais do movimento, assim como a relação 

entre religião e política, a partir da hipótese de que o donatismo antes de heresia foi um movimento 

de resistência política e social contra a autoridade romana. Assim, foi possível interligar os vários 

elementos presentes no surgimento do movimento donatista para criar um panorama 

compreensivo sobre o período. Como resultado, foi observado que há uma relação clara entre o 

direito de propriedade e o donatismo, visto que as fases iniciais do movimento foram definidas 

pela ocupação de propriedades romanas. Além disso, foi observado que o donatismo levou a 

mudanças no poder episcopal na África cristã, e também a um longo período de debates teológicos 

entre cristãos romanos, sobretudo Santo Agostinho de Hipona, e donatistas. Os debates teológicos 

tiveram tamanha importância que continuaram durante o século V d.C. quando os vândalos 

arianos chegaram na região, aparentemente absorvendo os donatistas e tomando seu lugar contra 

os cristãos católicos. Portanto, concluímos que a hipótese inicial foi apoiada pelas fontes primárias 

e pela bibliografia, mas que ainda há mais para ser estudado sobre o período. Concluímos também 

que o poder episcopal foi central tanto para a expansão do donatismo quanto para a expansão do 

cristianismo católico na África, algo que não havia sido contemplado durante a formulação da 

hipótese inicial, mas que se tornou tema central no desenvolvimento do trabalho. A metodologia 

utilizada para o estudo foi a análise de fontes a partir do conhecimento biográfico sobre o autor, 

complementado por informações de trabalhos acadêmicos relevantes ao(s) tema(s) e objeto(s) de 

estudo. Os materiais consistem de vários trabalhos acadêmicos, dentre os quais livros e artigos, e 

as fontes primárias relevantes ao trabalho e que foram encontradas para nosso uso. 
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A presente pesquisa propõe a análise do tema da ilicitude probatória no julgamento de crimes de 

corrupção ativa e/ou passiva à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Situada no 

âmbito do projeto de pesquisa “O crime de corrupção na jurisprudência dos tribunais superiores: 

2009-2019”, a escolha do tema foi motivada por propostas e discursos que sugerem uma 

frequência de declarações de ilicitude de prova no processamento desses delitos. Destarte, 

realizou-se revisão bibliográfica acerca da ilicitude de prova no processo penal, a fim de situar o 

trabalho no estado da arte da matéria. Em seguida, foi examinado como a doutrina aborda o 

relacionamento entre corrupção e prova ilícita, onde constatou-se que a complexidade 

investigativa inerente ao delito, especialmente no âmbito de organizações criminosas, dá ensejo 

ao emprego de técnicas de investigação incisivas e situadas nos limites entre a repressão penal e 

garantias individuais. Por fim, tais teses foram submetidas à contraprova a partir do banco de 

dados construído acerca do julgamento de crimes de corrupção no Superior Tribunal de Justiça, 

a fim de verificar se, nos limites da metodologia proposta, correspondem com a realidade forense. 

De fato, os dados revelam um cenário jurisprudencial que tanto confirma quanto nega algumas 

das afirmações doutrinárias analisadas. Dentre outras conclusões, o levantamento aponta que, no 

julgamento dos crimes de corrupção, apenas 6,4% dos pedidos de declaração da ilicitude de prova 

foram acolhidos pela Corte de Justiça no período de 2009 a 2019. Os números contrastam com as 

teses de existência de um cenário de exacerbada impunidade promovido pelo regime da ilicitude 

de provas no processo penal brasileiro, demonstrando a rigidez da Corte para a declaração da 

ilicitude probatória. Por sua vez, a intersecção entre corrupção organizada, técnicas especiais de 

investigação e o tema da ilicitude probatória encontra absoluta correspondência nos acórdãos 

analisados. A pesquisa revela um acréscimo no número de casos que discutem a prova ilícita 

quando no contexto de associações ou organizações criminosas, assim como a concentração quase 

absoluta dos julgados no âmbito da utilização de técnicas especiais de investigação. Dessa forma, 

conclui-se que, mesmo que os crimes de corrupção ativa e/ou passiva consistam em delitos 

complexos e cuja investigação possa tender a promover debates acerca da ilicitude de prova, ainda 

são raros os casos em que a prova é declarada ilícita no Superior Tribunal de Justiça. 
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A região Amazônica e sua biodiversidade imensurável são pautas de discussão recorrentes por 

todo o globo. A constante busca por meios de preservá-las se torna cada vez mais desafiadora 

frente às políticas de redução orçamentária de órgãos ambientais que dificultam a fiscalização, 

facilitando a prática do desmatamento e a expansão da atividade agropecuária. A produção 

florestal não-madeireira permite usufruir dos benefícios da floresta em pé, gerando emprego e 

renda. O açaí vem ganhando posição de destaque nos mercados alimentício e de cosméticos, 

nacional e internacionalmente. Dada a importância desse produto florestal não-madeireiro, o 

objetivo desta pesquisa foi mapear a atividade de açaí na Amazônia Legal Brasileira, a fim de 

encontrar padrões espaciais e verificar a correlação entre renda oriunda da produção e renda 

regional. Para isso, foi utilizada a Análise Exploratória de Dados Espaciais, que consiste no 

cálculo do I de Moran global e local, e foram analisados os dados de valor da produção de açaí e 

PIB municipal para os anos de 2014 e 2018. Os resultados foram apresentados através de tabelas 

e mapas de clusters. Pôde-se observar que, globalmente, há um padrão de associação espacial 

aglomerativo significativo, ou seja, o valor municipal da produção de açaí colabora para o 

aumento do valor produzido em municípios vizinhos. Entretanto, o valor produzido não pareceu 

contribuir para o aumento do PIB nas regiões vizinhas. Localmente, há a presença de clusters 

Alto-Alto em regiões específicas, indicando o transbordamento da atividade para regiões 

vizinhas. Além disso, não houve indícios que a atividade de açaí esteja associada ao aumento do 

PIB na Amazônia Legal Brasileira. O acréscimo de valor agregado através da industrialização do 

produto cru antes da exportação para outras regiões impulsionaria a economia regional, 

aumentando a renda e gerando empregos. 
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O grupo de pesquisa Narrativas Audiovisuais e Cidadania é composto por graduandos do 

Departamento de Comunicação Social da UFPR, sob orientação do professor Elson Faxina. O 

grupo iniciou suas atividades realizando um processo de mapeamento e seleção de movimentos 

sociais que fossem pertencentes aos recortes definidos, são eles: do campo, periférico, racial e de 

gênero. Os mapeamentos que participei fazem parte dos recortes de gênero e racial. Para pensar 

nas categorias de análise, foram desenvolvidos tópicos que vão desde uma breve sinopse, seu 

conteúdo e estética, até a cidadania e a simbologia da obra. Após definidas e testadas as categorias 

de análise, o próximo passo foi desenvolver um estudo de profundidade de cada uma das 

produções audiovisuais selecionadas. No subgrupo Racial, foram analisadas duas produções: Odò 

Pupa - Lugar de Resistência, de Carine Fiúza, e OuvidoChão - Identidades Quilombolas, de 

Gabriel Muniz. O curta Odò Pupa, mostra dados sobre a realidade enfrentada por jovens negros, 

ele transforma essas estatísticas em rostos e histórias reais, explorando aspectos de vida como 

dificuldades, relação com o trabalho e a maneira como são inviabilizados e marginalizados pela 

falta de oportunidades. Já na produção “OuvidoChão”, a abordagem se dá dentro do Quilombo 

Fidélix. O vídeo retrata as dificuldades enfrentadas na vida dos personagens, seu foco está em 

evidenciar as diferentes noções de territorialidade e identidade de um mesmo local, o quilombo. 

Já no subgrupo de Gênero, uma das produções analisadas é intitulada como “Divisão Sexual do 

Trabalho” e produzida pelo movimento Mulheres de Luta. O vídeo retrata a divisão de trabalho 

entre homens e mulheres por meio de depoimentos, reflexões e apresentação de estatísticas. Já o 

segundo vídeo estudado é o documentário “Mulheres do Tatuquara”, de Luciano Coelho. A 

produção conta a história de vida de algumas mulheres do bairro Tatuquara, retratando a relação 

entre mães e filhas a partir do vínculo com as hortas. O espaço da horta é um ponto central no 

bairro, criando desde elos de amizade até a autonomia e independência feminina. Ao final do 

processo de estudo dos vídeos, foram realizados textos sínteses que apresentaram os principais 

aspectos identificados. Todo o trabalho que desenvolvi, que visou uma reflexão sobre 

movimentos sociais, cidadania e narrativas audiovisuais, foi trabalhado sob o olhar das Relações 

Públicas, trazendo para o centro do debate observações e contribuições do curso, a fim de 

enriquecer a produção. 
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CONTROLES GERENCIAIS E SUAS INTERFACES: O QUE DIZ A LITERATURA? 
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A pesquisa na área gerencial tem como finalidade realizar um paralelo entre a produção teórica e 

sua efetiva aplicabilidade no campo real, fornecendo mais embasamento na tomada de decisão no 

ambiente das organizações (BLONKOSKI et al. 2017). A definição dos Sistemas de Controle 

Gerenciais (SCG) sofreu alterações no decorrer do tempo, deixando o entendimento de que se 

tratava de um campo que apenas fornecia informações financeiras para a tomada de decisão e 

transformando-se em um sistema muito mais amplo e complexo, incluindo informações não-

financeiras (CHENHALL, 2003). Este artigo tem como objetivo principal traçar o perfil da 

pesquisa realizada acerca dos SCG nos trabalhos publicados em anais do Congresso USP 

International Conference in Accounting e do Congresso da Associação Nacional de Programas 

de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT), no período de 2015 a 2020. 

Complementarmente foram definidos os objetivos específicos de selecionar o portfólio 

bibliográfico atendendo ao recorte temporal e temáticos; realizar a análise bibliométrica dos 

artigos selecionados; e elaborar uma análise de conteúdo. Para a seleção e análise dos artigos 

utilizou-se como apoio a ferramenta Knowledge Development Process-Constructivist (ProKnow-

C), aplicadas aos anais disponíveis nos sites dos eventos, resultando em 64 artigos publicados 

entre 2015 a 2020. Para a análise dos dados consideraram-se como categorias de análises as 

variáveis básicas (congresso de origem, título do artigo, autores e respectivas instituições de 

ensino às quais se vinculam, resumo do trabalho, objetivo, questão de pesquisa, abordagem quanto 

aos objetivos, problema, procedimentos e amostra coletada) e variáveis avançadas (teoria, método 

de análise de dados, tipos de controles gerenciais, instrumento de pesquisa e segmento de 

pesquisa). Dentre os principais resultados, evidenciou-se que a maioria dos artigos tiveram a 

colaboração de 2 autores, sendo que 40, dos 64 artigos analisados, foram feitos à quatro mãos, em 

contrapartida, apenas um artigo foi elaborado por 5 autores. Identificou-se também a presença de 

118 diferentes pesquisadores; que há um equilíbrio entre pesquisas de abordagem quantitativa e 

qualitativa; e que apenas 28 dos 64 trabalhos utilizaram-se de um arcabouço teórico na abordagem 

de suas pesquisas, dois dos quais utilizaram de duas teorias no desenvolvimento de seus trabalhos. 

Conclui-se que os achados deste estudo ensejam diversas oportunidades de pesquisas na temática 

de SCG, além de evidenciar as especificidades de estudos já realizados. 
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O CHOQUE ENTRE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL: UMA REFLEXÃO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 

ACERCA DO DIREITO HUMANO AO MEIO AMBIENTE COMO PRESSUPOSTO 

DEMOCRÁTICO 
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A pesquisa tem como temática central a relação dialética entre a preservação ambiental e o modelo 

hegemônico de desenvolvimento e se justifica diante da crise climática sem precedentes que 

acomete a humanidade, cada vez mais próxima de um limiar irreversível no que tange o 

aquecimento global e as catástrofes “naturais” potencializadas pelo ritmo de acumulação típico 

das economias capitalistas. Nessa perspectiva, elege-se a realidade da América Latina como 

recorte geográfico para a presente análise, fazendo uso de conceitos elaborados por teóricos da 

ecologia política latino-americana que identificam a vigência de um “desenvolvimentismo 

orientado para o mercado global”, o que concerne à adoção de uma agenda econômica 

essencialmente neoextrativista e primário-exportadora, ligada a estruturas neocoloniais de 

produção que violam direitos fundamentais, especialmente em países periféricos. Nessa toada, 

investiga-se a construção e consolidação histórica dos direitos humanos a partir do fim da 

Segunda Guerra Mundial, tendo como objeto para esta análise a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, texto que ocupa posição de destaque na proteção destes direitos e 

triunfa a noção holística que deve nortear seu exercício e defesa, o que corporifica a hipótese deste 

trabalho: a possibilidade de uso dos direitos humanos e seus instrumentos de proteção como 

ferramenta hermenêutica e jurídica para frear o avanço produtivista vigente. Para tanto, adota-se 

a metodologia de revisão bibliográfica, analisando os princípios da integralidade e universalidade 

como atributos da proteção a direitos humanos, bem como estudos acerca da garantia de um meio 

ambiente equilibrado como direito fundamental, o que se faz através da análise de documentos 

como a Declaração de Estocolmo. Ainda, investiga-se a garantia da integridade ambiental no 

âmbito do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, utilizando a metodologia 

de revisão jurisprudencial de precedentes paradigmáticos, como os casos Pueblo Indígena Kichwa 

de Sarayaku Vs. Ecuador e Povo Indígena Xucuru Vs. Brasil. Conclui-se, preliminarmente, que 

as estruturas de justiça – em âmbito internacional e interno – carecem de mecanismos eficazes 

capazes de frear o avanço desenvolvimentista e o desastre ecológico que se anuncia, o que 

demonstra a urgente necessidade de reestruturação destes órgãos, seu fortalecimento e a 

ressignificação valorativa de direitos fundamentais ostensivamente violados, sobretudo quando 

se trata de populações empobrecidas e socialmente vulnerabilizadas de países ditos 

“subdesenvolvidos”. 
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 
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O presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade de vida (QV) em pacientes em 

Nutricional Enteral Domiciliar (NED). Trata-se de um estudo longitudinal, descritivo e 

retrospectivo. Os dados foram levantados e coletados a partir de um banco de dados que foram 

retirados nos prontuários de nutrição, das visitas domiciliares, de pessoas enfermas das Unidades 

Básicas de Saúde de Curitiba/Paraná. Este estudo teve anuência no Comitê de Ética da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS/PMC) e ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Paraná 

(CEP/UFPR), sob o protocolo nº 49265615.1.0000.0102/2015 em 18/12/2015.  Para fins de 

análise, foram utilizados os dados dos prontuários de adultos e idosos cadastrados no PAN 

(Programa de Atenção Nutricional) no período de 1 de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 

2015. Diante das informações coletadas nos prontuários dos pacientes, foi aplicado e adaptado o 

questionário de Estado de Saúde versão 2 (Sf-36). A classificação dos domínios do questionário 

varia de 0 a 100, onde 0 é o pior estado e 100 é considerado o melhor: Capacidade funcional, 

limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos 

emocionais e saúde mental. Foram retirados os domínios vitalidade e saúde mental por não terem 

dados registrados nos prontuários. Foi observado que dos 1200 usuários avaliados, todos tiveram 

as pontuações nos domínios do questionário valores médios inferiores a 50, indicando baixa 

qualidade de vida entre os usuários da TNED. Os domínios de dor e estado geral, foram os que 

tiveram valores mais elevados (30), aspecto social e físico obtiveram pontuação 12 e 10, 

respectivamente e capacidade funcional apresentou pontuação 20.  Conclui-se que os pacientes 

em NED apresentam baixa qualidade de vida o que pode levar a implicações e complicações 

clínicas. 
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CORDAS PARA VIOLÃO EM NYLON, AÇO E CARBONO 

Nº: 20218299 

Autor(es): Ana Cleo Matias Vieira da Motta 

Orientador(es): Thiago Correa De Freitas 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Acústica E Luteria, Cordas, Violão 

 

O projeto foi pensado inicialmente com o foco em estudos práticos dos materiais usados nas 

cordas de instrumentos musicais e em como esses materiais influenciam o som resultante para um 

mesmo instrumento. Assim, foram planejadas atividades práticas de confecção de arranjos 

experimentais referentes à área de estudo. Em particular, o foco do plano de trabalho era testar 

cordas de nylon, aço e carbono em um mesmo violão, gravando o som resultante e analisando-o 

posteriormente. A partir das análises, pretendia-se caracterizar os sons obtidos para as cordas de 

cada tipo de material. Entretanto, em função da crise sanitária, da impossibilidade da realização 

de atividades presenciais e acesso às instalações da Universidade Federal do Paraná, foi 

necessário adotar uma abordagem focada no estudo e revisão de literatura e reuniões remotas 

semanais. Assim, o plano de trabalho sofreu uma modificação do projeto original, que era 

predominantemente prático, passou a ser essencialmente teórico e de revisão. A revisão 

compreendeu conceitos importantes da luteria como acústica, afinação, frequência e ondas. Assim 

como de partes da teoria musical tais quais notas, escalas, compassos e notação musical, de forma 

a ajudar na compreensão geral dos estudos, os quais foram realizados com apoio de programa de 

notação musical específico. Depois desses conceitos iniciais, foram revisados os assuntos de 

elétrica, eletrônica e magnetismo, como uma introdução para como esses fenômenos são 

aplicados na confecção e funcionamento de instrumentos musicais, mais especificamente na 

guitarra. Será apresentada uma proposta dos estudos experimentais a ser realizada posteriormente, 

na vigência do próximo edital de iniciação científica, avaliando cordas de diferentes materiais, 

conforme o plano inicial de trabalho e a possibilidade de retorno ao acesso ao laboratório de 

acústica. 
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O projeto foi pensado inicialmente com o foco em estudos práticos dos modos de vibração do 

violão  e em como esses modos influenciam o som resultante do instrumento. Assim, foram 

planejadas atividades práticas de confecção de arranjos experimentais referentes à área de estudo. 

Em particular, o foco do plano de trabalho era testar os modos de vibração de partes do corpo do 

violão e do violão inteiro montado, gravando o som resultante e analisando-o posteriormente. Os 

modos de vibração seriam obtidos através do uso de um gerador de frequência, caixa de som e 

suporte para as partes vibrantes. A partir das análises das frequências e formas dos modos de 

vibração, pretendia-se caracterizar os sons obtidos para um determinado instrumento. Portanto, 

para não perdermos tempo, focamos no estudo e revisão de literatura e reuniões remotas semanais, 

enquanto não foi possível a realização de atividades presenciais e acesso às instalações da 

Universidade Federal do Paraná. Assim, o plano de trabalho sofreu uma modificação do projeto 

original, que era predominantemente prático, passou a ser essencialmente teórico e de revisão. A 

revisão compreendeu conceitos importantes da luteria como acústica, afinação, frequência e 

ondas. Assim como de partes da teoria musical tais quais notas, escalas, compassos e notação 

musical, de forma a ajudar na compreensão geral dos estudos, os quais foram realizados com 

apoio de programa de notação musical específico. Depois desses conceitos iniciais, foram 

revisados os assuntos de elétrica, eletrônica e magnetismo, como uma introdução para como esses 

fenômenos são aplicados na confecção e funcionamento de instrumentos musicais, mais 

especificamente na guitarra. Será apresentada uma proposta dos estudos experimentais a ser 

realizada posteriormente, na vigência do próximo edital de iniciação científica, avaliando os 

modos de vibração do violão, conforme o plano inicial de trabalho e a possibilidade de retorno ao 

acesso ao laboratório de acústica. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, COLETA E ORGANIZAÇÃO DE RESULTADOS 

Nº: 20218302 

Autor(es): Larissa de Lara Bonierski 

Orientador(es): Maria De Fatima Joaquim Minetto 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Desenvolvimento, Família, Pessoas Com Deficiência 

 

O Laboratório de Pesquisas em Educação sobre o Desenvolvimento Humano (LAPEEDDH-

UFPR), desenvolveu pesquisas no âmbito dos Processos Psicológicos Em Contextos 

Educacionais. Foram realizadas revisões bibliográficas, em especial com o objetivo de aprimorar 

os conhecimentos sobre o tema Consultoria Colaborativa e modelos de serviços para dar suporte 

ao profissional de educação no processo de inclusão escolar.A pesquisa está relacionada às 

demandas de redes de suporte nas escolas, comentando e dialogando com autores sobre a 

importância de uma consultoria colaborativa visando somar experiências, buscar soluções, 

planejar e avaliar juntos de pais, professores, psicólogos e demais corpo escolar, uma melhor 

inclusão e aprendizado do aluno PCD (pessoa com deficiência).A deficiência intelectual não é 

mais compreendida como estática, podendo ser desenvolvida com a prestação de suportes 

(ALMEIDA; BOUERI; POSTALLI, 2016). Para tanto retomamos a pesquisa anterior de Urie 

Bronfenbrenner: Análise Ecológica do Desenvolvimento Humano, modelo bioecológico: visão 

mais integrada do ser humano, de seu contexto, de sua história de vida, das rotinas e processos do 

seu desenvolvimento; diálogo aberto com seus críticos: pensamentos e idéias em constante 

revisão; defesa dos direitos humanos, mas especialmente das crianças: enfatizou a necessidade de 

atentarmos para a gravidade das condições ecológicas de vida atual e nos prepararmos para 

superação de problemas com ações efetivas e imediatas em favor de crianças e famílias. processos 

proximais São formas particulares de interação entre a pessoa e o ambiente, que operam ao longo 

do tempo e compreendem os primeiros mecanismos que produzem o desenvolvimento humano. 

Para fomentar um melhor trabalho na iniciação científica, foram realizados estudos individuais 

sobre os temas:  aspectos psicológicos da pessoa com deficiência e sua família, aspectos sociais 

da pessoa com deficiência e a legislação vigente e por fim comunicação acessível e inclusão 

digital, o que resultou na aplicação de rodas de conversa com famílias de crianças autistas, uma 

técnica chamada Grupo Focal, que constituí de um ou mais profissionais da área da psicologia e 

educação especial que conversam com os pais de crianças com deficiência sobre temas que os 

angustiam, seja o diagnóstico, a inclusão na escola e até mesmo o próprio desenvolvimento.Os 

resultados obtidos com a pesquisa qualitativa ressalta que a partir de consultorias colaborativas, 

crianças podem ter um melhor desenvolvimento escolar, baseado em um plano individualizado. 
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Esta pesquisa oriunda do projeto intitulado “As novas configurações do secretariado no Brasil”, 

constitui-se como parte do plano de trabalho para a modalidade de iniciação científica do período 

2020-2021 e tem por finalidade analisar o trabalho remoto dos profissionais de secretariado no 

Paraná com foco na atuação de pessoa jurídica (PJ). Nos últimos anos o trabalho remoto tornou-

se uma opção para profissionais de secretariado em função da diminuição do número de 

contratações formais (modalidade CLT). Esse contexto motivou profissionais com formação em 

secretariado executivo a oferecerem a prestação de serviços na modalidade remota, em escritórios 

virtuais com consultoria à distância. Com base nesse cenário, esta pesquisa buscou levantar os 

principais serviços técnicos e de gestão ofertados por empresas desta modalidade, bem como as 

condições objetivas de trabalho dos profissionais atuantes nesta área, no Estado do Paraná. A 

metodologia é de natureza aplicada e caráter exploratório, com abordagem qualitativa para análise 

dos dados realizada a partir de coleta de dados de informações em doze sites empresariais e 

aplicação de instrumento de pesquisa por meio de questionário eletrônico disponibilizado para 

quatro empresas com o perfil delimitado de acordo com o escopo da pesquisa. As questões 

levantadas na investigação referem-se aos dados socioeconômicos, formação, experiência 

profissional e especificidades do trabalho remoto tais como: tipologia de serviços, oferta por 

projetos, absorção do mercado e configurações do trabalho secretarial desta modalidade (PJ). Os 

resultados apontam que as configurações atuais do trabalho dentro da área secretarial, na 

modalidade investigada,  apresentam novas competências exigidas no tocante à aplicabilidade das 

atividades contempladas na lei de regulamentação e diretrizes curriculares nacionais para a 

formação superior em secretariado. Ainda, entre os achados, destaca-se a diversidade de oferta de 

serviços no tocante a natureza das atividades relacionadas às técnicas secretariais e gestão e as 

condições objetivas de trabalho e percepções sobre a aceitação desta modalidade de atuação pelo 

mercado. 
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A baixa visão é a deficiência visual que prevalece nos contextos brasileiro e mundial. Em Centros 

de Atendimento Educacional Especializados (CAEEs), como no CAEE Natalie Barraga situado 

em Curitiba, o indivíduo com baixa visão é inserido em um programa com abordagem 

educacional, em que sua visão passa a ser estimulada por meio de materiais didáticos 

confeccionados manualmente pelos docentes do Centro. Neste contexto, no entanto, o uso de 

recursos e materiais digitais ainda é pouco explorado. Tendo isto em vista, o projeto de pesquisa 

vigente “Tela Multitoque para Auxílio ao Atendimento Especializado de Pessoas com Baixa 

Visão: uma experiência centrada no humano”, que se encontra na segunda etapa, teve como 

objetivo a análise e síntese dos dados recolhidos na etapa anterior, para a identificação de insights 

que subsidiarão a etapa consecutiva, com o propósito de adaptar materiais didáticos utilizados nos 

CAEE Natalie Barraga para o contexto digital. A metodologia utilizada no projeto foi a centrada 

no humano da IDEO (2015), que prevê três etapas: inspiração, ideação e implementação. Nesta 

segunda etapa, de ideação, foram realizadas como atividades: (1) a atualização do referencial 

teórico sobre a temática do projeto, como a respeito de design centrado no humano, experiência 

do usuário, acessibilidade e baixa visão, e também (2) foi feita a análise e síntese dos materiais 

catalogados (pranchas didáticas) na primeira etapa, de inspiração. Com base nos dados obtidos, 

observou-se que alguns fundamentos de design, como por exemplo, cor, contraste, textura e 

outros, prevaleciam na elaboração dos materiais didáticos do CAEE. A fim de transpor tais 

fundamentos para o meio digital, levantou-se um conjunto de recomendações de design para 

materiais didáticos digitais focado no usuário com baixa visão, a partir de uma revisão 

bibliográfica. Além disso, a pesquisa permitiu ter levantado também um conjunto de 

recomendações de design para a elaboração e aperfeiçoamento dos materiais didáticos impressos 

que pudessem ser desenvolvidos por docentes e pais de discentes dos CAEEs. Por fim, as 

recomendações catalogadas serão compiladas em um guia (meio impresso e digital), que 

subsidiará a etapa seguinte, de implementação do projeto. 
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A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) é uma instituição do Sistema de Justiça 

responsável pela promoção dos direitos humanos e pela orientação e assistência judicial e 

extrajudicial àqueles/as considerados/as necessitados/as. Atuando em uma variedade de temáticas 

da Justiça Estadual, como a execução penal, o direito de família e o direito civil, ela encontra-se 

subdividida em setores especializados. Através de uma etnografia desenvolvida remotamente a 

partir do segundo semestre de 2020 junto ao Setor Cível, buscou-se compreender como essa 

organização se refez diante das restrições sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19. Além 

da realização de entrevistas semiestruturadas com funcionárias/os e estagiárias/os do Setor, foram 

analisados documentos relativos a processos judiciais e a procedimentos administrativos da DPE-

PR. A esses materiais foram interpostas questões como: de que modo uma instituição estatal 

dedicada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica pode se 

reorganizar para trabalhar à distância? Como mediadores como computadores, telefones e 

sistemas informacionais participam da promoção de direitos? Questões análogas se colocaram ao 

pesquisador para uma aproximação ao campo etnográfico também mediada por esses artefatos. A 

fim de entender esse refazer institucional, a pesquisa se concentrou no trabalho da Defensoria 

sobre o direito de gestantes ao acompanhante no período de pós-parto em hospitais da rede pública 

de saúde de Curitiba. Esse dilema específico da crise pandêmica trouxe à tona não só o 

engajamento pessoal das/os servidoras/os, estagiárias/os e defensoras/es nos processos, mas 

também de toda a cadeia de atores do sistema de justiça envolvidos na ponderação sobre um 

direito reprodutivo em um momento de restrições sanitárias. Seguindo atendimentos telefônicos, 

planilhas, petições, decisões e recursos, um dos principais resultados da pesquisa foi identificar 

como o acesso à justiça e o fazer concreto do direito não dizem respeito apenas a prescrições 

legais e normas institucionais, mas dependem da contínua associação de elementos técnicos, 

políticos e afetivos, cuja importância foi acentuada pela pandemia. Além de contribuir para o 

campo de estudos antropológicos de instituições estatais e de práticas de justiça, a pesquisa 

também permitiu oferecer contribuições ao debate sobre os desafios metodológicos do fazer 

etnográfico com e a partir de mídias digitais. 
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No Laboratório de Pesquisas em Educação sobre o Desenvolvimento Humano (LAPEEDH-

UFPR) são desenvolvidas pesquisas que versam sobre as condições que permeiam a vida familiar 

e os ambientes educacionais de crianças que apresentam desenvolvimento atípico: tanto daquelas 

que têm algum tipo de atraso, transtorno ou distúrbio de desenvolvimento, quanto das que 

apresentam desenvolvimento precoce, caracterizando Altas Habilidades. Além das pesquisas, 

também são realizados atendimentos e rodas de conversa com o objetivo de auxiliar esses 

familiares e profissionais da educação a lidar com os aspectos cotidiano que permeiam a vida das 

crianças com desenvolvimento atípico. Visando realizar uma caracterização do público-alvo das 

pesquisas e dos atendimentos realizados no LAPEEDH, foi desenvolvido um questionário 

sociodemográfico que tem por objetivo coletar informações sobre os aspectos relacionados ao 

cotidiano familiar, educacional, condições socioeconômicas e culturais das pessoas que são 

atendidas pelo LAPEEDH. Esse questionário é formado por blocos temáticos: perfil da pessoa - 

com desenvolvimento atípico, com questões referentes à idade, gênero, condições, comorbidades, 

entre outras; perfil dos pais e/ou responsáveis ou do profissional da educação – questões referentes 

à idade, gênero, tipo de relacionamento com a criança, condição trabalhista, estado civil; perfil 

dos recursos e condições socioambientais – questões referentes às condições de acesso a serviços 

médicos, educacionais, assistência social, entre outros. Normalmente esses dados são coletados 

por meio da aplicação do questionário presencialmente, após as rodas de conversa ou depois dos 

atendimentos individualizados. Contudo, devido à pandemia da COVID-19 e à necessidade de 

adoção de medidas de distanciamento social para contar a disseminação da doença, foi necessária 

realizar uma adaptação desse questionário para aplicação por meio de plataformas virtuais, que 

possibilitam responder ao questionário sem a necessidade de um pesquisador aplicador. 

Considerando que o questionário foi reelaborado e adaptado para aplicação online nesse último 

ano, a versão final está sendo utilizada por quatro pesquisas do LAPEEDH que ainda estão fase 

inicial de coleta de dados, Até o momento obtivemos onze respostas ao questionário, sendo sete 

mães de crianças com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e quatro profissionais 

da educação que trabalham crianças em classes inclusivas. Mais resultados serão apresentados no 

dia do EVINCI, considerando que até lá receberemos mais respostas. 
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O presente trabalho se insere no campo da divulgação científica e consistiu no estudo da obra 

intitulada "Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language", escrita em inglês pelo 

linguista Scott K. Liddell e publicada no ano de 2003. Por meio desse estudo, objetivei conhecer 

a obra com profundidade, produzir vídeos em libras sobre seus capítulos em libras para torná-la 

acessível a surdos estudantes de letras libras. A escolha dessa obra se deve ao fato de que ela trata, 

de forma inédita, como o significado é construído na língua de sinais americana e, por extensão, 

nas línguas sinalizadas, através da parceria entre gramática e gesto. Para a realização deste estudo, 

baseei-me inicialmente no trabalho de iniciação científica de Tarcísio Arantes Leite, atual 

professor do curso de letras libras da UFSC, que, por meio do método de estudo em diário, 

documentou e analisou o seu processo de aprendizagem da libras. No meu caso, empreguei esse 

método para documentar e analisar o meu processo de compreensão dos conceitos discutidos por 

Liddell em sua obra. Nas reuniões semanais com o meu orientador, realizei a leitura cuidadosa 

dos quatro primeiros capítulos da obra mencionada, bem como de artigos e dissertações 

relacionadas ao tema. Ao término de cada reunião, registrei em meu diário o percurso realizado, 

o qual contribuiu não apenas com a compreensão da obra, mas também com a minha formação 

em linguística. Como resultado da análise do meu diário, observei uma não linearidade na leitura 

da obra, dado que as seções e os capítulos foram entremeados pela leitura de outros trabalhos 

sugeridos pelo meu orientador. Dada a complexidade do livro de Liddell, criei até o momento 

dois vídeos de divulgação científica em libras referentes aos dois primeiros capítulos da obra em 

questão. Os vídeos foram disponibilizadas na página (@sinalogos). Com a continuidade do 

estudo, pretendo avançar na leitura dos oito capítulos restantes, produzir outros vídeos de 

divulgação e coletar informações dos usuários quanto à clareza e ao interesse na obra a partir dos 

vídeos. 
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Objetivos: Este trabalho se propõe a traduzir pela primeira vez para o português poemas da 

escritora palestino-americana Naomi Shihab Nye, ampliando também a crítica sob sua obra. Ao 

usar o inglês, escritores de diáspora como ela possibilitam que a produção cultural de povos 

historicamente invisibilizados se torne acessível a um público maior. Essa escolha aumenta 

também as possibilidades de tradução, visto que infelizmente há poucos tradutores (especialmente 

para literatura e poesia) de línguas mais distantes do português. Nye é vista como uma voz 

expoente entre árabes-americanos, especialmente após os atentados do 11 de setembro, que 

intensificaram a islamofobia e xenofobia no país. Além disso, devido a sua linguagem clara e 

concisa, é também uma escritora popular fora do âmbito acadêmico, e de 2019 a 2021 ela foi 

escolhida pela Poetry Foundation como Young People's Poet Laureate. Mesmo quando trata de 

temas difíceis usa imagens cotidianas que humanizam um povo que tem sido ignorado ou 

demonizado pela mídia ocidental nas últimas décadas. Essa aparente simplicidade, além de 

aproximar o leitor, assume implicações mais profundas ao conhecer mais extensamente a situação 

na Palestina e a força que as "pequenas coisas" retratadas nos poemas têm naquele contexto. 

Metodologia: Leitura da obra poética de Naomi Shibab Nye, selecão e tradução de uma  amostra 

de seus poemas, leitura de crítica sobre sua obra e sobre aspectos históricos e culturais palestinos 

que expandam seus significados. Resultados principais: Foram traduzidos 12 poemas até o 

momento. A crítica sobre a obra é ainda escassa, então a princípio foram usadas entrevistas com 

a própria autora. Logo porém se encontrou um trabalho robusto feito por Samina Najmi (2010), 

que afirma que a poeta cria uma Estética do Pequeno ao se concentrar no individual e cotidiano, 

que articula a verdadeira magnitude da tragédia da guerra. Assim, o foco no pequeno desmascara 

a desumanização de uma retórica do sublime que é, como mostrada por Najmi (2010) tão usada 

para justificar atrocidades bélicas cometidas pelo Ocidente a séculos. Considerações finais: 

Através da tradução e análise cuidadosa dos poemas, é possível perceber como o foco de Nye no 

particular e prosaico aproxima o leitor da experiência palestina como experiência humana, 

afirmando sua existência para além das manchetes trágicas comuns. É esperado que com a 

publicação dos poemas traduzidos nesse trabalho, parte da obra tão sensível e importante de 

Naomi Shihab Nye possa ser conhecida pelo público brasileiro. 
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A pesquisa desenvolvida teve por objetivo analisar a (in)constitucionalidade de dois dos 

dispositivos da lei estadual 3.990/02-RJ, também discutida na ADI n. 5545 do STF, à luz da 

técnica de ponderação de Robert Alexy. Os referidos dispositivos buscam obrigar 

estabelecimentos de saúde a coletarem material genético de todas as mães e filhos internados, 

para evitar ou dificultar a troca de recém-nascidos. Revela-se, então, conflito entre os direitos a 

filiação biológica e privacidade, sendo o último em especial quanto à privacidade genética.Para 

tal, foi realizada a ponderação em três etapas teorizada por Alexy, revelando que, embora possa 

ser adequada aos fins que se pretende, a coleta prévia de DNA não é o meio menos gravoso de se 

prevenir a troca de recém-nascidos e o direito à privacidade deve prevalecer. Isso porque, 

conforme alegado pela PGR, proponente da ADI, os dispositivos interferem ofensivamente na 

esfera privada das pessoas às quais se destinam, além de gerarem ônus excessivo aos cofres 

públicos e serem pouco efetivos no que se propõe, como pontuado pelo Ministério da Saúde.A 

análise se deu partindo da compreensão de que a ponderação é um dos elementos do princípio da 

proporcionalidade, que deve ser dividido em adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito, sendo essas também as três etapas de análise da preponderância de dado princípio 

sobre outro. Nesse sentido, a adequação representa a possibilidade que o meio empregado tem de 

promover a realização do fim a que se destina. A necessidade, por sua vez, leva a um juízo 

comparativo, buscando entender se haveria meios menos gravosos de se atingir o resultado 

esperado que não impliquem em violação de direitos fundamentais. Por último, a 

proporcionalidade em sentido estrito exige que se analise se a importância do princípio que se 

tenta proteger é de fato grande o suficiente para que se justifique a supressão de outro.Para 

preencher as categorias supracitadas, foram elencados os principais elementos a constarem nas 

definições de direito à privacidade e à filiação biológica. O primeiro contempla as informações 

personalíssimas acerca do indivíduo e suas particularidades, incluindo seu perfil genético. O 

segundo deriva de previsões legais constantes especialmente no ECA, que eleva o reconhecimento 

do estado de filiação ao grau de direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. Isso se faz 

especialmente importante quando se busca garantir o direito também fundamental que a criança 

tem de ser criada e se desenvolver junto a seus pais biológicos e em seu real núcleo familiar. 
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STANDARDS PROBATÓRIOS E O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO DA 
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DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE 

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA NO BRASIL 

Nº: 20218323 

Autor(es): Eduarda Espanhol Borba 

Orientador(es): Guilherme Brenner Lucchesi 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Acusação Penal; , Denúncia, Standards Probatórios 

 

A temática da presente pesquisa foi o desenvolvimento de critérios de valoração da prova - os 

standards probatórios - no Brasil, a partir da compreensão de standards norte-americanos, em 

razão da atual valoração discricionária de provas pelos juízes através do livre convencimento. 

Consistiu no objeto de estudo a análise da possibilidade de aplicação de standards nas diversas 

etapas processuais, e não somente no julgamento de mérito - com foco na decisão de denúncia, 

para crimes dolosos contra a vida, julgados por um Conselho de Sentença. Nesse sentido, 

pretendeu-se analisar a possibilidade de um critério decisório que definisse o nível de suporte 

probatório necessário de uma afirmação para que esta fosse considerada verdadeira no juízo de 

admissibilidade da acusação. A análise do tema em questão é primordial, tendo em vista que, no 

Brasil, opera o princípio da persuasão racional, por meio do qual o juiz forma o seu 

convencimento de maneira livre. Na prática dos tribunais, no entanto, nem sempre restou 

demonstrada a linha de raciocínio empregada pelo julgador ao denunciar um acusado, o que 

acarreta em uma possível insegurança jurídica, faltando na prática judicial clareza em relação ao 

grau de provas necessário para considerar alguém como acusado de um crime. O presente estudo 

utilizou-se de fontes bibliográficas e jurisprudências, tanto nacionais quanto norte-americanas, 

para compreender o tema, a partir de um método de estudo analítico/explicativo. Por meio das 

revisões bibliográficas e jurisprudenciais realizadas, foi possível constatar que existe uma 

evidente necessidade, no ordenamento jurídico nacional, de desenvolvimento de uma teoria 

racionalista de prova nos moldes dos países de common law, porém sem a utilização de um 

transplante acrítico, nos casos criminais, do proof beyond reasonable doubt - standard probatório 

americano - como verificou-se por meio de decisões. À vista do exposto, concluiu-se que o desafio 

para o ordenamento jurídico nacional é estabelecer standards que sejam livres de subjetividades 

e possíveis de aplicação nas diversas etapas processuais, com critérios objetivos acerca da 

suficiência probatória para que o juízo possa fundamentar a admissibilidade positiva da acusação. 

Inferiu-se ainda, das análises realizadas, que quanto mais significativa é a decisão proferida, mais 

criterioso deve ser o standard, e portanto, o critério desenvolvido para a decisão de denúncia, 

ainda que deva evitar que um inocente adentre no processo penal, deve ser menos rigoroso do que 

os critérios definidos para a decisão de pronúncia, por exemplo. 
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Tendo em vista o cenário atual, com os desafios enfrentados pelo sistema educacional, vemos que 

o conhecimento científico é fundamental como meio de informação conforme os dias se passam. 

O acesso à informação se tornou muito mais fácil, principalmente no contexto acadêmico, onde 

muitos alunos convivem na maior parte do dia, com acesso à internet. Mas como o acesso a 

informações e o acesso ao conhecimento educacional aconteceu no período de pandemia? Como 

alunos do ensino fundamental (participantes de ações de IC) e alunos do ensino superior pensam 

sobre isso? Estas respostas se aproximam ou se divergem? nesse sentido, o objetivo deste resumo 

é relatar minhas ações no projeto de Iniciação Científica onde procurei compreender a importância 

do papel da pesquisa na formação de jovens do ensino médio e acadêmicos em formação inicial. 

Para executar este estudo, durante o projeto, estive em busca de um aprofundamento teórico sobre 

a importância da alfabetização científica para estudantes da educação básica e para acadêmicos 

no processo de formação de professores. Para isso, realizei a procura de artigos relacionados ao 

tema: Alfabetização Científica e Educação em Saúde em tempos de pandemia. Após a leitura dos 

artigos mais relevantes e que mais estavam relacionados ao tema, foi realizada uma análise prévia 

das concepções de alunos da educação básica (Ensino Médio) e com alguns alunos integrantes do 

Estágio Supervisionado do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFPR – Setor 

Palotina sobre suas considerações sobre a pandemia e sobre suas influências no meio social, 

individual e educacional por meio de um questionário. As respostas dos participantes da pesquisa 

foram sintetizadas fazendo parte de um quadro de análises que serviu como base para posteriores 

estudos de outros autores. Estes autores inferiram nestes estudos que as concepções dos estudantes 

dos diferentes níveis de ensino se integram e que a pesquisa científica, promove o 

desenvolvimento da alfabetização científica, formando cidadãos críticos, que veem a 

potencialidade da ciência para o mundo em que vivem. Algo que também pude observar durante 

minha análise do quadro de respostas e no período de aprofundamento teórico sobre este tema, 

pois grande parte das respostas consideram a relevância do conhecimento científico como forma 

de orientações sobre assuntos atuais e principalmente sobre a pandemia. 
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Diante da ascensão do “novo sindicalismo”, corrente substancial da análise de Marco Aurélio 

Santana (1998), o ambiente sindical vivenciou o impulsionar da renovação de seus espaços, assim 

como de seus representantes. O novo sindicalismo foi responsável pelo movimento, emergido 

entre as décadas de 1970 e 1980, de reestruturação das formas de se fazer e de se implementar o 

sindicalismo brasileiro, encaminhou as trabalhadoras metalúrgicas ao protagonismo. Fenômeno 

observado dentro da ambiência fabril e também externamente a ela. Orientada pelo estudo da 

história das mulheres e pelo emprego da história oral, esta pesquisa visou compreender como a 

presença feminina esteve associada à história do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, 

dentro da temporalidade delimita, que compreende o período de ascensão e consolidação da nova 

corrente. A pesquisa foi construída com o auxílio dos principais periódicos que circulavam na 

capital paranaense, dentre eles o Diário do Paraná: órgão dos diários associados e o Correio de 

Notícias. Também foram utilizados os registros oficiais do acervo digital Memórias Reveladas e 

do Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN), órgãos encarregados da vigilância 

regular dos levantes população civil, e da podução de documentos referentes às mobilizações, 

durante o período da Ditadura Militar. A partir das leituras realizadas, a figura da ex metalúrgica 

e militante, Inês Pellizzaro logrou destaque. Pellizzaro participou da primeira grande greve dos 

metalúrgicos do Paraná e era parte do contingente das mil e quinhentas mulheres que trabalhavam 

na Equitel S.A, ainda nos anos 70. Dessa forma, Pellizzaro colaborou, à luz de suas experiências 

e memórias agrupadas ao longo da entrevista concedida, com a rememoração do percurso 

produzido por impasses e resistências daquelas que atuaram direcionadas a reestruturação dos 

sindicatos. 
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SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Nº: 20218333 

Autor(es): Pedro Henrique Nunes 

Orientador(es): Andre Ribeiro Giamberardino 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Eleições Curitiba 2020, Municipalização Da Segurança Pública, Políticas De 

Segurança Pública Alternativas 

 

O aumento incessante nas taxas de criminalidade e aprisionamento, o baixo índice de resolução 

de casos de homicídio, e a percepção subjetiva sobre a (in)segurança dos cidadãos, têm 

pressionado a tomada de medidas mais eficientes pelas autoridades públicas, o que por sua vez 

provocou a necessidade de se revisitar o modelo tradicional da segurança pública brasileira. Nesse 

cenário, surge a urgência por uma mudança na própria noção que se tem de “segurança pública”, 

não a restringindo unicamente ao combate da criminalidade, senão também englobando um 

conceito mais amplo, que envolva práticas que se sobressaem ao exclusivo âmbito policial, e que 

incluem as relações com a comunidade e têm a mediação de conflitos como o principal papel. 

Com isso, os municípios têm ganhado cada vez mais espaço nessa área, por conta de sua maior 

proximidade com o cidadão e de sua capacidade de fornecer respostas melhor diagnosticadas 

conforme a situação concreta. Tendo esse panorama como base, o presente trabalho buscou 

analisar as principais vantagens e desvantagens que o município possui na garantia da segurança 

de seus habitantes, no intuito de se compreender o fenômeno da municipalização da segurança 

pública. Então, tendo em conta seu papel ainda protagonista nessa área, discorreu-se sobre a 

função das Guardas Municipais, tanto a partir de uma perspectiva das práticas cotidianas, mas, 

principalmente, do ponto de vista jurídico, por meio da análise dos principais dispositivos legais 

que a regulam e dos conflitos normativos existentes em sua atuação. Além disso, foram analisados 

os meios alternativos que os municípios detêm na gestão da segurança pública, a partir dos 

conceitos delineados pela teoria das atividades rotineiras. Por fim, contextualizando a dialética 

propalada, foram examinadas as propostas dos principais candidatos a Prefeito em Curitiba nas 

eleições de 2020, no escopo de identificar se há conhecimento acerca dos debates sobre a 

abrangência do papel municipal na segurança pública, ou se há uma restrição dessa discussão 

exclusivamente pautada em sua operacionalização por meio das guardas municipais, sob um 

regime de atuação de forma similar às polícias militares estaduais. O trabalho foi realizado a partir 

de uma pesquisa bibliográfica sobre a compreensão crítica-estrutural dos problemas de segurança 

pública do Brasil, e também por meio de uma análise de discurso pautada nas propostas presentes 

nas cartas de apresentação dos candidatos à Prefeitura de Curitiba em 2020. 
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: ANÁLISE DO MANDADO DE SEGURANÇA 

Nº 33.556/DF E DO POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

QUANTO AO CARÁTER FUNDAMENTAL DA INIMPUTABILIDADE PENAL POR 

IDADE 

Nº: 20218347 

Autor(es): Emily Emanuele Franco Mewes 

Orientador(es): Miguel Gualano De Godoy 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 
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Palavras-chave: Controle De Constitucionalidade, Direitos Fundamentais, Supremo Tribunal 

Federal 

 

A redução da maioridade penal é tema tenso, sob o aspecto democrático e normativo, e intenso, 

sob o aspecto político e judicial. E sempre volta à tona, seja em períodos eleitorais, seja diante de 

crime grave e com repercussão cometido por menor de idade. A PEC 171/93 propôs a redução da 

idade de imputação penal. E contra ela foi impetrado o Mandado de Segurança nº 33.556/DF, sob 

o fundamento de que o art. 228 da Constituição Federal tratava-se de cláusula pétrea por ser um 

direito individual. Contudo, o Mandado de Segurança foi considerado prejudicado pelo STF. A 

presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o MS nº 33.556/DF e responder a seguinte 

pergunta: o posicionamento do STF possibilitou a perpetuação de uma inconstitucionalidade? A 

partir de pesquisa teórica que utilizou o método dedutivo para a obtenção dos resultados, realizou-

se levantamento bibliográfico para o exame dos seguintes pontos: (i) a inimputabilidade penal por 

idade, previsto no art. 228 da Constituição Federal constitui direito fundamental individual e 

cláusula pétrea? (ii) a tentativa de alteração desse dispositivo da Constituição justifica a realização 

de controle judicial de constitucionalidade preventivo? (iii) o posicionamento do STF perpetuou 

uma inconstitucionalidade, ou evitou interferência entre os Poderes? Os resultados alcançados 

confirmaram que a inimputabilidade penal por idade é um direito fundamental individual que 

proporciona proteção à criança e ao adolescente, uma vez que impõe limitação ao poder punitivo 

do Estado, e qualquer tentativa de reduzir a idade estipulada como critério etário viola a 

concretização dessa proteção. Assim, considerou-se possível e necessária a realização de controle 

de constitucionalidade preventivo, tendo em vista o limite material ao poder de emenda que 

resguarda os direitos e garantias individuais. Assim, a pesquisa concluiu que a decisão 

monocrática que não concedeu a medida liminar no MS nº 33.556/DF mostrou-se repleta de 

falhas, visto que, na tentativa de garantir a não interferência entre Poderes, demonstrou uma 

postura nula do STF diante de uma inconstitucionalidade. Por outro lado, o estudo não apresentou 

divergências quanto à decisão monocrática que considerou o Mandado de Segurança prejudicado, 

haja vista que a perda superveniente do objeto configura impedimento formal à realização do 

controle preventivo de constitucionalidade. Por fim, o estudo ressaltou que o tema da redução da 

maioridade penal não deve ser visto como uma pauta esvaziada e novas estratégias de ação frente 

a tentativas de retrocesso devem ser pensadas. 
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JULGAMENTOS POLÍTICOS: AS DECISÕES ENVOLVENDO CRIMES POLÍTICO-

ECONÔMICOS BRASILEIROS A PARTIR DA BUSCA POR STANDARDS 

PROBATÓRIOS COMPATÍVEIS COM O PROCESSO PENAL BRASILEIRO E DA 

CARGA PROBATÓRIA IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES 

Nº: 20218348 

Autor(es): Marina de Fatima da Silva 

Orientador(es): Guilherme Brenner Lucchesi 
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Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 
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O presente projeto de pesquisa analisa os julgamentos políticos realizados nos últimos 5 anos, 

pela 13º Vara Federal de Curitiba, com intuito de realizar o levantamento de dados acerca da 

argumentação utilizada pelo magistrado na fundamentação da sentença. A partir desses dados, 

pretende-se estabelecer padrões dentre o entendimento do julgador no tocante ao valor atribuído 

à carga probatória das partes. Diante dos mais recentes escândalos envolvendo a parcialidade das 

decisões relacionadas a crimes de corrupção cometidos por políticos no exercício da função, 

busca-se demonstrar de que forma a carga probatória é influenciada conforme os interesses 

políticos e ideológicos de quem profere as decisões. Dessa forma, utiliza-se das teorias acerca dos 

standards probatórios, no contexto das operações anticorrupção, que se estenderam para fora da 

esfera judicial, permeando elementos de interesse social, político, ideológico e pessoal. Trata-se 

de pesquisa bibliográfica documental, com enfoque primário no levantamento de decisões 

judiciais da 13a Vara Federal de Curitiba, no período 2015 a 2020. Assim, utilizará -se do método 

hermenêutico para analisar como as provas são usadas para fundamentar tais decisões além de 

como são valoradas de acordo com cada caso. Faz-se uma análise comparada com a teoria crítica 

dos standards processuais, como ferramenta de análise de como o objeto de estudo escolhido 

representa a necessidade de se construir um standard probatório que seja compatível com o 

processo penal brasileiro. Por fim, utiliza-se também do método argumentativo para formular a 

crítica a ausência deste padrão de valoração como resultado de uma maior discricionariedade nas 

decisões da vara estudada, bem como para demonstrar que a expressão ideológica presente no 

caso concreto modifica a maneira como são valoradas as provas. 
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AS ESTRUTURAS CAUSATIVAS EM DADOS DE AQUISIÇÃO E REAQUISIÇÃO DO 

PB 
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Em uma tentativa de explicar o funcionamento da língua, mais especificamente do Português 

Brasileiro (PB), e como ela se desenvolve cognitivamente ao longo do tempo para crianças em 

fase de aquisição e pacientes afásicos em fase de reaquisição, foi proposta uma análise minuciosa 

de dados de produções semi espontâneas da Ana Luiza, que foi submetida a gravações de diálogos 

com diferentes membros da sua família, dos 2 aos 4 anos de idade. Entretanto, não foram apenas 

os dados que sustentaram o projeto. Com a bibliografia estudada, foi possível traçar paralelos 

importantes entre conceitos antes desconectados. A partir deles, foram feitas as análises dos 

dados, de forma a tentar entender e explicar a influência das habilidades cognitivas no 

desenvolvimento do PB, tendo como foco a Causa, função “macro semântica” que estabelece a 

formação de estruturas causativas, as quais incluem funções “micro semânticas”, como 

causativização (FERREIRA, 2013), alterações de voz (SHIBATANI, 2006) e partículas que 

determinam relações sintáticas que estabelecem causatividade (TALMY, 2000). A fim de definir, 

com clareza, o objeto de estudo como sendo uma estrutura causativa e não apenas causa como 

característica intrínseca de certos tipos de verbo, procuramos avaliar diversas propostas de análise 

de diferentes autores e como cada uma se adaptava aos dados do banco. Entretanto, após a leitura 

mais extensa da bibliografia sugerida pela orientadora, o uso dessa tabela foi descartado, já que 

não seria pertinente analisar apenas a raiz do verbo, desconsiderando o contexto das produções. 

Além disso, esse banco de dados em específico demonstrou pouquíssima relevância para o estudo 

das estruturas causativas, por ser muito direcionado e pouco espontâneo. Porém, a escolha de 

trabalhar com as diferenças de transitividade favoreceu produções futuras (ver seção 4). Já os 

aspectos lexicais (VENDLER, 1957), foram úteis na pesquisa sobre telecidade e não serão 

necessariamente relevantes aqui. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1113 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

CASAS MODERNISTAS: FLORES RARAS 
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A seguinte pesquisa teve como objetivo estudar as relações formadas entre arquitetura e cinema, 

utilizando como base o filme brasileiro “Flores Raras” (2013) do cineasta Bruno Barreto. O filme, 

que tem como personagens principais as atrizes Glória Pires e Miranda Otto, narra, de maneira 

romantizada, a relação amorosa e conturbada entre a brasileira Lota de Macedo e a poetisa 

americana Elizabeth Bishop, no Brasil na década 50 e 60 do século XX. O cenário principal do 

filme é a Casa Cavanelas (concluída em 1954) projetada por Oscar Niemeyer (1907-2012). A 

casa atua, por assim dizer, representando a casa real onde as duas mulheres residiram: a Casa 

Samambaia (concluída em 1955), projetada por Sérgio Bernardes(1912-2002). Discutiu-se não 

apenas como a escolha do espaço fílmico funciona na narrativa da história, mas também como a 

arquitetura se relaciona com o cinema, mais especificamente aqui a arquitetura moderna e o 

contexto em que se a realiza, no Brasil, da época. Analisou-se três principais ambientes da casa - 

tomando como partido o anfigúrico relacionamento presente no filme. O estudo de arquitetura e 

cinema é bastante complexo, já que exploram diversas áreas de conhecimento, portanto como 

metodologia, além de assistir e analisar o filme, a pesquisa bibliográfica ajudou a chegar nos 

resultados e conclusões desejados. Foram produzidos, também, desenhos das casas e do 

posicionamento da câmera, paletas de cores utilizadas, que ajudaram a concluir que a casa 

escolhida consegue ser uma boa representação espacial para o enredo do filme. Além disso, 

concluiu-se, que a arquitetura no filme “Flores Raras” é mais do que um cenário: pois carrega as 

personalidades da trama e representa tanto a atmosfera pública quanto a íntima das personagens: 

Lota que é uma pessoa forte, bastante sociável e Elizabeth que é mais intimista, mais emocional 

e insegura. Assim, a arquitetura moderna se torna um personagem. 
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PROPAGANDA ENGANOSA: A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENVOLVIDOS 
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A importância dos direitos da personalidade tomou força após a Segunda Guerra Mundial, com a 

Declaração Universal do Direitos Humanos. No Brasil, a reverberação se deu sob a cláusula geral 

da Dignidade Humana assentada na Constituição Federal. Dela, irradiam-se inúmeros direitos e 

garantias, como o direito à proteção de dados pessoais. Sob esse prisma, tem-se que um dado 

atrelado à esfera pessoal de um sujeito se insere no seu direito da personalidade, enquanto uma 

projeção do seu titular. Nesse sentido, em 2018, editou-se no Brasil a Lei Geral de Proteção de 

Dados, que traz como premissa ao processamento de dados o consentimento de seu titular, 

vigente, ironicamente, em uma sociedade de vigilância. Hoje, a sociedade brasileira está 

submetida a uma massiva atividade de processamento e armazenamento de dados pessoais 

realizados pelos grandes players econômicos, por meio de seus servidores Big Data. Utilizando-

se dos algoritmos, os sistemas traçam o perfil comportamental do usuário – profiling -, que é 

capaz de balizar quais são as preferências, gostos e interesses do indivíduo de forma precisa. 

Diante deste instrumento, os anúncios publicitários são direcionados com exatidão àquele que 

possui maior probabilidade de ser influenciado a adquirir o produto ou serviço. Nessa acepção, 

com o boom experimentado pelas redes sociais e pelo comércio eletrônico nos últimos anos, a 

internet tornou-se um espaço de grande, senão de maior, tráfego de anúncios e de trocas 

comerciais, potencializando as práticas e os efeitos do nominado profiling. Frente à esta 

problemática, a pesquisa trouxe como questionamento a legalidade de tais práticas, fazendo, para 

tanto, um diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de dados. 

Assim, mediante interlocução de legislação seca, em conjunto com análise da opinião doutrinária 

e das normativas internacionais quanto ao tema, buscou-se averiguar a eventual abusividade de 

tais mecanismos. Para o CDC, a abusividade de um anúncio publicitário se vê configurado quando 

este se vale da inexperiência ou insuficiência de ponderação dos consumidores. Sob essa lógica, 

diante do armazenamento de dados e perfilamento comportamental do consumidor, este se vê em 

posição absolutamente passiva, submetido à uma relação profundamente assimétrica: de um lado, 

grandes empresas, com poder econômico, técnico e informacional, e de outro, cidadãos comuns 

que sequer tem conhecimento dos sofisticados mecanismos de marketing digital. Constata-se, 

portanto, um one-way mirror, evidenciando a condição de hipervulnerabilidade do consumidor. 
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ANÁLISE DE VOLATILIDADE DE PREÇOS DE COMMODITIES NO MERCADO 
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A soja é a oleaginosa mais importante produzida em solo brasileiro, tendo como seus principais 

efeitos à agropecuária nacional: a expansão da fronteira agrícola paraas regiões Centro-Oeste e 

Norte, geração de grandes receitas na cadeia agroindustrial, crescimento do volume exportado 

pelo país em commodities e elevação da aquisição de divisas. Por tal importância, a previsão da 

volatilidade de seu preço pode ajudar na melhor tomada de decisão dos produtores e investidores. 

O modelo normalmente utilizado para a tarefa é o modelo GARCH (Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity) visto que tais séries temporais tem a característica da 

heterocedasticidade. Embora amplamente utilizado em séries temporais financeiras, há erro na 

previsão, o que abre espaço para o aperfeiçoamento do modelo. Com o advento de uma maior 

capacidade computacional, as redes neurais artificiais se tornaram uma solução viável para vários 

problemas incluindo a previsão de séries temporais. O presente trabalho buscou utilizar o modelo 

GARCH com redes neurais artificiais para a previsão da volatilidade do preço da soja no mercado 

brasileiro, onde é primeiro feito a previsão com o GARCH e, com tais dados, se faz a previsão 

com a rede neural artificial, gerando um modelo híbrido. As séries temporais dos preços que foram 

utilizados são dos anos de 2006 até 2021. Os resultados mostraram que a redução do erro pode 

chegar na média a 60% aproximadamente quando medido pelo erro quadrático médio e a 

depender dos hiperparâmetros, como a quantidade de camadas ocultas e neurônios em cada uma 

delas. Como o modelo de redes neurais artificiais permite, variáveis chave como a taxa de câmbio, 

preço da soja no mercado futuro no mercado de Chicago e o preço spot da soja no mercado de 

Chicago foram adicionadas para ajudar na previsão. 
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Esta pesquisa está na área da Educação Física, Educação e Políticas Públicas sobre currículos. 

Tem como objetivo analisar os documentos vigentes sobre educação física e educação ambiental, 

entendendo os conceitos trazidos pela legislação específica dessas áreas e suas contribuições para 

o currículo escolar. A Educação Ambiental é obrigatória na educação formal, informal e não 

formal, e está citada em documentos atuais da Base Nacional Comum Curricular, portanto esta 

pesquisa busca compreender como está representado o conceito de Educação Ambiental nesses 

atuais documentos da Educação Física, analisando e contrastando suas influencias nos projetos 

pedagógicos e nas práticas curriculares nas escolas da Cidade. Para a elaboração dessa pesquisa 

foi utilizado o método misto com base na técnica de triangulação concomitante. A metodologia 

de pesquisa social foi a partir de instrumentos e métodos mistos, como abordagem de investigação 

a fenomenologia, associando técnicas e formas qualitativa e quantitativa. Foi realizada coleta de 

palavras chave e análise de dados indicando resultados; envolve também o uso das duas 

abordagens em conjunto, envolvendo relações entre a teoria, os dados qualitativos e quantitativos, 

ampliando estudos dentro de um programa de investigação sobre Dimensão Ambiental. O 

fundamento teórico metodológico da fenomenologia subsidia termos, e compreensão do 

fenômeno pesquisado. Neste primeiro momento buscou-se as palavras-chave na BNCC: 

Educação Ambiental e Educação Física, para entender como está a presença destes termos na 

Base Nacional Comum Curricular e indicando compreensão sobre as possíveis relações desses 

conceitos. Resultados: foram encontrados frequência dos termos Educação Ambiental apenas 

relacionado a outros termos no início do texto da Base nacional, no texto específico da Educação 

Física é possível identificar apenas a presença das ́ princípios da Educação Ambiental relacionada 

as competências e as dimensões. Esses são os resultados parciais que esta pesquisa analisou até o 

momento, os passos posteriores da pesquisa será analisar como está relação pode ser possível na 

prática pedagógica com base nesses documentos de diretrizes. 
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A REFORMA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NO BRASIL A PARTIR DE 2017 E 

SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A NOVA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA POR 

MEIO DO USO DE APLICATIVOS DE SERVIÇOS (UBERIZAÇÃO DO TRABALHO) 

Nº: 20218383 

Autor(es): Juliane Ferreira Tidre 

Orientador(es): Abili Lazaro Castro De Lima 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Precarização Do Trabalho, Reforma Trabalhista, Uberização 

 

A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver uma análise sobre os impactos da Reforma 

Trabalhista (Lei n. 13.467/2017), diante do novo processo de reestruturação produtiva por meio 

do uso de aplicativos de serviços, também conhecido como “uberização do trabalho”. Para fins 

de delimitação do tema, o estudo se concentrou na realidade dos motoristas que prestam serviços 

por meio do aplicativo da Uber. A justificativa desse estudo reside na importância de compreender 

as transformações que atravessam o mundo do trabalho e seus desdobramentos no contexto 

brasileiro. A metodologia utilizada envolveu essencialmente a revisão de literatura, tendo como 

marco teórico principal as obras de Ricardo Antunes. Nesse percurso, os principais resultados 

obtidos evidenciam que: a) o capitalismo está aprimorando sua engenharia da dominação através 

de mecanismos tecnológicos, de modo a intensificar a exploração; b) esse processo se dá de forma 

essencialmente contraditória, mesclando elementos arcaicos e modernos, notadamente por meio 

da articulação entre tecnologias recentes e condições de trabalho precárias estabelecidas no século 

passado; c) ademais, isso não significa que uma nova classe trabalhadora estaria surgindo; d) 

trata-se, na realidade, de uma nova morfologia vivenciada pela classe trabalhadora, a qual 

compreende vários e distintos setores em uma conformação mais fragmentada, heterogênea e 

complexa. Os aspectos acima elencados são tendências globais e que se manifestam no Brasil de 

forma particular. Analisando a conjuntura atual do país, percebe-se que: 1) o capitalismo 

brasileiro opera por meio de novas formas de exploração, como a desregulamentação e 

flexibilização das relações de trabalho, combinadas com um relativo avanço tecnológico; 2) a 

Reforma Trabalhista acelerou o processo de precarização do trabalho; 3) com a degradação do 

trabalho promovida pela supressão de direitos em conjunto com o aumento do desemprego, 

elevaram-se os índices de informalidade e exploração da mão de obra; 4) tais circunstâncias 

tornam-se propícias para o avanço da “uberização”, isto é, a intermediação de atividades via 

plataformas digitais sem haver reconhecimento do vínculo empregatício. Destarte, a pesquisa 

permitiu concluir que o advento da era da informação não representou o fim da centralidade do 

mundo no trabalho, pelo contrário, o que se vê atualmente é o crescimento contínuo de uma massa 

de trabalhadores precarizados, também chamados de “infoproletariados”. Em suma, ocorre a 

renovação e a intensificação da degradação do trabalho a partir de novas bases modernizadas. 
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POR QUEM A MUSA NÃO CANTOU: O RESGATE NARRATIVO DE MULHERES 

DA ANTIGUIDADE 

Nº: 20218384 

Autor(es): Maria Luiza Ziareski 

Orientador(es): Rodrigo Tadeu Goncalves 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Antiguidade Clássica, Mulheres, Violência Sexual 

 

Homero e Virgílio são celebrados autores ocidentais que se eternizaram no cânone literário devido 

aos seus poemas épicos sobre heróis e suas grandes guerras e jornadas. Do primeiro, nós temos a 

Ilíada e a Odisseia; do segundo, a Eneida. A ira de Aquiles, a volta para casa de Odisseu e a 

fundação de Roma por Eneias são os eventos que compõem, respectivamente, as três maiores 

narrativas clássicas. Uma guerra, dois autores e a história de três homens — mas não das mulheres 

que também estavam lá. É com o objetivo de contar a história dessas mulheres que surgem e 

ganham importância as novas narrativas de obras clássicas. Os romances A Odisseia de Penélope 

(2005), de Margaret Atwood, Lavinia (2008), de Ursula K. Le Guin, Circe: um romance (2018), 

de Madeline Miller, e The Silence Of The Girls (2018), de Pat Barker, realizam o resgate narrativo 

de personagens femininas clássicas pouco exploradas nos poemas épicos de Homero e Virgílio, 

como Penélope, Lavínia, Circe, e Briseis. Numa tentativa de romper com o silenciamento dessas 

personagens, por meio da recriação, essas obras destacam e ilustram situações relacionadas a 

padrões estruturais e de violência de gênero na antiguidade que continuam a se manifestar, 

principalmente em contextos de guerra. Dessa forma, este estudo busca investigar quais as 

semelhanças e diferenças entre os desafios enfrentados por essas personagens e aqueles 

enfrentados por mulheres curdas, sírias e libanesas em cenários de guerra contemporâneos a partir 

do documentário Who Is Afraid of Ideology (2019), especialmente no que diz respeito a métodos 

de resistência. Dirigido por Marwa Arsanios, o documentário foca nas tradições e modos de 

intervenção do movimento autônomo de mulheres curdas, de uma comunidade de mulheres na 

Síria, e de mulheres refugiadas de uma cooperativa libanesa. A comparação entre os romances e 

o documentário pretende demonstrar, como resultados principais, em que medida e de que forma 

as circunstâncias e eventos presentes nas histórias resgatadas de personagens clássicas ainda se 

repetem na vida de mulheres contemporâneas inseridas num contexto de guerra. 
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CORPOS FILOSÓFICOS: ESTUDO DO CORPO NA FILOSOFIA ATRAVÉS DA 

DANÇA 

Nº: 20218386 

Autor(es): Fernanda Dechatnek 

Orientador(es): Marco Antonio Valentim 
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Na pesquisa em questão temos por objetivo um estudo sobre os corpos por meio de uma 

construção de pensamento realizada em uma filosofia através do dançar, ou seja, que possa ser 

pensada junto dos corpos-dançarinos. Ao falarmos, assim, da relação entre os corpos — que 

dançam, que assistem, que produzem, enfim — e o que eles apreendem uns com os outros, 

incentivamos a experimentação criativa de caminhos pelos quais pensar. Desse modo, utilizando 

da dança contemporânea, em especial da técnica do coreógrafo Merce Cunningham, nessa 

pesquisa trabalhamos com as possibilidades de movimentação dos corpos, e com os sentidos que 

são carregados e transmitidos por estes, o que torna a proposta inicial aquilo que nomeamos de 

“mu-dança”: uma mudança de pensamento através do dançar. Temos como base a leitura do 

filósofo José Gil, que nos introduz ao trabalho que envolve o dançar com a filosofia, além de 

trazer uma importante apreciação sobre a relação entre dança e linguagem — muito importante 

para traçarmos as demais questões da pesquisa —; e a tese de Jussara Janning Xavier acerca da 

contemporaneidade da dança entendida como acontecimento. É graças a estes autores que 

estabelecemos a conexão com Gilles Deleuze, e assim questões que realmente se aprofundem em 

sentidos que são paradoxais. Também utilizamos do ensaio de Sontag com relação à arte e 

interpretação, o que nos ajuda a amarrar o corpo-dançarino um pouco mais com as ideias postas 

por Gil de gestos saturados de sentidos — i.e., que reforça a ideia de um fazer artístico que não 

necessita de um significado, onde o sentido aparece/é produzido na própria forma. Com isso, 

esperamos obter como resultado um entendimento das maneiras que um corpo apreende algo do 

outro e como a dança auxilia a transmissão de sentidos entre os corpos. Nessa pesquisa visamos, 

enfim, obter também como resultado a abertura contínua às possibilidades de pensamentos que 

só são possíveis através de gestos dançados, assim eliminando um sujeito referente e jogando com 

as ideias que viajam entre os diferentes corpos. 
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O INSÓLITO NA LITERATURA JAPONESA: UEDA AKINARI, LAFCADIO HEARN 

E KYÔKA IZUMI 

Nº: 20218396 

Autor(es): Eduardo Aluisio de Gang Fabro 

Orientador(es): Marcia Hitomi Namekata 
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A primeira obra de literatura fantástica japonesa foi escrita no século XVIII e desde então esse 

gênero evoluiu de forma própria e dotado de especificidades. A presente pesquisa buscou 

descobrir algumas delas através da análise de temas comuns em obras selecionadas. No entanto, 

existe uma dificuldade ao se analisar tais obras, visto que a maior parte da teoria e crítica 

disponível foi desenvolvida tendo a produção europeia e estadunidense como alvos e a utilização 

desses materiais carrega o risco de levantar erros de interpretação, sob a influência de uma visão 

eurocêntrica que generaliza, desvaloriza e compromete o entendimento dessas literaturas no 

contexto histórico e cultural em que foram escritas. A partir dessa ideia, foi escolhido o termo 

‘insólito’ como uma forma de representar essa literatura, partindo de sua definição e dos 

elementos que compõem o gótico, o fantástico, o sobrenatural e o kaidan como fundamento para 

a análise de contos selecionados de três autores: Ueda Akinari, Lafcadio Hearn e Kyôka Izumi. 

A metodologia utilizada foi a de tipo teórica, exploratória e explicativa, fundamentada na pesquisa 

dos temas e conceitos que envolvem a literatura fantástica e suas bases, assim como do que já foi 

escrito a respeito dos autores escolhidos e suas obras através de fontes secundárias e terciárias 

(trabalhos acadêmicos, artigos, livros). Enquanto resultados, a expectativa foi de que fossem 

encontrados elementos, ideias e valores comuns entre as obras estudadas que permitissem 

apresentar um panorama do insólito dentro da literatura japonesa e a análise de seus temas, origens 

e significados. A análise dos contos resultou na descoberta de cinco temas culturais recorrentes: 

a entrada no ambiente natural como a travessia para um outro plano onde eventos sobrenaturais 

podem acontecer, elementos budistas e xintoístas constantes como monges exorcizando 

assombrações, a figura bastante singular da mulher sobrenatural, metamorfose em animais e a 

presença de seres sobrenaturais (yôkai). Tais elementos são reflexos culturais do passado japonês, 

desde a crença em carma e reencarnação pelo budismo, até as representações de fantasmas de 

guerreiros vagantes no teatro nô ou de mulheres sobrenaturais no teatro kabuki e na mitologia 

japonesa, e têm seus reflexos na cultura e pensamento japonês até os dias de hoje. Além disso, 

historicamente o fantástico na literatura apresenta um papel tanto de fuga da realidade como de 

transgressão a um sistema de regras e tabus sociais, cumprindo esse papel também numa 

sociedade tão hierarquizada e repressora como a japonesa. 
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A MANIFESTAÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO NO BRASIL POR 

DECRETOS DO PODER EXECUTIVO EM 2019 

Nº: 20218400 
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A pesquisa buscou analisar a interferência do governo federal brasileiro, em 2019, mediante 

decreto, na previsão legal de Conselhos Nacionais de atuação na área social. Como objetivos 

específicos, pretendeu coletar os decretos expedidos no período analisado e classificá-los 

conforme a temática (jurídica, social, econômica, administrativa e orçamentária), a área de 

atuação do Conselho (adotada somente a área social) e a finalidade específica em categorias 

(competência, composição e funcionamento). A metodologia adotada caracterizou-se como 

pesquisa de campo. Após a classificação temática e a separação da atuação na área social, 

verificou-se, como categorias, (1) competência, (2) composição e (3) funcionamento. A pesquisa 

operacionalizou as categorias ao adotar subcategorias, de verificação objetiva. No caso da (1) 

competência, investigou-se se houve (1.1) ampliação, (1.2) atualização ou (1.3) redução das 

competências do Conselho; no caso da (2) composição, (2.1) ampliação, (2.2) atualização ou (2.3) 

redução da composição do Conselho. A categoria (3) funcionamento abrigou as mudanças 

normativas não comportadas pelas categorias de competência e composição, razão pela qual a 

subcategoria, (3.1), é definida pela alteração da previsão legal do Conselho sem atingir a 

competência e composição da instituição regulamentada. Com tais classificações aplicadas, 

alcançou-se planilha eletrônica com o conjunto de decretos, de 2019, que interferiram na previsão 

legal de Conselhos Nacionais de atuação na área social, tornando-se possível o mapeamento da 

atuação do governo federal. Como referência metodológica, a pesquisa assentou-se nas 

investigações dos Conselhos Municipais de Curitiba na área social. A adoção das categorias 

competência, composição e funcionamento teve como referência as inovações democráticas 

formuladas por Graham Smith, que elencou bens democráticos, quais sejam, (i) inclusão, (ii) 

controle popular, (iii) transparência e (iv) julgamento adequado, para investigar, de modo 

analítico e qualitativo, o grau de inovação em dada instituição de participação social. Revelou-se 

importante contribuição, na medida em que ofereceu variáveis advindas da teoria democrática 

pertencente ao campo da democracia participativa. Como resultado, a pesquisa verificou que a 

política de decretos do governo federal em 2019 afetou negativamente os Conselhos de alcance 

nacional ao, em geral, notar-se a presença maior de categorias de redução de competência e/ou 

composição. 
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ALOCAÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E BASE 

TRIBUTÁRIA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

Nº: 20218401 
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O objetivo da pesquisa foi analisar o comportamento dos gastos públicos nos municípios 

brasileiros por categoria funcional levando em consideração a influência do grau de dependência 

e independência orçamentária nos municípios brasileiros na alocação dos gastos públicos por 

categoria funcional para o período 2002 – 2016. No Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal busca 

limitar o uso inconsequente dos recursos públicos, por outro o sistema federativo brasileiro 

instituiu as devidas responsabilidades de execução de gastos e arrecadação tributária. Em função 

do elevado grau de dependência orçamentária dos municípios foi necessário analisar o 

comportamento das despesas públicas e a influência do grau de dependência na alocação das 

despesas públicas. Foram extraídos dados oficiais do Tesouro Nacional (FINBRA), IPEADATA 

e IBGE. A pesquisa fez uso de indicadores fiscais de gastos públicos selecionados e desenvolvidos 

para uma análise descritiva de acordo com os seguintes parâmetros: tamanho populacional do 

município, PIB per capita e grau de dependência orçamentária. Como resultados, obtivemos que 

o comportamento dos gastos com saúde e educação apresentou um movimento de divergência 

entre os municípios de pequeno, médio e grande porte ao longo do período observado. Municípios 

com diferentes graus de dependência, na média, apresentaram um crescimento na participação 

dos gastos com saúde e educação em relação aos gastos totais. Ainda observando pela ótica do 

grau de dependência, os municípios em geral elevaram os gastos com saúde, enquanto que os 

gastos com educação permaneceram estáveis, com exceção dos municípios de dependência 

elevada: apresentaram um aumento a partir de 2008 e aumentaram as despesas em torno de 5%. 

A convergência constatada pelos gastos com saúde indicam que provavelmente o fator que 

influenciou o processo de divergência observado nos gastos com saúde e educação em relação ao 

porte populacional foram os gastos com educação. 
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AS TEMÁTICAS NOS MANUAIS PEDAGÓGICOS PUBLICADOS A PARTIR DE 2010 

Nº: 20218406 
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Nesta pesquisa, buscou-se investigar quais têm sido as temáticas difundidas nos manuais/livros 

de Pedagogia e Prática Docente publicados a partir de 2010. Os manuais trazem conhecimentos 

que fundamentam os modos pelos quais a escola foi concebida, os elementos da cultura, papel do 

professor e a estrutura organizacional da escola, que envolve os conteúdos e métodos de ensino. 

Defende-se que os manuais são livros que tem como objetivo propor reflexões e 

encaminhamentos voltados à prática docente. Na pesquisa foi levantada a seguinte questão: Quais 

são as temáticas propostas nos livros/manuais pedagógicos publicados a partir de 2010? A 

metodologia adotada foi a pesquisa de cunho qualitativo e documental. Na primeira etapa da 

pesquisa foi feito um estudo exploratório dos manuais pedagógicos direcionados à formação e à 

prática docente. Na segunda etapa, foram analisados 14 sumários dos manuais/livros selecionados 

para a pesquisa. Na terceira etapa, foi feito um levantamento das temáticas mais frequentes 

apresentadas a seguir: I - Formação inicial e continuada de professores. II - Início da carreira 

docente. III - Professor Pesquisador e professor reflexivo. IV - Práticas inovadoras. V - Cultura. 

VI - Profissionalidade e papel do professor. VII - Currículo. Como resultados pode-se afirmar que 

o código disciplinar da Pedagogia e da Prática Docente nestes últimos anos, revela os principais 

temas relacionados à formação inicial e continuada de professores e os desafios do cotidiano 

escolar. Pode-se afirmar que há uma variedade de temáticas e sua reflexão tem ajudado o docente 

a lidar com as incertezas e demandas de sala de aula. A partir da análise verificou-se que as 3 

temáticas mais frequentes nos livros/manuais são: 1) Formação inicial e continuada; 2) 

Profissionalidade e papel do professor e 3) Currículo. Como considerações finais defende-se que 

as leituras voltadas à formação de professores precisam considerar as novas subjetividades e 

práticas pautadas na reflexão e pesquisa, assim como priorizar aspectos relacionados à cultura, 

inclusão e diversidade. 
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OS CRIMES DE GUERRA NO DIREITO PENAL INTERNACIONAL 
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Esta pesquisa conduziu-se à demonstração da configuração dos crimes de guerra no Direito Penal 

Internacional - construção jurídica que nomina um conjunto de normas internacionais que 

regulam conflitos armados internacionais e não-internacionais, integrando o Direito Internacional 

Humanitário -, a fim de estabelecer sua relação com figuras jurídicas típicas do Direito interno 

brasileiro e, sobretudo, problematizar sua internalização. Para isso, pautado em análise de acervo 

bibliográfico, documental e jurisprudencial, o estudo foi estruturado de forma a primeiramente 

tecer a construção histórica desse conceito jurídico, considerando a mutação espaço-temporal da 

lei do conflito armado até a atual noção de crimes de guerra; e, em sequência, partindo do 

desenvolvimento do moderno Direito Internacional Humanitário a partir do século XIX, analisou-

se a persecução internacional de seus transgressores, em especial no contexto pós-Segunda Guerra 

Mundial, com inspeção da normatividade internacional mais pertinente e da jurisprudência dos 

Tribunais Militares Internacionais de Nuremberg (1945) e para o Extremo Oriente (1945), bem 

como dos Tribunais Penais Internacionais ad hoc para Ex-Iugoslávia (1993) e para Ruanda 

(1994), e, posteriormente, do Tribunal Penal Internacional (2002), inter-relacionando-os. A partir 

dessa base teórica, por derradeiro, a pesquisa enfocou-se na questão da internalização do Estatuto 

de Roma do Tribunal Penal Internacional no Direito Penal brasileiro, especialmente quanto aos 

crimes de guerra. Conseguiu examinar e comparar estes às figuras típicas nacionais mais 

aproximadas e problematizar a viabilidade e a eficácia de sua internalização, com menção ao 

Projeto de Lei 4.038/2008 do Poder Executivo, ainda em tramitação. A hipótese concluída foi a 

de que o mero transplante da figura típica dos crimes de guerra ao ordenamento jurídico brasileiro 

é temerário e representa uma resposta penal nacional de submissão ao imperativo internacional 

de recrudescimento do poder punitivo e universalização da justiça penal, com demonstração dos 

riscos inerentes. 
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Assumindo uma perspectiva relacional fundada na compreensão da tradução como poiesis da 

relação – no sentido de uma prática que tem lugar, simultaneamente, como continuidade e 

descontinuidade da relação com o outro no tempo e no sentido de um produto que, além de 

representar uma forma de vida alheia, também instaura uma forma própria e singular de vida –, 

esta pesquisa se funda na discussão teórica e crítica de questões candentes do pensamento 

moderno e contemporâneo sobre tradução, com atenção especial ao modo como determinados 

regimes de indistinção do outro condicionam a vida e alteridade da tradução literária. Inserindo-

se na moldura epistemológica delineada por esse projeto, o plano de trabalho realizado no âmbito 

a IC teve por objeto a poesia de Adrienne Rich. Após a leitura de 9 livros de poemas da poeta 

norte-americana (poeta ativista, feminista e homossexual do final do séc. XX), foi possível 

identificar diferentes momentos ao longo dos seus quase 60 anos de produção poética, tanto do 

ponto de vista formal quanto do ponto de vista das questões tematizadas por sua poesia. Essas 

diferenças, possivelmente relacionadas com o aumento de sua visibilidade e de seu 

reconhecimento enquanto artista e militante ativista, fundam o critério delimitador do trabalho 

aqui apresentado, que consiste na leitura crítica e na tradução de 3 poemas, selecionados como 

representativos de alguns desses momentos distintos de sua obra: A change of world, Song e 

Tonight no poetry will serve, publicados, respectivamente, em A Change of World (1951), Diving 

Into the Wreck (1973) e Tonight No Poetry Will Serve (2010). Por fim, tendo em vista as 

semelhanças entre os períodos histórico-sociais dos Estados Unidos do fim do séc. XX e a 

atualidade brasileira, como o aumento de debates sobre questões sociais e o descontentamento de 

uma parcela da população a respeito das desigualdades vivenciadas no país, este trabalho também 

aponta a relevância e a atualidade da produção poética de Rich. 
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MULHERES E OUTRAS MULHERES: O IMPACTO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS 
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A aprovação da Lei do Feminicídio, em 2015, significou, ao nomear os assassinatos de mulheres, 

um avanço significativo nas políticas públicas baseadas no gênero, estimulou os debates 

referentes à violência letal contra as mulheres e incentivou uma tomada de posição do sistema de 

justiça quanto ao fenômeno. Entretanto, devido à natureza privatista desse tipo penal, sustentada 

pela noção da violência contra a mulher como restrita ao espaço doméstico, diversas ocorrências 

passam despercebidas pelo sistema criminal. Nesse panorama, essa pesquisa buscou aprofundar 

a questão da violência letal contra a mulher genérica ocorrida em espaço público, a partir do 

estudo do caráter limitador do tipo penal do feminicídio, da incidência da conjuntura do 

narcotráfico e da participação do crime organizado na prática desse delito. Desta forma, o trabalho 

visou a denunciar um caso específico brasileiro, referente ao assassinato de mulheres por facções 

criminosas em contextos de tráfico de drogas. Para isso, as contribuições das autoras Rita Laura 

Segato e Marcela Lagarde quanto à violência de gênero no contexto latino-americano marcaram 

o ponto de partida da análise aqui apresentada. Assim, a pesquisa foi bibliográfica e descritiva, 

feita principalmente por meio de artigos científicos, textos teóricos e legislações, encontrados, 

especialmente, em ferramentas de busca como Google Scholar e Scielo, sendo que os materiais 

utilizados versavam especialmente sobre a interseccionalidade entre violência urbana, 

feminicídio, crime organizado e a noção de domínio sobre o corpo feminino. Para além disso, 

foram consideradas a multidimensionalidade do crime de feminicídio e a sobreposição de 

vulnerabilidades das principais vítimas como fatores indispensáveis para o estudo. Com isso, foi 

possível traçar um paralelo entre a violência contra a mulher, o tráfico de drogas e a sociabilidade 

violenta, de forma a visualizar o delito praticado nesse contexto como uma forma de genocídio. 
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A PESQUISA NA INCIAÇÃO CIENTÍFICA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO:  
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A pesquisa como princípio educativo é capaz de formar cidadãos emancipados que, cientes de 

sua importância na sociedade, possam exercer mudanças que beneficiam o coletivo. Pensando em 

oportunizar o avanço teórico e metodológico do professor, é importante revisitar os caminhos 

planejados e percorridos com o respaldo de autores da área, oportunizando, assim, a avaliação de 

suas ações e práticas pedagógicas. A presente pesquisa, de caráter qualitativo, tem como objetivo 

verificar se e como ocorre a investigação e sistematização da prática pedagógica dos professores 

de 6º ao 9º ano da rede pública do município de Matinhos – PR. Foi necessário o aprofundamento 

teórico do tema de pesquisa, em seguida o campo de estudo foi mapeado para, na sequência, 

realizar a coleta de dados - por meio de entrevista semiestruturada-, junto aos professores que 

aceitaram participar da investigação. O tratamento dos dados está sendo realizado através da 

análise de conteúdo. Também foi necessária uma análise documental dos Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas, nos quais não foi encontrada menção ao incentivo à pesquisa da prática 

pedagógica. Até o momento, das cinco escolas mapeadas, foram entrevistados professores de duas 

escolas que atuam em disciplinas variadas. Os dados, mesmo que parciais, já apontam que os 

entrevistados concordam com a importância do professor pesquisar a própria prática pedagógica. 

Entretanto, a concepção sobre pesquisa da própria prática é considerada mais como forma de 

autoavaliação, pois não envolve sistematização, socialização e publicização de seus achados. 

Sobre o tema formação continuada, os docentes manifestam insatisfação, entendendo que a oferta 

que recebem não contribui para a qualificação de sua prática pedagógica. A escuta dos 

interlocutores tem permitido refletir sobre a distância que parece ocorrer entre o que se deseja, 

enquanto compreensão de ideal de educação pelo estado, e o que se necessita, como realidade 

escolar. Os depoimentos demonstram, ainda, a vontade ampliar conhecimentos específicos e o 

desejo de aprofundar em outros temas, como autoconhecimento e gerenciamento de emoções, 

temáticas estas que nem sempre tem sido valorizadas na esfera educacional. Acredita-se que a 

continuidade da pesquisa adensará a discussão e trará subsídios importantes para se pensar sobre 

possíveis caminhos formativos para os professores da rede pública de ensino. 
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Diante dos atuais desafios e das diversas críticas relacionadas à atuação deliberativa e decisória 

do Supremo Tribunal Federal, desenvolveu-se, com o presente trabalho, o estudo e a análise da 

relação existente entre o excessivo número de decisões monocráticas proferidas pelo Supremo, 

seu déficit deliberativo como reflexo da insuficiente atuação colegiada e sua consequente falta de 

legitimidade institucional. Bem como, respeitando exigências contemporâneas, foram sugeridos 

possíveis e potenciais contornos resolutivos a partir, sobretudo, do estudo da Democracia 

Deliberativa do filósofo e jurista argentino Carlos Santiago Nino.De acordo com as estatísticas 

liberadas pelo próprio STF, o órgão vem batendo recordes anuais no proferimento de decisões 

monocráticas. A partir dessa problemática de não observância à letra constitucional é que também 

surgem os questionamentos aqui presentes quanto à eficácia do modelo procedimental decisório 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal imagem  arquipélagica que acomete o tribunal 

poderia ser superada se a opinião institucional da corte fosse expressa de forma consensual. O 

embasamento teórico da importância da colegialidade e da prática deliberativa, defendida por esse 

trabalho, terá como marco duas obras do professor Conrado Hübner Mendes, sendo elas a sua 

tese de doutorado “Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação” e a já citada 

Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Seguindo tal  raciocínio, enfatiza-se a 

necessidade de uma prática deliberativa eficaz, com regras, fontes legítimas e justificativas 

razoáveis, forçando os deliberantes a saírem dessa “corrente de restrições argumentativas” com 

respostas consistentes. Sendo o Supremo Tribunal Federal um órgão com dever colegiado e 

deliberativo por excelência, é possível verificar alguns desvios em sua performance deliberativa, 

o que será feito aqui à luz dos postulados de Conrado Hübner Mendes quanto a essa prática, 

sobretudo da função representativa social plena dos ministros do Supremo. 
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O tema da presente pesquisa são as dinâmicas das cidades litorâneas, com vistas ao diagnóstico 

socioeconômico dos municípios da região costeira sul brasileira. Para tanto, foi imprescindível 

estudar diversos processos e fenômenos socioeconômicos incidentes sobre tal recorte espacial, o 

que permitiu interpretar os dados censitários e atuais. A abordagem metodológica adotada foi 

qualitativa, com base no método documental, cuja execução foi dividida em dois principais eixos: 

I. Fundamentação teórica do plano de pesquisa através do estudo dos conceitos sociais e 

econômicos e a realização de oficinas para dominar as ferramentas de cada base de dados e o 

Software MS Excel. II. Pesquisa documental subdividida nas seguintes etapas: Definição das 

bases para fontes de dados (IBGE Cidades, IBGE SIDRA, RAIS e Novo CAGED). Extração de 

dados em: Censitários, Econômicos, de mercado de trabalho. Organização dos dados em tabelas 

no Software MS Excel e tratamento por meio da ferramenta tabela dinâmica. Foi iniciada a 

pesquisa com os 7 municípios costeiros do Paraná, envolvendo uma área territorial que representa 

3% de todo o Estado; 43 municípios de Santa Catarina, representando 10,6% e 45 municípios do 

Rio Grande do Sul, representando 12,7%. Os resultados da estimativa populacional do recorte 

espacial para o ano de 2020 representam 22,5% da população residente da Região Sul e 3,2% da 

população residente do Brasil. Quanto à participação do PIB, esse grupo de municípios representa 

24,5% do PIB da Região Sul e cerca de 4% do PIB do Brasil. Além destes resultados, estão sendo 

analisados dados relativos a: média de atendimento do esgoto sanitário; série histórica de 

Domicílios e domicílios de Uso Ocasional; Índice de Desenvolvimento Humano, dentre outros. 

Com o ciclo dessa pesquisa conseguiu-se compreender diversos processos e fenômenos relativos 

às dinâmicas da região costeira, com destaque para a relevância do turismo e da  urbanização. 

Além disso, observou-se desenvolvimento acadêmico em termos de habilidades em bases de 

dados, na utilização do  Software MS Excel e interpretação de dados. 
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O setor agrícola, historicamente, tem apresentado grande influência na economia brasileira, 

principalmente no que se refere ao comércio internacional e o mercado de exportações. O setor 

tem se expandido por todo o território nacional e representado parte importante do produto 

econômico do Brasil. Fato também evidente para algumas Unidades da Federação, como o Estado 

do Paraná. Desse modo, este trabalho teve como intuito avaliar o padrão de comércio 

internacional do Estado do Paraná, bem como realizar uma análise sistêmica das potencialidades 

e vantagens comparativas da economia paranaense. Para tal, tomou-se como base os dados de 

exportação e o cálculo do índice de Vantagem Comparativa Revelada, da Taxa de Cobertura e da 

taxa de crescimento das exportações dos produtos da pauta de exportação do Paraná em relação 

a taxa de crescimento dos produtos da pauta de exportação brasileira e do restante do Mundo. 

Vale ressaltar que as taxas de crescimento permitiram criar um diagrama de competitividade do 

Estado no contexto mundial e no contexto brasileiro. As informações utilizadas referem-se aos 

dados de comércio do Ministério da Economia disponibilizados por meio do sistema Comex Stat 

e do UN Comtrade Database, das Nações Unidas. Destarte, utilizou-se como base os conceitos da 

teoria de comércio clássica, como vantagem comparativa, eficiência produtiva, especialização 

produtiva e dotação de recursos. Os resultados apontam os produtos com vantagem comparativa 

revelada e relativamente mais exportados em termos de valor como pontos fortes de comércio das 

regiões em análise. Nesse sentido, a identificação desses produtos é importante para que se tenha 

uma caracterização da dinâmica do Estado do Paraná em termos de comércio. Além disso, os 

resultados podem subsidiar decisões de política econômica no âmbito das potencialidades de 

comércio. As políticas podem ser orientadas para fortalecer o setor exportador, podendo, por 

exemplo, impulsionar o crescimento e desenvolvimento econômico na região, bem como a 

geração de renda, emprego e bem-estar. Conforme apontado na literatura, a atividade de 

exportação pode gerar externalidades positivas, gerar impactos positivos em agregados 

macroeconômicos, elevar os padrões de renda e emprego e influenciar o mercado de trabalho. 
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AS TRANSFORMAÇÕES LEGISLATIVAS NO DIREITO TRABALHISTA NO 
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DO TRABALHO 

Nº: 20218446 

Autor(es): Guilherme Gabardo Bornancin 

Orientador(es): Abili Lazaro Castro De Lima 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Direito Trabalhista, Neoliberalismo, Precarização 

 

A presente pesquisa objetiva compreender como o projeto político neoliberal se apresenta nas 

propostas de transformação legislativa referentes ao Direito do Trabalho articuladas pelo governo 

Bolsonaro, cotejando-as com projetos semelhantes levados a cabo em diferentes localidades e 

momentos históricos. Pretende-se evidenciar o descompasso entre os objetivos declarados por 

essas proposições e os resultados que efetivamente produziram na sociedade em que foram 

inseridas, possibilitando, ao assimilar seus interesses ocultos, a feitura de prognóstico sobre os 

efeitos das propostas que constituem o objeto desta análise, com o escopo de aferir o impacto do 

modelo neoliberal de transformação social na empregabilidade, nas relações de trabalho, na 

guarida e no exercício de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, num momento em que a 

sociedade brasileira vivencia profunda crise social, política e econômica. Essa construção tem 

início na apreensão dos fundamentos do pensamento neoliberal e seus desenvolvimentos na 

dimensão da globalização, suas implicações nas searas do emprego e do trabalho, com destacada 

apreciação do conceito de precarização, a partir de revisão bibliográfica do referencial teórico-

crítico, explorando os pilares do neoliberalismo através da obra de Pierre DARDOT e Christian 

LAVAL, compreendendo o impacto dos seus programas na esfera social por meio dos trabalhos 

de Luc BOLTANSKI e Ève CHIAPELLO, Guy STANDING e Naomi KLEIN, e abordando esse 

impacto no mundo globalizado na perspectiva do Estado e do Direito com auxílio dos 

ensinamentos de Boaventura de Sousa SANTOS e Abili Lázaro Castro de LIMA. O levantamento 

teórico alicerça a avaliação das propostas de transformação legislativa, confrontadas com seus 

marcos legais anteriores e com a crítica de especialistas – estudos de economistas e políticos, 

experiências da advocacia e pareceres das Associações dos Magistrados da Justiça do Trabalho – 

de modo a aquilatar as modificações que realizam ou intentam realizar no direito trabalhista. As 

conclusões dessas avaliações são contrapostas a decisões judiciais, programas políticos e projetos 

populares que visam interverter e/ou mitigar os malogros da precarização dos trabalhadores e do 

esvaziamento do Direito do Trabalho, com especial enfoque a organizações espontâneas das 

categorias e iniciativas universitárias. O fio condutor do presente ensaio é a conjuntura brasileira 

no que concerne ao âmbito trabalhista e à solidariedade social, insuflada em todas as etapas da 

pesquisa através de recortes jornalísticos. 
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As últimas décadas foram caracterizadas por diversas mudanças na Sociedade, o movimento de 

urbanização e a Revolução digital desencadearam um novo olhar para as Cidades. Envolvidos 

com os processos econômicos e sociais, governos optaram por reformular e recriar cidades mais 

integradas, conectadas e autossustentáveis, definidas por Cidades inteligentes. Assunto presente 

em vários países, tornou-se tema de estudos científicos. Este trabalho buscou identificar as 

publicações científicas sobre cidades inteligentes no Brasil. Teve o intuito de: a) avaliar a 

quantidade de artigos nas bases de dados brasileiras; b) identificar os principais autores; c) 

selecionar e especificar as diferentes áreas do conhecimento que estudam cidades inteligentes; d) 

sintetizar quais estão relacionadas a gestão da informação. O método utilizado foi de Revisão 

sistemática da literatura. Foi efetuado um levantamento das bibliografias nas bases de dados 

scielo, brapci e spell, com as palavras de busca "cidades inteligentes" e "smart cities". Adotou-se 

como critério de exclusão apenas os artigos duplicados. Foram localizados 87 artigos e a análise 

compreendeu 77 artigos. Foi utilizado para análise as ferramentas Microsoft Excel e o software 

VOSViewer. Como resultados, tem-se que apenas uma autora obteve três publicações, sendo ela 

Renata Maria Abrantes Baracho da escola de Ciência da informação da UFMG. As principais 

instituições que concentram as pesquisas são: Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná e a Universidade Federal de Minas Gerais. Os anos com maior volume de 

publicação são: 2019 com 27 e 2020 com 17. A revista com maior número de publicações foi a 

urbe (Revista Brasileira de Gestão Urbana). Dos oito temas classificados, Gestão pública e 

Governo foi abordado em 39 artigos; Gestão urbana em 11; Ciência da Informação em 10. Dos 

subtemas: Iniciativas em cidades inteligentes com 7 e dados abertos com 6 artigos. Entre os 

métodos de pesquisa mais utilizados estão: estudo de caso e revisão da literatura. É importante 

destacar que em 12 artigos não foram citados no resumo o método de pesquisa, além de muitos 

não informarem a teoria de maneira direta, o qual dificultará a posterior condensação e 

recuperação da informação, elementos importantes para o Gestor da informação. Concluiu-se que 

o tema Ciência da Informação e o subtema dados abertos que abrange a gestão da informação 

estão entre os três mais presentes, mas ainda assim falta espaço para maiores investigações nesta 

temática. 
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A Astronomia, assim como as outras ciências, está sujeita a interpretações que geram concepções 

alternativas. Muitos podem ser os motivos para a elaboração e persistência dessas ideias 

alternativas, no entanto, vale ressaltar que a identificação das mesmas é fundamental para 

promover a evolução conceitual no ensino de Ciências. Este trabalho caracteriza-se como uma 

pesquisa do tipo estado da arte e apresenta um mapeamento de artigos relacionados às concepções 

alternativas em Astronomia. A pesquisa foi realizada a partir dos seguintes bancos de dados: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Utilizamos termos descritores específicos em 

nossa busca, foram eles: pré-concepções, ideias prévias e entre outros, todos relacionados à 

Astronomia. Na pesquisa, foram encontrados 143 artigos na plataforma da CAPES, no entanto, 

somente 8 estavam alinhados com nosso objetivo de pesquisa. No banco de dados da SciELO, 

identificamos 7 artigos. Destes, apenas 1 foi selecionado. Devido à quantidade numerosa de 

resultados encontrados no Google Acadêmico, foram analisadas somente as 10 primeiras páginas, 

ou seja, os 100 primeiros resultados sugeridos por esse banco de dados para cada descritor. Dos 

1400 dados analisados neste banco de dados, somente 125 artigos eram úteis à pesquisa, sendo 

71 de revista e 54 de eventos. No total, foram analisados 1550 dados, mas somente 134 artigos 

foram selecionados. A princípio, no ano de 2020 foram selecionados todos os artigos úteis à 

pesquisa, não somente para o Ensino Médio, porém, em 2021, esses dados foram refinados, 

encontrando-se, para o Ensino Médio, um total de 24 artigos que abordam sobre as concepções 

alternativas na Astronomia. Após o término do levantamento bibliográfico, o próximo passo 

consiste na realização da análise de conteúdo (AC) nos artigos selecionados. A partir da AC 

faremos a descrição e interpretação dos dados, na busca de quais são as concepções alternativas 

que aparecem nos estudos publicados. 
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Pesquisas no campo da sustentabilidade apontam que a Construção Civil é uma das Industrias que 

provoca impactos ao meio ambiente. Observa-se que há uma escassez de informações educativas 

para quem atua nesse setor. Assim, surgiu a ideia dos cursos de sustentabilidade na construção 

civil, em formato Massive Open Online Courses - MOOCs, buscando aprofundar o conhecimento 

da população em geral sobre esse assunto. A presente pesquisa analisou as ferramentas auxiliares 

no desenvolvimento dos cursos Noções de Sustentabilidade na Construção Civil (NSCC) e 

Introdução aos Telhados Verdes (ITV), nos quais a didática é essencial para 100% de 

aproveitamento do cursista.  Para o NSCC utilizou-se como recurso metodológico o uso de vídeo 

aulas, textos para leitura, quiz e outras atividades interativas. A pesquisa foi experimental e 

analisou o uso das ferramentas Adobe Premiere Pro, CANVA, H5P e Pexels. Por outro lado, na 

abordagem do curso ITV foi utilizado como recurso de ensino o e-book interativo, com o H5P e 

CANVA como protagonistas. Além disso, organizou-se um podcast por meio do Yout.com e 

Audio Joiner.  Observou-se que o CANVA apresenta boa funcionalidade, visto que cria artes de 

forma fácil e gratuita. A plataforma Pexels foi uma saída para a organização de um banco de 

imagens de alta qualidade e inteiramente grátis sob a licença do Pexels. O Software proprietário 

Adobe Premiere Pro apresentou excelente desempenho na qualidade de edição de vídeo aulas. 

Acrescente-se o uso da ferramenta Youte.com para recortes de áudio e do Audio Joiner que 

apresentou desempenho satisfatório ao juntar faixas de áudio, equalizar as gravações e realizar 

efeito de Crossfade. Por fim, destaca-se na abordagem avaliativa do curso o uso do H5P, plugin 

relacionado ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado. Essa tecnologia possibilitou 

a estratégia de gamificação,  questionários com perguntas nos vídeos e slides interativos. Os 

resultados mostraram-se satisfatórios tanto na facilidade de montagem do conteúdo quanto no 

aproveitamento do cursista.  Conclui-se que para a elaboração de materiais na modalidade de 

MOOCs, as ferramentas H5P e CANVA foram as que deram resultados mais atrativos ao 

conteúdo final. Fato constatado na enquete proposta aos cursistas do primeiro MOOC - Noções 

de Sustentabilidade na Construção Civil. Os resultados dessa análise estão sendo aplicados no 

MOOC - Introdução aos Telhados Verdes. 
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O impacto da radiação solar em idosos no litoral do Paraná é um projeto que propõe caracterizar 

o perfil da incidência dos casos de câncer de pele e outras afecções na população idosa (acima de 

60 anos) no município de Paranaguá PR. Iniciou-se a busca de informações na literatura sobre os 

efeitos do sol sobre a pele na população idosa, com intuito de socializar as informações, bem 

como buscar entre os idosos possíveis problemas de saúde, como o Câncer de Pele. A 

Metodologia utilizada foi uma breve revisão da literatura de forma dinâmica, acompanhada de 

diálogos virtuais em um dos Centros de Convivência de Idosos do município: O “Lar 

Perseverança”. A Pandemia de COVID-19 trouxe restrições para o desenvolvimento das 

atividades de forma presencial, então partiu-se para a possibilidade dos ambientes virtuais de 

discussão, diálogos e troca de saberes. Como proposta de trabalho aconteceram dois encontros 

virtuais com os idosos via google meet e teams nas datas de 21/10/2020 e 21/06/2021 

respectivamente onde foram apresentadas informações sobre o sol como onda eletromagnética, o 

perigo das radiações ultravioleta e infravermelha, o papel da proteção adequada à exposição solar, 

como o uso do protetor solar e outras técnicas, e principalmente os benefícios e malefícios do sol 

no contato com a pele. Durante os diálogos virtuais outros temas foram levantados, tais como 

materiais resistentes ao sol para proteção, a qualidade dos óculos de sol, os encaminhamentos ao 

serviço especializado no caso de suspeitas de câncer de pele, melanomas, vitiligo e manchas da 

pele, entre outros. Como resultado das interações com os idosos houve um convite para palestra 

virtual no módulo de Envelhecimento em Saúde do Curso de Graduação em Saúde Coletiva, onde 

foram exemplificadas ações da Saúde Coletiva voltadas ao envelhecimento e à saúde. 
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O estudo teve por objetivo analisar as ações de educação ambiental e sustentabilidade ambiental 

nas escolas públicas estaduais do Paraná localizadas no Núcleo Regional de Ensino (NRE) de 

Toledo. A coleta de dados foi realizada através de uma matriz de indicadores adaptada para um 

formulário eletrônico, disponibilizada pela plataforma gratuita Google Forms, e compartilhada 

com as escolas através do NRE. O questionário contém 50 perguntas, com respostas binárias 

(sim/não) divididas em 4 dimensões: Currículo; Gestão; Espaço Físico e Comunidade. A 

pontuação total do questionário corresponde a 100 pontos, sendo que as respostas “sim” 

equivalem a 2 pontos e “não” a zero. A coleta de dados foi realizada no período de 19 de novembro 

a 18 de dezembro de 2020. A análise dos dados foi realizada utilizando software Excel, para 

geração dos gráficos e tabelas, e análises da média aritmética e moda. Participaram do estudo 59 

escolas, distribuídas em 16 municípios, correspondendo a 64,13% das instituições cadastradas 

pelo NRE. Cabe ressaltar que as respostas trazem a perspectiva da gestão escolar, visto que a 

participação foi maior entre diretores e vice-diretores das instituições, com 76,66 e 10,17%. Os 

resultados parciais referem-se as análises das dimensões Currículo e Gestão. De modo geral, 

observa-se que as escolas participantes desenvolvem ações em educação ambiental. Os 

depoimentos fornecidos podem ser divididos entre temáticas e formas de inserção de educação 

ambiental na escola. Dentre os meios citados, os projetos recebem maior destaque, seguidos de 

“transversal/ aulas”, descrito como “curricular”. Já em relação as temáticas levantadas, “Horta, 

plantio e compostagem” obtiveram maior destaque. Assim, torna-se importante compreender 

como essas ações vem sendo desenvolvidas. O envolvimento da comunidade na escola, 

principalmente através de entidades colegiadas, foi uma fragilidade identificada; pois notou-se 

uma postura de distanciamento com atividades externas às escolas. Somado a isso, a necessidade 

de recursos financeiros, tecnológicos e de espaço territorial esteve presente como o indicador de 

maior fragilidade nas duas dimensões. Visto isso, a promoção do envolvimento entre o currículo, 

a gestão e a comunidade são importantes para a construção de práticas em educação ambiental, 

reforçando a importância das políticas públicas. Espera-se que ao final desse estudo seja possível 

compreender melhor como a educação ambiental vem sendo desenvolvida e que os resultados 

obtidos possam subsidiar futuras discussões. 
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Considerando o meu ingresso no programa de Iniciação Científica em maio de 2021, realizei a 

partir de então as seguintes atividades: leitura e fichamento de textos importantes relacionados ao 

tema Construtivismo Kantiano e a participação nos grupos de estudos Kant e Interlocuções - 

Filósofas Kantianas, Grupo de Estudos Direito e Política: Democracia na América de Tocqueville 

e o Grupo de Orientação e Discussão de Textos com o orientador. Essas atividades, embora 

tenham sido realizadas dentro de um curto espaço de tempo, vieram a contribuir 

significativamente no processo de iniciação científica. Em um primeiro momento, investigou-se 

as principais características do que vem a ser o construtivismo segundo a caraterização 

desenvolvida por John Rawls (Kantian Contructivism in Moral Theory, Uma Teoria da Justiça), 

pois o construtivismo não é um conceito diretamente encontrado na obra de Kant, mas trata-se de 

uma interpretação inspirada por Rawls e que vem ganhando importância nas últimas décadas. Em 

um segundo momento, procuro explorar as contribuições que Onora O’Neill faz à proposta 

metodológica do construtivismo, atentando para o ponto em que o construtivismo é tido não 

apenas como uma forma de interpretar a filosofia kantiana, mas também como uma forma de 

pensar o método da filosofia (Constructions of Reason, Constructivism vs. Contractualism, 

Constructing); e, em seguida, analisa-se os argumentos apresentados por Oliver Sensen (Kant’s 

Constructivism) que defende a tese de que o construtivismo kantiano é uma alternativa ao 

realismo moral, o qual tem sua origem na famosa tese platônica de um mundo das ideias. E por 

fim, busco na obra de Kant passagens com o intuito de fundamentar essa perspectiva 

construtivista, investigando se a realidade moral é o resultado de uma função construtivista dos 

seres humanos, ou seja, construída a partir de nossas faculdades racionais. Mostrou-se que os 

aspectos fundamentais do construtivismo consistem no fato de que justificações éticas e políticas 

são fundamentadas no conceito de razão, realidade moral tem que ser construída por meio de um 

procedimento o qual requer que as ações devam ser orientadas por certos princípios práticos e, 

que esses por sua vez têm que ser justificados de tal forma que possam ser seguidos por uma 

pluralidade de seres livres e iguais. Concluiu-se também que há uma forte relação entre 

construtivismo e o realismo moral, a qual ainda precisa ser mais investigada, sobre elementos da 

filosofia de Kant com a proposta de um construtivismo Kantiano. 
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O objetivo deste trabalho é analisar como a imagem do tengu (goblin) foi retratada no Japão ao 

longo do tempo, desde os contos da obra “Konjaku Monogatari” (“Coletânea de Narrativas de 

Ontem e de Hoje”), do período Heian (794–1185), peças do teatro Nō (forma clássica de teatro 

profissional), até as representações atuais, focando em elementos da cultura pop, como os mangá 

e os animê. Para esta pesquisa foi feito um embasamento teórico sobre o que são os tengu no 

folclore japonês, como se popularizaram e os seus significados dentro do contexto social japonês. 

A partir disso, realizou-se a análise dos materiais utilizando como base as informações de 

pesquisas com o intuito de anotar as possíveis modificações dessa criatura no decorrer dos anos. 

Além disso, foram feitas considerações sobre a figura do tengu sob o viés de Carl Jung e Joseph 

Campbell. Assim como o oni (“demônio” japonês), o tengu possui algumas possíveis origens, 

mas que ainda são incertas. O tengu teria se originado a partir da confusão de um monge budista 

com um garuda, pássaro mítico ancestral de origem védica e hindu (KNUTSEN, 2011). Porém, 

no contexto japonês, a imagem mais comum é a do guerreiro que possui asas, sendo ele todo 

vermelho (daitengu) ou semelhante a um corvo (shotengu). O daitengu é mais próximo da 

fisionomia humana, e tem como característica o nariz alongado, grandes asas, e a cor da pele, 

podendo ser vermelha ou de tonalidade normal. Eles vivem no interior de florestas nas montanhas, 

sendo que algumas delas são descritas como de fato sendo o lar de alguns daitengu. Suas 

habilidades incluem possessão, controle do vento, manejo de espada e voo. Já o kotengu 

originalmente é mais antigo, e tem a aparência que lembra a de um corvo e assim como o daitengu, 

eles também usam trajes usados por monges, porém diferenciam-se por sua aparência e 

comportamento, sendo mais próximos do seu lado animal. A partir do século XII, o tengu aparecia 

também como manifestações dos conceitos budistas do “demoníaco”, do “mal” 

(WAKABAYASHI, 2013). Ao analisar os materiais propostos, foi possível perceber que a 

imagem do tengu sofreu modificações durante os anos, adaptando-se à demanda e aos interesses: 

nos materiais mais antigos, ele ainda aparecia como perturbador da paz, mais animalesco, 

enquanto em tempos mais modernos eles foram retratados de forma mais humanizada, se 

comparados a antes, incluindo o modo de agir e personalidades mais amistosas na maioria dos 

casos. Desse modo, notou-se que o mito do tengu não desapareceu ou foi esquecido, apenas sofreu 

modificações. 
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A presente pesquisa se propôs a investigar como o judicial review é tratado na perspectiva das 

teorias democráticas, bem como objetivou verificar a aplicabilidade das críticas produzidas neste 

campo ao controle de constitucionalidade judicial brasileiro. Como hipóteses iniciais, adotaram-

se duas proposições: (i) o judicial review carece de legitimidade democrática e (ii) é possível a 

aplicação das críticas ao contexto democrático brasileiro. Primeiramente, quanto ao critério 

metodológico, optou-se por realizar uma pesquisa exploratória à luz do método indutivo-

bibliográfico. Com tal instrumental, foram identificados três autores paradigmáticos no curso do 

trabalho: Ronald Dworkin, que defende a legitimidade democrática do judicial review, Jeremy 

Waldron, o qual refuta qualquer fulcro democrático na revisão judicial e John Hart Ely, que 

delimita a legitimidade democrática do controle judicial somente quando é necessário assegurar 

o princípio democrático ou a participação política. Elencados e confrontados os argumentos 

desses três teóricos, notou-se que a teoria da legislação de Waldron, pela qual não há como supor 

que o Poder Judiciário seja o mais apto para dar a palavra final em discussões de direito suscitadas 

na sociedade, é a mais adequada para explicar a questão da legitimidade democrática do judicial 

review. A partir desta constatação, a pesquisa focou no levantamento bibliográfico e leitura da 

obra desse autor. Ato contínuo, inferiu-se que não é totalmente correta a aplicação da teoria de 

Jeremy Waldron ao contexto brasileiro, pois, conforme o próprio autor assevera, só é possível 

prescindir do judicial review em democracias liberais modernas que respeitem determinados 

pressupostos institucionais. Estes, conforme documentado na pesquisa, não estão presentes em 

sua totalidade na democracia brasileira. Conclui-se, portanto, que das duas hipóteses ora 

levantadas no início da pesquisa, somente a primeira correspondeu ao resultado final obtido pelo 

trabalho. Dessa forma, a despeito de adotarmos a teoria da legislação de Waldron para ratificar a 

hipótese de carência democrática do judicial review em democracias liberais modernas, não é 

possível transportá-la à conjuntura brasileira sem que se tome determinadas ressalvas. Por 

conseguinte, o Poder Judiciário ainda é um locus imprescindível para que algumas discussões 

sobre direitos possam florescer no Brasil. 
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O conteúdo mais pertinente pode passar despercebido se a forma de uma mensagem não for 

adequada. Isso se aplica tanto às mensagens comunicadas por pessoas comuns quanto às 

mensagens comunicadas por diferentes instâncias governamentais aos cidadãos de determinado 

território. No cenário atual – no qual cada vez mais os governos buscam respaldo científico para 

suas decisões (Evidence-Based Policies) –, o modo com que essas decisões são comunicadas para 

a comunidade também deve ser passível de estudos e correções. Ao delinearmos este campo, o 

conceito de message framing aparece como um dos mais férteis campos de pesquisa. Ele pode ser 

definido como o quanto a capacidade de persuasão de uma mensagem é afetada pela maneira com 

que ela é enquadrada  (framed). Exemplo de aplicação: ao tentar convencer um paciente a tomar 

um medicamento, o médico deve focar nos benefícios do uso ou nos malefícios que a não 

utilização acarretaria? O trabalho que desenvolvemos consiste em uma revisão bibliográfica dos 

estudos conduzidos na intersecção entre práticas governamentais e o uso da técnica de message 

framing. A revisão foi operacionalizada em oito etapas. Artigos foram pesquisados nas 

plataformas SCOPUS e Web of Science, resultando em 30 e 12 resultados, respectivamente. 

Ignorando artigos duplicados, obtivemos 23 artigos. Destes, três enquadravam-se na proposta do 

trabalho, i.e., de analisar a utilização do conceito em medidas governamentais. Um dos estudos 

faz um comparativo entre as conduções de políticas destinadas à infância de duas administrações 

presidenciais distintas na Coreia do Sul. Outra pesquisa foi conduzida experimentalmente, em 

conjunto com autoridades de estado, em campanhas de incentivo à doação de órgãos. O terceiro 

estudo, de escopo bem maior, analisou discursos de governadores estadunidenses sobre o tema da 

saúde. As pesquisas mostraram a prevalência da utilização de enquadramentos negativos, a 

importância da autoridade percebida do remetente de uma mensagem e como temas de saúde 

tendem a ser retratados em termos de custos econômicos. A análise dos artigos, bem como de seu 

número absoluto frente à pesquisa de dados, aponta para um fértil e inexplorado campo de 

pesquisa que amplamente se justifica pela relevância social global de sua aplicação. Como 

argumentamos anteriormente, a tendência global de que os governos passem a procurar legitimar 

suas ações por meio de EBPs delineia que o campo de pesquisa continue a crescer, revelando-se 

um potencial para análises e estudos futuros. 
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O objetivo do plano de trabalho “Autonomia ou agência discente em práticas de ensino de inglês 

do TCI?” como parte das atividades de pesquisa do projeto de pesquisa “Letramentos e ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras” foi realizar um estudo sobre os conceitos de autonomia e 

de agência discente em práticas pedagógicas desenvolvidas em processos de ensino-

aprendizagem de inglês como língua estrangeira. A metodologia do projeto se baseou na leitura 

e discussão com a orientadora sobre os conceitos teóricos de agência e autonomia, pesquisas 

bibliográficas sobre o tema, e elaboração de resenhas.  Mais especificamente, objetivamos realizar 

uma análise qualitativa interpretativista de práticas pedagógicas realizadas nas aulas de língua 

inglesa do novo currículo de ensino de inglês do curso superior de Tecnologia em Comunicação 

Institucional da Universidade Federal do Paraná. Partindo das leituras e resenhas feitas para 

entender os conceitos de autonomia e agência, decidimos analisar uma atividade proposta em 

2020 no Ensino Remoto Emergencial, no período especial do curso superior de Tecnologia em 

Comunicação Institucional da UFPR. A atividade escolhida para a análise qualitativa 

interpretativista de autonomia e agência no aprendizado discente foi a produção de um podcast, 

desde o desenvolvimento do seu script até o envio do arquivo de áudio. A partir da primeira etapa 

do plano de trabalho desenvolvido, ou seja, o estudo sobre os conceitos de autonomia e agência 

na educação e na educação de línguas estrangeiras, iniciamos a análise dos dados selecionados. 

Assim, o objetivo de nossa participação no EVINCI será a apresentação dos resultados do plano 

de trabalho, ou seja, quais características foram possíveis de ser interpretadas no que diz respeito 

à autonomia ou à agência discente nas práticas de sala de aula das disciplinas de inglês no curso 

de Comunicação Institucional do SEPT/UFPR. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1142 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 
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JURÍDICO-ECONÔMICA EM BUSCA DA TOTALIDADE 

Nº: 20218469 

Autor(es): Rafael Rauta Buiar 

Orientador(es): Abili Lazaro Castro De Lima 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Análise Crítica, Neoliberalismo, Papel Do Estado 

 

O neoliberalismo é um fenômeno complexo, tendo em vista que engloba medidas políticas, 

econômicas e jurídicas que afetam a sociedade em larga escala. Portanto, para um melhor 

entendimento dessa linha de pensamento é essencial uma análise que englobe mais de uma 

perspectiva para sua compreensão. O objetivo da pesquisa é análise das obras  de Mises, Hayek e 

Friedman sob a perspectiva jurídica e econômica, cujas ideias influenciaram significativamente o 

mundo – especialmente a partir da década de 70, como uma alternativa ao Welfare State. Acerca 

da metodologia empregada, o caminho adotado pela pesquisa será direcionado, principalmente, 

pelo exame bibliográfico das fontes primárias das obras dos corifeus do neoliberalismo. Contudo, 

autores críticos relacionados à área da Sociologia serão considerados e estudados, visando a 

análise crítica – no sentido de buscar outros caminhos para a compreensão do neoliberalismo, 

além do seu viés econômico. No que concerne aos resultados encontrados, destacamos a análise 

realizado com base em Hayek, que defende o livre mercado como um modelo de organização 

social espontânea em detrimento de uma atuação intervencionista (e em sua visão, ingênua) de 

uma autoridade central, que causa mais danos que benefícios. No âmbito jurídico, o autor defende 

um modelo de direito consuetudinário para a definição de condutas justas e é contra a teoria 

positivista do direito, que acredita ser impossível atingir uma delimitação da justiça. O autor ainda 

culpa os ideais socialistas e coletivistas por erodir a cultura liberal na Europa e permitir a expansão 

de ideias autoritárias. Outro autor importante na pesquisa foi Friedman, que criticou a atuação do 

governo dos EUA na crise de 1929 e analisou a atuação de órgãos de regulamentação, 

argumentando que foram mais prejudiciais aos consumidores que o cenário de livre mercado. 

Com referência aos resultados obtidos, espera-se delimitar os fundamentos teóricos do 

neoliberalismo e a visão desses autores sobre o papel do Estado em uma sociedade globalizada. 

A título de considerações finais, constatamos que os autores neoliberais tendem a defender 

modelos mais abstratos de regras jurídicas (normas gerais), cujas consequências específicas não 

fossem cognoscíveis, defendem ainda uma ordem social mais orgânica. Por outro lado, sociólogos 

apresentam uma crítica ao que denominam “Sociedade de Direito Privado” a partir dos efeitos 

apresentados por políticas neoliberais, ou seja, a partir da consequência desse sistema na 

sociedade, tais como Dardot e Laval, bem como Bolstanski e Chiappello. 
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As Third World Approaches to International Law - TWAIL, em português “Abordagens do 

Terceiro Mundo ao Direito Internacional”, constituem um movimento político e intelectual cuja 

heterogeneidade constitui uma de suas características nevrálgicas. Não há unanimidade na 

definição do que seriam as TWAIL, tampouco em relação a qual seria o seu conjunto de objetivos. 

Entende-se, ainda, não ser um movimento suficiente em si mesmo, mas que busca sempre a 

interdisciplinariedade e interseccionalidade em seus estudos. Todavia, em que pese tamanha 

diversidade, há um fim em comum que unifica o movimento: o compromisso ético na busca 

intelectual e pragmática por um Direito Internacional que não mantenha e nem reproduza uma 

ordem global ocidental hegemônica e universalizadora mas que, ao contrário, se desprenda das 

amarras coloniais e ajude a deslocar o Terceiro Mundo da condição de subalternidade. Nesse 

sentido pretendeu-se, a fim de melhor entender a complexidade do movimento, investigar 

primeiramente suas origens. Assim, visualizou-se - para além das questões objetivas de onde, 

quando e como - quais eram os objetivos iniciais das referidas Abordagens e quem compunha o 

movimento. Em seguida, buscou-se analisar a eventual possibilidade de periodizar as TWAIL em 

gerações. Constatou-se, nesse quesito, a existência de uma divergência entre os pesquisadores que 

compõem o movimento, chamados de “TWAILers”. Há quem entenda ser salutar a periodização 

do movimento em TWAIL I, relativo aos anos de descolonização no pós-Segunda Guerra, e 

TWAIL II, cujo marco inicial seria o ano de 1997, com a criação formal do movimento enquanto 

tal. Há, por outro lado, quem entenda ser tal separação contrária aos propósitos das TWAIL. A 

metodologia utilizada na investigação foi a lógico-dedutiva, apoiando-se na técnica de pesquisa 

bibliográfica e documental. Sendo um movimento que angaria cada vez mais simpatizantes, 

priorizou-se o estudo dos autores considerados como seus principais expoentes, a fim de se chegar 

a conclusões mais precisas. Em relação às origens das TWAIL, a pesquisa concluiu que o fato de 

o movimento ter surgido em Harvard e alguns de seus principais autores serem europeus não 

desqualifica ou contradiz a essência das Abordagens. Por fim, a pesquisa se identificou com a 

posição de que não periodizar as TWAIL seria mais conveniente, uma vez que esta iniciativa 

acabaria por contrariar seus próprios objetivos, diminuindo assim sua dialogicidade. 
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Neste trabalho de iniciação científica, houve uma mudança no tema da pesquisa nos últimos 

meses. Decidimos passar a pesquisar sobre mulheres na poesia bucólica. A ideia era analisar como 

aparece a temática feminina nos poemas bucólicos de Teócrito, Virgílio, Calpúrnio Sículo e 

Nemesiano, seja na representação das deusas, de outras figuras mitológicas ou das mulheres 

comuns. O objetivo era identificar essas representações, estudá-las com auxílio do material 

teórico levantado sobre as mulheres na antiguidade e suas representações, e interpretá-las no 

contexto dos poemas e dos autores. A partir disso poderíamos discutir como os poetas manipulam 

tais representações, no âmbito individual e no do gênero bucólico como um todo. Para 

desenvolver esse trabalho, uma das frentes foi a das reuniões em grupo, em que lemos 

individualmente textos selecionados pelo orientador e discutimos coletivamente em reunião 

síncrona a distância. Individualmente, a metodologia de trabalho consistiu em fazer a leitura dos 

poemas bucólicos, levantar bibliografia sobre mulheres na antiguidade greco-romana e passar 

para a leitura e fichamento de textos. Fizemos uma busca principalmente por livros que reunissem 

textos sobre uma gama variada de assuntos no contexto das mulheres na antiguidade greco-

romana, preferindo uma abordagem ampla do tema. Por fim, construiríamos uma discussão sobre 

os resultados obtidos. Alcançamos resultados já a partir das reuniões coletivas em que discutimos 

textos sobre questões variadas da poesia bucólica: o estilo de Teócrito, a memória social nos 

textos de Virgílio, paradigmas mitológicos nos poemas. Sobre os resultados individuais, temos 

como resultado o levantamento bibliográfico que fizemos até o momento e o modesto acúmulo 

teórico que atingimos a partir da leitura de alguns dos materiais reunidos. 
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A pesquisa teve como objetivos: 1) identificar as concepções teorias neoliberais existentes e 

entender o seu papel crescente nas ações governamentais após a década de 70 com o declínio do 

Welfare State; 2) perceber os impactos negativos advindos dessas transformações no cotidiano 

dos cidadãos; 3) analisar como a democracia é impactada no referido panorama; 4) investigar a 

contribuição do neoliberalismo para legitimação do atual modelo capitalista; e 5) investigar as 

reformas legislativas trabalhistas ocorridas a partir de 2016 no Brasil e seus efeitos negativos nas 

relações de trabalho (precarização). Os principais marcos teóricos utilizados se dividem em dois 

momentos. Primeiramente, foram analisadas as ideias de autores mais teóricos e de viés 

sociológico — como Boltanski, Chiapello, Bauman, Bordoni, Dardot, Laval, Held, Standing e 

Brown. Houve, em um segundo momento, o estudo de obras mais inseridas no contexto do Direito 

do Trabalho em si, podendo-se citar diversas obras de Ricardo Antunes bem como artigos que 

tratam de modalidades de trabalho surgidas com o advento do neoliberalismo, como a uberização 

(Virgínia Fontes e Rejane Nascimento), além do livro “O novo (e precário) mundo do trabalho”, 

de Giovanni Alves. A metodologia consistiu na realização da leitura da bibliografia especializada 

de pesquisadores do neoliberalismo, da globalização econômica e seus efeitos, sobretudo no 

aspecto trabalhista, com a posterior contextualização de referidos pensamentos por meio da 

análise de notícias atuais relacionadas ao tema, associando, de maneira dedutiva, aspectos teóricos 

amplos e gerais com a realidade da sociedade brasileira. Os resultados obtidos até esta etapa 

foram: 1) a compreensão mais concreta no tocante aos temas mencionados; 2) a percepção de que 

as questões expostas pelas obras, incluindo seus efeitos, são em diversas situações observadas no 

panorama nacional, como a influência do neoliberalismo na tomada de decisões políticas e 

empresariais, além da pressão global que afeta as decisões político-jurídicas do país; e 3) como 

os cidadãos, especialmente os trabalhadores, são atingidos e atuam em tal panorama. A conclusão 

que chegamos foi a possibilidade de inferir que o Brasil é, como um todo, diariamente afetado 

pela influência do receituário neoliberal e seus efeitos negativos são percebidos nas decisões 

políticas e, muitas vezes, contribuem para precarizar a vida social, política e econômica e, 

especialmente, as relações de trabalho e do Direito do Trabalho. 
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O cronograma de atividades dessa pesquisa foi adaptado para atividades remotas devido a 

pandemia da COVID-19, cujas atividades teóricas foram complementadas com a participação em 

cursos de extensão à distância e participação de lives com temáticas ambientais. Essas atividades 

online contribuíram para a construção de uma perspectiva interdisciplinar da Educação Ambiental 

e suas contribuições para minimizar as desigualdades sociais causadas pelas múltiplas expressões 

da Questão Social. Os aportes teóricos foram sustentados nos conceitos de Educação Ambiental 

a partir da Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil e em autores que discutem a 

Educação Ambiental no âmbito escolar. Também aprofundou-se nas novas configurações das 

expressões da Questão Social, cuja gênese está no conflito capital-trabalho presente em diversas 

problemáticas sociais como a falta de moradia, dificuldade no acesso à saúde, à educação e ao 

trabalho, pobreza, desemprego, violência, entre outras. O objetivo geral da pesquisa foi identificar 

as expressões da Questão Social nas ações em Educação Ambiental desenvolvidas nas Escolas do 

Campo do litoral do Paraná. Teve como aporte metodológico a Metodologia Kozel para 

interpretação e classificação dos signos representados nos mapas mentais. O objeto de 

investigação foram as Escolas do Campos do município de Paranaguá: Escola Municipal do 

Campo Amparo; Escola Municipal do Campo Cipriano Librano Ramos; e, Escola Municipal do 

Campo Luiz Andrioli. Todas com as turmas de alunos da 1a a 5a série juntas numa sala 

multisseriada. O retorno das aulas presenciais das escolas do campo, agora no mês de julho, 

possibilitou manter a metodologia de coleta de dados por meio da aplicação de mapas mentais. 

Com a análise dos mapas mentais, em andamento, espera-se nas representações das ações de 

Educação Ambiental identificar signos que apontem as expressões da Questão Social. Como 

conclusão desta pesquisa busca-se verificar se nas representações dos mapas mentais é possível 

identificar, a partir das ações em Educação Ambiental, expressões da Questão Social. 
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O presente estudo busca reunir os elementos da oferta por ecoturismo no Brasil. Para tanto, 

pretende-se analisar o conceito de ecoturismo e construir uma amostra de locais que exploram o 

ecoturismo no Brasil. O conceito de Turismo é explorado amplamente por vários autores, 

perpassando pela definição de que se trata de indivíduos não residentes que estabelecem uma 

relação com uma de residência e que não estão diretamente relacionadas a atividades com viés 

remuneratório. O turismo convencional pode-se encontrar o turismo rural que envolve uma certa 

“interferência” no que se refere ao meio ambiente (seja através da pesca ou barcos com 

combustível poluente; uso de animais para passeio; etc.). Por outro lado, o ecoturismo busca o 

desenvolvimento de atividades turísticas que englobam a observação do meio ambiente, o lazer, 

o relaxamento e aventuras. Essas práticas buscam retirar o turista do ambiente agitado da vida 

urbana e o trazem para atividades tranquilas e, conjuntamente, pressupõe a educação ambiental 

que primam pelas melhores práticas no convívio com a natureza.  O ecoturismo é distinto do 

turismo tradicional ou convencional e até mesmo do turismo rural, que interfere na natureza em 

seus componentes (flora, fauna e animais). A metodologia de pesquisa é do tipo documental 

(bancos de dados, relatórios, sites e planos de turismo). Para tanto, o presente plano de trabalho 

de iniciação científica busca produzir um banco de dados quantitativo que permitirá, a partir de 

uma amostra, estimar a oferta de ecoturismo no Brasil. Além disso, será possível identificar 

espacialmente as capacidades de ecoturismo no território brasileiro via estatística espacial. Neste 

sentido, os objetivos deste trabalho de iniciação científica são: Identificar uma amostra e tabular 

os dados amostrais quantitativos inerentes aos destinos de ecoturismo no Brasil. Através da 

pesquisa em artigos e páginas na rede mundial de computadores foi construída uma amostra de 

destinos de ecoturismo por todo o Brasil, resultando no total de 126 destinos ecoturísticos. Todos 

os estados brasileiros têm atividades relacionadas ao ecoturismo. Os 5 estados que têm maiores 

quantidades de atividades relacionadas ao Ecoturismo são: Bahia (25 destinos), Tocantins (15 

destinos), Rio Grande do Sul (10 destinos), Mato Grosso (8 destinos) e São Paulo (8 destinos). 

Os 5 estados que tem uma menor quantidade de atividades ecoturísticas são: Rondônia (1 destino), 

Santa Catarina (2 destinos), Ceará (3 destinos). Pará (3 destinos) e Sergipe (3 destinos). 
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O modo com que as cidades contemporâneas e os espaços públicos urbanos se apresentam nas 

relações com os indivíduos e produzem encontros/conexões é um ponto central à compreensão da 

discussão sobre direito à cidade e arte de rua. Os grupos sociais, cada qual à sua maneira, estão 

inseridos na vida urbana, se comunicando através dela e se apropriando do espaço público. A 

presente pesquisa objetiva evidenciar a composição contemporânea de direito à cidade, 

abrangendo o princípio da gestão democrática e o acesso aos espaços públicos e à cultura, bem 

como investigar a utilização da arte de rua como ferramenta de efetivação desse direito. Para 

tanto, pretende-se assimilar, através da revisão bibliográfica de artigos e publicações pertinentes 

à temática, da revisão da legislação municipal de Curitiba/PR e da pesquisa documental, o papel 

da arte de rua na interação dos indivíduos com os espaços urbanos e quais são as medidas de 

incentivo e de cerceamento dessa atividade. Ainda, por meio da análise de notícias em jornais 

locais, busca-se compreender o posicionamento dos artistas afetados e a opinião pública sobre 

essa questão. Conclui-se que a realidade dos artistas de rua aponta uma sociedade que os 

invisibiliza, deslegitima e promove sua marginalização. O presente estudo parte da análise fática 

do processo de elaboração, crítica e revogação do Decreto Municipal n° 1422/2018, editado pelo 

Prefeito Rafael Greca (PMN), e posterior elaboração do Decreto Municipal n° 215/2019, para 

apresentar uma crítica à invisibilidade da arte e dos artistas de rua em Curitiba/PR. Compreende-

se que esses atores, apesar de receberem incentivos da Fundação Cultural de Curitiba, possuem 

seus direitos cerceados como classe artística e como indivíduos inseridos no espaço urbano. Por 

fim, infere-se que, para o gozo pleno do direito à cidade, é essencial que os indivíduos, afetados 

pelas decisões do Poder Público, tenham participação ativa no debate dessas políticas públicas. 
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Desde a industrialização, houve intensa migração do campo para as cidades, ocasionando 

acelerada urbanização, em paralelo ao aumento das implicações no meio ambiente causadas 

especialmente pelas atividades humanas. Isto fez com que se tornasse cada vez mais necessário 

incluir a questão da sustentabilidade em todas as áreas de conhecimento, inclusive em arquitetura 

e construção civil, seja em países já industrializados como naqueles que ainda se encontram nesse 

processo. Parte integrante do projeto de pesquisa intitulado “Adequação de edificações com vistas 

à sustentabilidade por retrofitting”, o presente trabalho em iniciação científica, com caráter 

teórico-conceitual e cunho exploratório, teve como enfoque principal o estudo do retrofit de 

edificações na América Latina. Com os objetivos básicos de conceituar, exemplificar e ilustrar 

casos latino-americanos, baseia-se na metodologia de revisão web-bibliográfica, além da seleção, 

descrição e análise de obras realizadas no continente, elucidando métodos e estratégias de 

retrofitting em edifícios preexistentes. Tendo como critérios de seleção tanto fatores espaciais – 

localização na América do Norte, Central e Sul – quanto temporais – proposta e execução em até 

cinco anos –, além de relevância e disponibilidade de materiais para consulta, os casos escolhidos 

foram: Frontón México (Cidade do México, México), Gran Hotel Manzana Kempinski (Havana, 

Cuba) e Complexo Matta Sur (Santiago, Chile). Ao longo da pesquisa foi possível compreender 

a relevância da aplicação do retrofit na readequação de prédios já existentes às necessidades 

contemporâneas. Desde que surgiu na década de 1990, tal forma de atualização construtiva vem 

sendo cada vez mais reconhecida, pois possibilita conferir maior sustentabilidade ao espaço 

edificado, gerando economia de recursos naturais e melhorando as condições de conforto 

ambiental e eficiência energética. Observou-se assim procedimentos com resultados positivos nas 

três obras estudadas, porém se constatou que o processo de retrofitting é uma prática ainda pouco 

presente nas cidades latino-americanas, indicando vasto mercado e muito potencial para atuação 

profissional. Por fim, esta investigação acadêmica permitiu ainda ter contato com a própria 

interpretação do que poderia ser considerado como América Latina, já que há diferentes 

definições em diversas áreas de estudo, como a geográfica, a histórica, a política e a social. 
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A consolidação da teoria e da prática do trabalho de um arquiteto, de maneira que estes se tornem 

pontos de referência para profissionais mundo afora, é um fenômeno complexo e que merece ser 

estudado.  Esse fenômeno rege a profissão desde o início da sua existência e até hoje estabelece 

os métodos que são utilizados para compreender a história, a crítica e a teoria da arquitetura. Essa 

organização cíclica, de pensamentos, tendências e modismos, possui, cada uma, seus arquitetos 

de referência. Aqueles que, naquele determinado período de atuação, conseguiram tamanha 

expertise no seu trabalho influenciaram tanto seus colegas contemporâneos, quanto o futuro da 

profissão em si. Portanto, o estudo, a compreensão e análise do trabalho destes profissionais são 

necessários para o desenvolvimento da teoria e da história da arquitetura. Desta forma, esta 

pesquisa de iniciação científica possui como objetivo estudar e compreender a atuação do 

arquiteto colombiano Giancarlo Mazzanti, cujo trabalho, reconhecido internacionalmente, 

tornou-se símbolo de uma geração de profissionais latino-americanos e atualmente traduz a 

arquitetura contemporânea no país. A primeira parte da pesquisa constitui-se de uma 

contextualização da teoria, da crítica e da história da arquitetura na América Latina e 

principalmente na Colômbia. A partir de revisão de literatura, elabora-se uma linha do tempo 

entre o início da profissionalização da arquitetura na América Latina até a atuação de Mazzanti 

atualmente, passando pelas possíveis referências que influenciaram seu trabalho. A segunda parte 

consiste em um estudo mais aprofundado de sua atuação, visando compreender seus métodos de 

trabalho. Para melhor visualizar esta questão, fez-se um estudo de três projetos do arquiteto que 

caracterizam, cada um de seu modo, o pensamento do escritório, sua maneira de projetar e sua 

influência, tanto na arquitetura colombiana e mundial, quanto nas relações dentro comunidades 

em que estão inseridos. 
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O grupo tem como objetivo analisar vídeos de movimentos sociais, sendo esse plano específico 

para movimentos de periferia e de gênero, sob o olhar de relações públicas. Entrevistas com 

teóricos da área nos deram base referencial. Segundo a pesquisadora Lívia Saggin, a cidadania é 

desenvolvida no Brasil pelos movimentos, que reivindicam direitos ao Estado em nome dos 

cidadãos até hoje, além de gerarem identidade coletiva. A comunicação é ferramenta de luta, 

colocando o sujeito como agente da história, e o audiovisual contribui nisso com seu potencial de 

gerar empatia pelo público, de acordo com o entrevistado Fernando Severo.Analisamos os vídeos 

de forma trans metodológica, usando conceitos de múltiplas áreas científicas e categorias 

analíticas. No média metragem “Mulheres do Tatuquara” são contadas histórias de mães e filhas 

do Tatuquara a partir do vínculo com as hortas comunitárias, um espaço de socialização 

autogestionado, representando direitos e dignidade do cidadão. Uma produção profissional, 

utiliza da comunicação popular, em que as filhas relatam a história de suas mães, as entrevistam 

e gravam cenas. O vídeo mostra a força desses laços, gerando emoção no público, enquanto 

aborda questões como desigualdade social, ser mãe solteira, trabalho infantil, falta de acesso à 

escola e outras histórias dessas mulheres. O outro vídeo analisado é “Divisão Sexual do Trabalho” 

(movimento Mulheres de Luta), narrado principalmente por mulheres acadêmicas, apresentando 

dificuldades das mulheres no mercado. Percebemos um olhar muito academicista e elitista, que 

visibiliza mais a perspectiva de mulheres brancas. Ambos vídeos apresentam o homem como 

antagonista da luta das mulheres, mas esse não desenvolve um emocional tão forte quanto o 

anterior.No recorte periférico analisamos “Cidade ao Redor: Ribeirão dos Padilhas” (Associação 

Moradores Amigos da Vila e Instituto Democracia Popular), em que os moradores contam a 

história da ocupação do Xaxim. Apesar de um processo de cidadania reivindicativa e identidade 

coletiva, a luta não é tão evidenciada e os arcos narrativos de cada personagem não são explorados 

o suficiente para gerar laços com o público. Pensando em estratégias de Relações Públicas, 

destacamos recursos que se referem a um discurso de cidadania ativa e reivindicativa, 

proporcionando nos vídeos laços coletivos que geram empatia, identidade e convocam à luta, 

além de promover conscientização e informação, colaborando na excelência comunicativa. 
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A pesquisa analisou o comportamento dos gastos públicos nos entes municipais brasileiros a partir 

das despesas por categoria econômica levando em consideração a influência do grau de 

dependência e independência orçamentária nos entes subnacionais para o período 2002 – 2016. 

No âmbito das políticas fiscais municipais, há um espaço limitado para a realização de ações 

públicas ancoradas em regras fiscais que culminam com a institucionalização da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) a qual instituiu limite para os gastos com pessoal e a formalização 

da estabilidade e previsibilidade de gastos e receitas. As características do federalismo fiscal 

brasileiro produziram mecanismos e características fiscais onde o grau de dependência 

orçamentária representa um importante parâmetro no entendimento da alocação das despesas 

públicas. A pesquisa fez uso de dados oficiais do Tesouro Nacional (FINBRA), IPEADATA e 

IBGE. Foram construídos indicadores fiscais de gastos públicos selecionados e desenvolvida uma 

análise descritiva de acordo com os seguintes parâmetros: tamanho populacional do município, 

PIB per capita e grau de dependência orçamentária. Os principais resultados da pesquisa foram, 

principalmente, a confirmação da existência de ciclos político-econômicos, a baixa correlação 

entre dependência e gastos por categoria econômica e convergência dos gastos com pessoal e 

investimento para o teto e para valores infetiores, respectivamente, como consequência da lei de 

responsabilidade fiscal. As evidências corroboram com a teoria dos ciclos político-econômicos 

através dos investimentos, por meio de variações cíclicas em períodos de 2 anos, os gastos com 

pessoal convergiram para 55% dos gastos totais, enquanto o investimentos convergiram para 7% 

em 2016, com variações cíclicas, devido aos períodos eleitorais. 
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O presente trabalho desenvolveu uma análise a respeito dos tratados internacionais e de outras 

normativas existentes sobre a corrupção no plano internacional de que o Brasil é parte, bem como 

identificar seus efeitos na gestão brasileira da questão da corrupção, pretendendo identificar qual 

é a racionalidade que orienta essas normativas, concebidas dentro de um sistema jurídico 

internacional anticorrupção. Inicialmente, foram examinados e enumerados os tratados 

internacionais relativos ao combate à corrupção de que o Brasil é parte, com destaque para os 

tratados internacionais firmados pela ONU e pela OCDE; o papel de instituições como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional e de organizações não governamentais como a 

Transparência Internacional, e os desdobramentos dessa normativas para o ordenamento jurídico 

brasileiro, principalmente no que diz respeito à promulgação da lei nº 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção), através da pesquisa legislativa.  Foi então possível encontrar as raízes desse 

ímpeto de regulação da corrupção internacional, identificando a racionalidade que originou o 

sistema internacional mencionado, pela revisão bibliográfica. Por fim foram traçadas algumas 

considerações críticas acerca da racionalidade das normativas internacionais contra a corrupção 

internacional e algumas de suas funções implícitas. A presente pesquisa chegou a alguns 

resultados e conclusões importantes. Em termos legislativos, identificou-se a origem dessas 

normativas internacionais na legislação norte-americana, a FCPA (Foreign Corrupt Practices 

Act). Em segundo lugar, foi possível traçar algumas das motivações que deram origem ao ímpeto 

anticorrupção internacional, inicialmente nos EUA e posteriormente para todo a comunidade 

internacional, principalmente a partir da década de 90. A conclusão geral da pesquisa é a de que 

esse processo deriva de uma série de fatores políticos, econômicos e ideológicos específicos do 

período histórico mencionado, constituindo uma nova maneira de se regular a economia e a 

política global no pós-guerra fria. Nesse sentido a legislação internacional anticorrupção serviria 

a interesses específicos dos governos dos países “centrais” (especialmente dos EUA), e das 

multinacionais na defesa de seus mercados nesse período histórico. Ainda, serviria aos interesses 

políticos e ideológicos dessa nova ordem de poder mundial, ao justificar e introduzir para a 

comunidade internacional uma série de políticas públicas liberalizantes, democratizantes e 

privatizantes com o pretexto de se enfrentar a corrupção internacional. 
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A pesquisa tem o propósito de analisar a Linguagem e a Performance nos trabalhos de Umbanda. 

Com o foco na incorporação e no desempenho dos familiares espirituais, surge uma relação entre 

Memória e Esquecimento, estudada por Jerusa Pires Ferreira acerca da poesia popular, que se 

relaciona com a Umbanda e refere ao objetivo dessa: a transmissão de um conhecimento antigo. 

Para que a transmissão seja eficaz, e o trabalho também, é necessário analisar a hierarquia 

umbandística; no mote desta pesquisa, entre os guias e os cavalos. Assim, correlaciona-se um 

entendimento de complexo enunciativo, estudado por Álvaro Faleiros, a partir do xamanismo 

araweté, relatado por Viveiros de Castro; em que, ao ensinar, quem ensina é não só uma entidade, 

ou um cavalo incorporado, mas sim um amálgama desses. A partir dessas aproximações, a 

pesquisa visa a compreender a Linguagem, a Fala, e a Performance, ou a ritualística, como 

produtoras da cura: o objetivo dos trabalhos de Umbanda. Vale o adendo de que a Linguagem, 

aqui, será apoiada no principal sentido da Fala, por se tratar, a Umbanda, de um saber embasado 

à tradição oral de disseminação; sendo esta deferida aos iniciados, o estudo aborda o mecanismo 

para tal, não necessariamente o conteúdo da mensagem vinculada aos fundamentos dos rituais 

transmitidos. Ademais, o material utilizado, além dos autores supracitados, consiste em entrevista 

realizada com o preto-velho pai Benedito de Angola, igualmente com pai Jefersson d'Oxóssi que 

o incorpora, e com mãe Irene d'Oxóssi, dirigente espiritual da Casa de Luz dos Filhos das Matas. 

As perguntas foram direcionadas ao ato de falar, seus princípios, rituais e necessidades, dentro do 

terreiro; sem eximir a transcrição de marcas da oralidade que são próprias desta linha de entidades 

de Umbanda: os pretos-velhos. Resultados principais: deflagrar o processo de incorporação como, 

pra além de um fenômeno mediúnico, ritualístico e religioso, um acontecimento da Linguagem; 

através da Fala, e da Performance, há uma ação, algo concreto produzido, reconhecível, 

independentemente da pactuação para com a Umbanda, por parte do observador. O estudo 

pretende demonstrar como a incorporação é um ato dito, e um feito falado. 
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O trabalho pretende analisar e estabelecer relações comparativas entre a promoção de mudanças 

comportamentais e um recorte literário nas áreas: design, mobiliário urbano e mobilidade ativa. 

O método foi adaptado para a forma remota, respeitando os protocolos de segurança durante a 

pandemia da COVID-19. Tendo isso em vista, o tema foi desenvolvido através da pesquisa, 

leitura, análise e debate constante, obtendo como resultado uma “teia” de conhecimentos que pode 

continuar sendo estudada e no futuro, aplicada em projetos de design. O método utilizado 

começou com uma pesquisa na ferramenta do Google Acadêmico em português utilizando os 

termos: "Mobiliário urbano", "mobilidade ativa" e "pedestre OU ciclista", selecionando 30 

publicações que foram filtradas para 12 artigos elencados pela proximidade com a temática. 

Então, ocorreu a revisão bibliográfica assistemática, em que foram semanalmente feitos encontros 

virtuais para discussão, criando mapas mentais — uma alternativa ao fichamento tradicional — 

em uma ferramenta digital de trabalho colaborativo com o objetivo de organizar os conceitos 

aprendidos e estabelecer relações de similaridade entre os textos. Na literatura mostra-se a 

influência do mobiliário em seus usuários, afetando suas atitudes e comportamentos, positiva ou 

negativamente. Olhando pelo lado favorável, citam o potencial de facilitar a convivência, troca 

de experiências, sensação de pertencimento e a criação de vínculos simbólicos. Em outras 

palavras, promover a melhoria de dinâmica da vida urbana e tecido social através de mobiliários. 

Como resultado, o artigo “Design e mobiliário urbano: contribuições para a mobilidade ativa nas 

cidades” foi submetido ao Simpósio de Design e Sustentabilidade de 2021. Os autores estudados 

indicam uma visão multifacetada para estudar e planejar o mobiliário urbano, principalmente 

quando conectado a mobilidade ativa, a qual é retratada como parte frágil e debilitada da 

locomoção nas cidades. Sendo assim, o papel do designer ou projetista seria aplicar 

adequadamente a percepção ambiental para projetar artefatos qualificados. Além disso, para 

planejamento desses móveis é necessário entender as necessidades estéticas (atributos formais e 

simbólicos) e funcionais (conexão com ações realizadas) das pessoas, considerando a relação 

delas com o entorno. Assim, os artefatos podem propor relações semânticas e simbólicas, 

reduzindo a exclusão, tornando-se mais acessíveis, contribuindo para facilitar a convivência e 

aumentar a qualidade dos deslocamentos ativos. 
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Neste trabalho, pude analisar o problema da resistência presente na obra de Michel Foucault, 

sobretudo a partir das suas reflexões sobre as relações de poder ao longo da década de 1970, mas 

também na década de 1980. A hipótese deste trabalho é a de que podemos compreender a 

resistência, em Foucault, simultaneamente como ato de criação e ato de coragem, com os quais 

as relações de poder são invertidas por uma nova configuração dessas relações. Nesse processo, 

ganha considerável importância o corpo em sua materialidade plena, na medida em que se expõe 

– criativa e corajosamente – contra determinados regimes de poder até então estabelecidos. 

Investiguei ao longo do trabalho – através de leituras e fichamentos de texto, coleta de dados 

bibliográficos da obra de Foucault desde os seus livros publicados até seus artigos, conferências 

e entrevistas, além da leitura de comentadores – as influências sofridas por Foucault a partir das 

considerações, entre outros, de Nietzsche e de Marx sobre o poder, e as vias possíveis para pensá-

lo num sentido não negativo, mas sim positivo e produtivo. Tomei como exemplos diversas 

elaborações de Foucault, especialmente aquelas em torno (1) do dispositivo de sexualidade, contra 

o qual percebemos historicamente diversas manifestações de subversão da identidade e 

transformação das subjetividades; (2) da interseccionalidade entre categorias de gênero, raça e 

classe, através de autoras como Angela Davis e Judith Butler, cujos trabalhos se aproximam 

daqueles de Foucault; (3) dos debates sobre a “revolução” tal como pensada no Ocidente e no 

Oriente, nas experiências históricas tanto do marxismo (no primeiro caso) quanto do Irã (no 

segundo caso); (4) das diferentes maneiras de se compreender o corpo e a corporalidade, os modos 

de controle dos corpos individuais e coletivos por mecanismos e estratégias diversas de poder 

(pela disciplina, pela biopolítica, pelo neoliberalismo, etc.); (5) da problemática ligada ao uso e à 

criação dos prazeres como modo de resistência contra os poderes que limitam a experiência do 

sujeito na definição de um “desejo-essência”, através de aparelhos como a psicanálise e outros; e 

(6) também em torno das práticas de parresía, sobre as quais Foucault discorre longamente na 

década de 1980, ligadas à fala verdadeira e corajosa. Todos esses pontos são ligados a estes dois 

eixos propostos para pensar a resistência em Foucault – ato de criação e ato de coragem –, havendo 

uma conclusão que propõe uma leitura estético-política de sua obra. 
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O presente estudo objetivou analisar as relações dos conceitos da ética deontológica de Kant com 

a fundamentação do dever da veracidade e aos problemas relacionados com a mentira em certas 

condições. Para tanto, assumiu-se como principal referencial teórico a obra “Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes” (FMC) e o opúsculo “Sobre um suposto direito de mentir por amor à 

humanidade”, de Kant. Neste opúsculo, Kant nega o argumento central de Constant, a saber, o 

direito de mentir no caso de prejuízo subjetivo decorrente da aplicação do dever, como no caso 

de dizer a verdade para um assassino que questiona a localização de amigo. Kant afirma o dever 

como a necessidade das ações por puro respeito à lei prática, evidenciando a impossibilidade de 

tornar o direito à mentira uma máxima universal. O estudo do polêmico argumento de Kant contra 

a crítica de Constant se deu mediante análise dos conceitos fundamentais da sua teoria moral, 

identificando a atuação do imperativo categórico e o conceito de dignidade humana na relação 

entre a liberdade e o dever incondicional de veracidade. A pesquisa contou com fichamentos das 

obras estudadas, participação no grupo de estudos Kant e Interlocuções, da UFPR, bem como 

participação em disciplinas, palestras e reuniões de orientação. Aplicou-se o método de leitura 

sistemática e análise dos conceitos e argumentos presentes na bibliografia primária e secundária, 

de modo a reconstruir os pontos coincidentes e divergentes entre Kant e Constant e também a 

divergência entre comentadores. A partir disso, traçou-se uma distinção entre os autores que 

identificaram o problema da mentira no âmbito ético, tais como Christine Korsgaard e Onora 

O’Neill e, por outro lado, autores que interpretam o opúsculo como pertencente ao âmbito 

jurídico, como Wood, Grünewald e Mertens. As diferentes interpretações do posicionamento de 

Kant indicam a questão de saber se há uma relação direta entre o imperativo categórico, formulado 

na FMC, e o princípio universal do direito, formulado na obra “Metafísica dos Costumes”. 

Korsgaard analisa o ensaio de Kant identificando que a posição do filósofo não se segue da 

formulação universal do imperativo categórico. Entretanto, Korsgaard acrescenta que o direito de 

mentir estaria sancionado pela segunda fórmula do imperativo categórico, o qual proíbe o uso de 

alguém simplesmente como meio. As diferentes interpretações sobre o opúsculo levantaram 

dúvidas sobre se Kant aplicou corretamente sua filosofia na resposta à Constant, como também 

evidenciou o conflito entre a teoria ética e sua aplicabilidade no direito. 
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Este estudo avaliou o perfil tributário dos municípios por hierarquia urbana, fornecendo 

informações sobre o efeito destas hierarquias na capacidade tributária local. Foram localizados 

poucos estudos relacionando hierarquia urbana e capacidade de arrecadação dos municípios com 

evidências empíricas concretas. Através da análise descritiva da composição das receitas, se fez 

a separação das hierarquias urbanas e os municípios pertencentes, e, por conseguinte, sua 

categorização. Dessa forma, a análise descritiva dos dados possibilitou uma avaliação inicial do 

efeito das hierarquias. Além disso, aplicou-se uma abordagem metodológica baseada na análise 

econométrica, estimando funções de arrecadação tributária para dois tipos de impostos: 

patrimônio e renda; produção e circulação. Foi utilizado o método de econometria espacial para 

estimação dessas funções considerando duas especificações, uma apenas com controle de 

características socioeconômicas e outra acrescentando as categorias de hierarquia urbana. Os 

resultados das categorias de hierarquia urbana apontaram evidências de que quanto mais elevado 

o nível hierárquico maior é o efeito na capacidade de arrecadação. Dentre as variáveis de controle, 

para a arrecadação com base no patrimônio e renda, apenas duas variáveis são consideradas 

relevantes, o PIB per capita (PIBpc) e a população (POP). Já para produção e circulação, são três 

as variáveis relevantes: PIB per capita, População e Ensino Superior. Os resultados das categorias 

de hierarquia urbana apontaram evidências de que quanto mais elevado o nível hierárquico maior 

é o efeito na capacidade de arrecadação. Por exemplo, considerando a receita de impostos sobre 

a renda e patrimônio, municípios classificados como Núcleo de Metrópole possuem um índice de 

arrecadação 119% maior em relação a municípios classificados como Centro Local. No mesmo 

sentido, municípios na categoria Capital Regional B possuem um índice de 109% e o Integrante 

de Capital Regional B de 65%. Considerando a receita de impostos sobre produção e circulação, 

tem-se, respectivamente para essas hierarquias, índices de 90,71%, 88% e 31% em relação ao 

Centro Local. 
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Desde 1988 o Supremo Tribunal Federal vem ganhando espaço e centralidade na vida política, 

jurídica e social do país. À medida que essa atuação vem ganhando maior projeção, a prática 

deliberativa e decisória do STF também vem suscitando análises e debates por parte de 

pesquisadores, estudiosos e analistas do Tribunal. Partindo do quadrante normativo da 

Constituição de 1988 sobre o Supremo e também da recente exigência trazida pelo Código de 

Processo Civil no que concerne à observância de precedentes pelo Judiciário, em especial 

decisões do Tribunal Constitucional, se parece relevante investigar a forma pela qual as decisões 

do STF são tomadas, bem como das razões de decidir da Corte enquanto Instituição, o que 

raramente é possível, considerando o desempenho deliberativo do Supremo e sua forma de 

construir suas decisões e acórdãos. Assim, o artigo tem como objeto a análise de um dos déficits 

do Supremo Tribunal Federal, caracterizado pela sua falta de atuação colegiada à luz da Teoria 

da Integridade do Direito de Ronald Dworkin que defende a existência de um Direito análogo a 

um romance em cadeia, bem como de um sistema de Justiça no qual os magistrados têm a 

possibilidade de decidir e escrever novos capítulos do romance, contudo com respeito a essa 

integridade. Outrossim, tendo em vista que o modelo decisório e deliberativo adotados pela Corte 

são denominados, respectivamente, seriatim e modelo de deliberação aberta, o que possibilita 

sessões plenárias abertas ao público, ampla publicidade, bem como o voto individual de cada 

ministro; investigou-se quais as implicações positivas e negativas decorrentes da adoção desses 

modelos pelo Supremo, bem como buscou-se demonstrar que o problema pode residir em “como 

eles são empregados” e não no fato de serem adotados pelo Plenário. Por fim, a análise 

empreendida se fundamentou na Teoria da Integridade do Direito de Dworkin e sua 

compatibilidade com os modelos de deliberação aberta (ou pública) e de texto composto (ou 

seriatim) empregados pelo STF e caso compatível, se a referida teoria pode assessorar na 

superação do déficit que assola o Supremo. À vista disso, propõs-se contribuir com uma possível 

solução ao déficit do baixo engajamento colegiado dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 
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O plano de trabalho em questão analisou o ativismo conservador e reacionário no YouTube sobre 

o anúncio dos cortes de verbas no ensino público do Brasil. Com esse objetivo, realizou-se uma 

investigação norteada pelo problema: "a que estratégias comunicacionais recorrem indivíduos de 

posição conservadora e reacionária na formulação e exposição de suas opiniões sobre temas 

polêmicos, com vistas ao convencimento de seus interlocutores?". Para isso, a pesquisa se baseou 

em autores que versam sobre democracia deliberativa de maneira ampliada — como Lance 

Bennett & Segerberg, Paolo Gerbaudo, Iris Young, Sampaio, Maia e Marques — e foram 

analisadas estratégias comunicacionais empregadas por indivíduos de posição conservadora e 

reacionária (com destaque à designação de inimigos e adversários), na formulação e exposição de 

opiniões sobre o tema em comentários de vídeos do Youtube. O método usado para tanto foi a 

análise de conteúdo a partir de um livro de códigos dividido em dezessete categorias — criadas 

com base em proposições de Stromer-Galley (2002, 2007). Com esse método, foi possível 

delinear as características dos comentários que se sobressaíram na pesquisa: baixa interatividade 

entre comentaristas; grande quantidade de comentários fora da temática dos conteúdos aos quais 

se referiam; poucos comentários com justificação e, quando existentes, eram baseados em fonte, 

principalmente, pessoal; alto grau de utilização da estratégia persuasiva de retórica 

propositiva/apelo pragmático; alta utilização de sarcasmo e insulto como recursos 

argumentativos, mas poucos comentários com uso de ressentimento. A polarização nos 

comentários foi constatada nas menções a inimigos/adversários, objeto deste plano de trabalho. 

A presença desta variável chega a 30,8% do corpus total da pesquisa e, ao se cruzar as variáveis 

de inimigo/adversário com a de estratégia persuasiva dominante, constatou-se que a maioria das 

menções (62,65%) estava ligada à retórica ético-moral de apelo ideológico. A análise dessa 

variável forneceu informações importantes, como, por exemplo, que muitos comentaristas 

favoráveis aos cortes citavam como adversários/inimigos discentes e docentes universitários. A 

pulverização no direcionamento dessas menções também chamou a atenção, já que os alvos eram 

variados — grupos políticos, artistas e a mídia, por exemplo. Concluiu-se com a investigação que 

a polarização do debate é marcada por uma rivalidade contra indivíduos envolvidos com a 

educação, peça-chave para compreender as narrativas favoráveis às restrições orçamentárias 

impostas às universidades públicas. 
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A presente pesquisa teve como principal objetivo a análise e reconstrução do conceito de 

República no pensamento de Kant e visou apresentar a concepção republicana como sendo 

conatural ao seu sistema político-jurídico. Para tanto, recorreu-se como fonte material à 

participação de grupos de estudo (Grupo de Estudos Direto e Política ; Grupo de Estudos Kant e 

Interlocuções ambos realizados pelo Departamento de Filosofia da UFPR) no período 

compreendido entre março e julho de 2021, à consulta bibliográfica de artigos e à leitura das obras 

que abordam o núcleo, bem como a origem e desenvolvimento do conceito de República na obra 

de Kant, a saber: a “Crítica da Razão Pura (1781)”,  as “Lições de Direito Natural (1784)” e a 

“Doutrina do Direito (1797)”. Este trabalho utilizou-se da metodologia de análise das referidas 

obras e teve como resultado a apresentação do paradigma jurídico político kantiano centralizado 

no conceito de República concebida enquanto ideia (a priori da razão) ou como norma regulativa 

a ser incorporada pelo conteúdo legal em toda associação política. A presente pesquisa procurou 

incorporar a perspectiva sistemática da filosofia kantiana e desconstruiu a tese de que o 

pensamento político do autor teria sido fruto de uma simples influência de um entusiasmo em 

relação ao ocorrido da Revolução Francesa (1789-1799). Desse modo, notou-se sobretudo que, 

no contexto da “Crítica da Razão Pura (1781)”, mais precisamente no início da “Dialética 

Transcendental”, o texto kantiano já evidenciava a presença de temáticas propriamente políticas 

e republicanas. Assim, a República foi apresentada na CRP como um princípio regulativo puro 

em vista da organização dos Estados no tocante à constituição política e à totalidade da legislação. 

Já no contexto da “Filosofia do Direito”, o filósofo voltou a assumir a forma republicana ou o 

Estado governado segundo o princípio da liberdade como sendo a base da condição jurídica do 

Direito Público. Desse modo, salientou-se que tal conceito comportou o núcleo do paradigma 

jurídico político kantiano de um Estado edificado segundo leis da liberdade, no qual os membros 

do corpo político, na condição de cidadãos, são considerados como co-legisladores e se auto-

governam através de um sistema representativo associado com a separação dos poderes. 
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O plano de trabalho “Pesquisa e desenvolvimento de website institucional para o grupo de 

pesquisa” teve como objetivo o desenvolvimento de um website institucional para  o GPELIN 

(Grupo de Pesquisa em Educação Linguística), cadastrado no CNPq 

(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/193799) e certificado pela UFPR. Iniciado em 2015 pela 

professora Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim (SEPT-UFPR), o referido grupo tem 

atuado de forma produtiva no ensino, na pesquisa e na extensão, envolvendo professores de 

línguas. Sendo assim, fez-se necessário o desenvolvimento de um website institucional para 

registro, atualização e divulgação das ações de pesquisa realizadas. Como fundamentação teórica, 

utilizamos os pressupostos de desenvolvimento de websites, tais como: javascript, CSS, 

Bootstrap, HTML  e Wordpress. Como metodologia, adotou-se práticas de elaboração e 

desenvolvimento de recursos online, bem como o uso de softwares básicos para designs de 

websites. Inicialmente foram feitas proposições dos tipos de recursos e informações, a partir de 

pesquisa em websites institucionais de grupos de pesquisa. A partir disso, fez-se a primeira 

proposição e então foram feitas adaptações, correções e a finalização. Dentre as atividades 

desenvolvidas, destacam-se: a) pesquisa de  ferramentas online para o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa; b) desenvolvimento/proposta de ferramentas e recursos para as atividades 

de pesquisa vinculadas GPELIN, c) apoio técnico para as atividades remotas realizadas no 

decorrer de 2021, por causa da pandemia. Cabe mencionar que foi necessário fazer troca de 

bolsista, ocasionando a suspensão temporária das atividades. Como resultado e análise, 

apresentamos o website institucional desenvolvido e o apoio técnico para o registro e continuidade 

das atividades de pesquisa, possibilitando não só a curadoria do material produzido (artigos, 

participação e organização de eventos) mas também um espaço para pesquisas qualitativas que 

envolvem as três linhas componentes do Grupo, a saber: 1. Educação Linguística; 2. Libras para 

L2 como ouvintes; 3. Línguas e intercâmbio em cursos superiores de tecnologia. Como conclusão, 

espera-se que o apoio técnico destinado ao desenvolvimento do website institucional traga 

visibilidade às ações promovidas pelos seus membros participantes, principalmente no contexto 

da pandemia da Covid-19, em que recursos como este tem se mostrado importante para o 

compartilhamento e divulgação de ações de pesquisa, e expansão para outras parcerias de 

pesquisas de outras universidades interessadas. 
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O presente resumo objetiva descrever a eficácia, a importância e a qualidade formativa da 

metodologia Dicumba (Desenvolvimento Cognitivo Universal-Bilateral da Aprendizagem) na 

formação docente à mobilização do PCK (Conhecimento Pedagógico do Conteúdo), 

considerando o Aprender pela Pesquisa Centrada no Aluno para dar ênfase à (re)construção de 

conceitos e de conhecimentos em química de forma intradisciplinar. A metodologia Dicumba visa 

evidenciar a química nos interesses pessoais do aluno, onde, inicialmente, ele escolhe um tema 

do cotidiano e realiza uma pesquisa universal para apresentar. O docente, durante a apresentação 

da pesquisa, realiza perguntas científicas baseadas na conexão dessa com os objetos de 

conhecimento da ciência química. Após, o aluno realiza uma pesquisa científica, usando como 

norte as perguntas estruturadas pelo docente. Uma atividade à luz da Dicumba foi desenvolvida 

por um grupo de professores em formação inicial, integrante do Subprojeto Pibid/Química, no 

período do Ensino Remoto Emergencial, no início do ano de 2021. Com o auxílio de um diário 

de bordo, acompanhou-se o grupo de “pibidianos” em suas reuniões semanais de planejamento e, 

após a aplicação da metodologia, de diálogo e de reflexão, donde dados foram extraídos e 

analisados de forma qualitativa, triangulando-os com elementos do PCK, o qual se caracteriza 

pela intersecção dos conhecimentos do conteúdo (ciência estudada), pedagógicos (como ensinar) 

e de contexto (escola e seu entorno social). Assim, durante o planejamento e a aplicação da 

Dicumba, evidenciou-se que a intersecção de conhecimentos emerge quando o docente conversa 

com o aluno, entendendo os seus gostos e interesses, para lapidar os seus conhecimentos de 

contexto. Ao montar as perguntas científicas embasadas nas especificidades do aluno, o professor 

melhora de forma intradisciplinar os seus conhecimentos do conteúdo e, ao compreender a 

metodologia e desenvolvê-la, amadurece os seus conhecimentos pedagógicos. Ao final do 

processo, à luz do movimento cognitivo-interativo da Dicumba, o docente mune-se de saberes 

contextualizados para (re)significar conceitos e mobilizar atitudes, habilidades e competências 

para, internamente, melhorar o seu PCK. Ademais, a eficácia e a qualidade formativa da Dicumba 

estão nas ações de o docente entender e lidar melhor com a extensão do conteúdo científico e a 

forma pedagógica que o ministra, bem como de conhecer melhor os seus alunos e aprimorar a 

relação socio-científica deles com o mundo à sua volta, além de se manter atual à evolução 

cultural e tecnológica de sua profissão. 
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O cyberbullying é uma forma de violência que tem crescido entre adolescentes e jovens e tem por 

característica ser intencional, repetitivo, ocorrendo por meio da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), numa relação de desequilíbrio de poder. As testemunhas de cyberbullying se 

encontram em uma linha tênue, entre o apoio a vítima ou a propagação desta violência, podendo 

contribuir para o enfrentamento desta. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar a incidência 

do cyberbullying na perspectiva de testemunhas. Este trabalho trata-se de um estudo quantitativo, 

de caráter descritivo. Os dados foram coletados via survey online, com a participação de 159 

estudantes universitários, com idade média de 22,32 anos (DP= 6,89), de quatro cursos de 

graduação, a saber: Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Pedagogia e Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistema. Os dados foram coletados entre os meses de setembro e 

novembro de 2020. Quando questionados sobre o cyberbullying, 61,6% dos estudantes 

declararam ter presenciado e/ou ficado sabendo da ocorrência do mesmo ao menos uma vez na 

vida, ou seja, a violência virtual é percebida pelos estudantes. As formas mais frequentes de 

cyberbullying presenciadas foram espalhar brincadeiras, rumores ou comentários pelas redes 

sociais, e-mail ou SMS que fizeram outras pessoas passarem vergonha ou serem prejudicadas 

(20,8%), seguido do envio de links de imagens ou fotos humilhantes de alguém para que outras 

pessoas vejam (17%). Conclui-se que algumas formas de cyberbullying se fazem mais frequentes 

que outras, e que o cyberbullying se encontra presente entre os universitários. Sendo assim, o 

estudo na perspectiva da testemunha se faz necessário pois, ao realizar apoio a vítima, pode-se 

criar caminhos para a prevenção e contenção dessa violência que apesar de não ser física é 

existente. 
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Nesta pesquisa, buscamos investigar o que docentes de línguas estrangeiras que atuam em cursos 

superiores de Letras refletem sobre o trabalho com questões identitárias e emoções na formação 

de professores. Mais especificamente, tratamos de três aspectos: a) rotina de trabalho e 

sentimentos, antes e depois da pandemia do COVID-19; b) qualidade de vida; e c) como questões 

emocionais estão presentes em suas práticas de dentro e fora da sala de aula. Além disso, tivemos 

por objetivo compreender como tais pontos subjacentes ao papel docente transforma e/ou (re)cria 

suas identidades. Por ser um estudo qualitativo e interpretativista, o método que optamos foi o 

questionário com respostas abertas (Google Forms), seguido então de entrevista (fase posterior), 

para aprofundamento. Até a etapa presente, o questionário foi elaborado, pilotado e, após algumas 

alterações, enviado por e-mail a docentes de cursos de Letras Estrangeiras Modernas de duas 

instituições federais – uma no sul e uma no sudeste do Brasil. Das 17 respostas obtidas até o 

momento, é possível uma primeira análise, da qual destacamos os seguintes resultados: a) sobre 

a rotina de trabalho, “tempo” parece ser um fator central e regulador de emoções: embora alguns 

participantes relatarem separação de períodos para trabalho de períodos para atividades pessoais, 

todos afirmaram que o trabalho ocupa mais tempo da rotina do que gostariam; na pandemia, isso 

intensificou e, em geral, se mesclou à vida pessoal ainda mais; b) referente à qualidade de vida, 

atividades desvinculadas ao trabalho foram apontadas como importantes não apenas para o bem-

estar próprio, mas por também refletirem em foco, disposição e tranquilidade no desempenho 

docente; entre as atividades mencionadas, exercício físico recebeu destaque. Já no ambiente de 

trabalho, a boa relação com a equipe – entre professoras/es e com os/as alunos/as – também 

mostrou influenciar a qualidade de vida docente; c) a questão das emoções mostrou permear os 

pontos mencionados anteriormente, bem como uma preocupação geral de professoras/es em 

relação a seus alunos/as. Quanto aos sentimentos relacionados ao próprio processo de aprendizado 

da língua que lecionam e se eles são discutidos com as turmas, as respostas variaram em grande 

medida entre alegria, frustração, prazer, inadequação e raiva. Chamou atenção na pergunta sobre 

a percepção que esses docentes têm ao se considerarem bi/multi/pluri língues e os sentimentos a 

ela relacionados tanto a variedade das respostas, quanto o ineditismo por alguns responderem 

nunca terem refletido sobre este ponto antes. 
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Sistemas de Controle Gerencial (SCG) pode ser definido como um processo utilizado pelos 

gestores para influenciar a performance e o comportamento dos membros da organização, com a 

finalidade de assegurar que a estratégia seja realizada na prática e os objetivos sejam alcançados 

(ANTHONY, 2008). Este estudo busca identificar, por meio de uma revisão de literatura, as 

especificidades dos trabalhos, tanto de natureza teórica quanto empírica, da literatura de controles 

gerenciais, publicados em dezessete revistas brasileiras listadas nos Qualis A2 a B2. Para isso, 

utilizou-se da ferramenta Knowledge Development Process - Constructivist (ProKnow-C), da 

qual foram utilizadas as duas primeiras fases que englobaram a seleção do portfólio final de 24 

artigos sobre o tema (ENSSLIN; GASPARETTO, 2016). Para análise dos artigos selecionados 

iniciou pela separação de das características em duas variáveis principais, sendo básicas (ano de 

publicação, revista, autores, classificações metodológicas e de procedimento) e avançadas 

(abordagens ao tema de controles gerenciais, além das teorias de sustentação utilizadas pelos 

artigos selecionados, assim como os segmentos de pesquisa abordados). Dentre os resultados 

observou-se que todos os artigos foram elaborados em parceria, sendo que dos 24 artigos, 9 

tiveram a contribuição da professora Ilse Maria Beuren e 5 tiveram a contribuição do professor 

Josir Simeone Gomes. Quanto a evolução temporal das publicações, destacam-se cinco artigos de 

2019, quatro artigos em 2016, três de 2013 e três de 2018. O restante da amostra foi publicado 

entre 2006 e 2021. Complementar a evolução temporal destaca-se também as Revistas que 

tiveram as publicações com maior quantidade de artigos sendo: Advances in Scientific and 

Applied Accounting, Enfoque: Reflexão Contábil e Revista Contabilidade & Finanças, cada uma 

com 4 trabalhos que contribuíram para este estudo. No tocante a metodologia, a maioria dos 

estudos é de cunho descritivo, sendo 12 pesquisas qualitativas, 11 quantitativas e uma se enquadra 

como quali-quanti. Ainda, o procedimento de levantamento é adotado em grande parte dos artigos 

selecionados, com adoção do questionário como instrumento de pesquisa. Constatou-se que, 

dentre os 24 artigos selecionados, apenas 5 vinculam suas análises a ao menos uma teoria de 

sustentação. Essas características evidenciam, portanto, as especificidades dos trabalhos acerca 

de controles gerenciais publicados no âmbito nacional, além de denotar potenciais vertentes da 

literatura que estão mais desenvolvidas e outras que ainda precisam de mais atenção. 
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Na promulgação da Lei 15.673/2007, os faxinalenses foram reconhecidos culturalmente pelo 

Estado, o qual tem o dever de garantir a auto identificação das comunidades faxinalenses e a 

valorização e preservação dos faxinais, a partir de políticas públicas, metas e planos para alcançar 

o bem-estar das comunidades e o interesse público. Esta pesquisa foi realizada no intuito de 

compreender os caminhos percorridos e princípios básicos que embasaram a criação da Lei 

Estadual 15.673, de 13 de novembro de 2007 e os agentes que corroboraram para a criação da 

Lei. No Estado do Paraná, os faxinalenses têm sua identidade amparada pela Lei Estadual 15.673, 

de 13 de novembro de 2007. A partir desta, entende-se por identidade faxinalense a manifestação 

consciente de seus grupos sociais, pela sua condição de existência, seu modo de vida e pelo uso 

comum das terras, conciliando as atividades agrossilvipastoris com a conservação ambienta. 

Além disso, a lei identifica suas práticas sociais tradicionais, visando à manutenção de sua 

reprodução física, social e cultural, e de reconhecer a identidade dos faxinalenses mediante 

autodeclararão, bem como seus acordos comunitários.Os faxinalenses foram reconhecidos 

culturalmente pelo Estado a partir da promulgação da Lei 15.673/2007. Dentre os deveres do 

estado está o de garantir a valorização e preservação dos faxinais e a auto identificação das 

comunidades faxinalenses. O estudo das práticas judiciárias, realizado a partir de pesquisas 

etnográficas de caráter antropológico, permite uma interlocução com o campo empírico”. Lima e 

Baptista (2014) afirmam ainda que a metodologia etnográfica incorpora a produção do saber 

jurídico e predispõe a uma percepção mais completa e mais democrática dos fenômenos e dos 

institutos jurídicos. Assim, visando a compreender os caminhos percorridos e princípios básicos 

que embasaram a criação desta Lei Estadual, buscou-se nesta pesquisa, através da etnografia 

demonstrar os apontamentos relevantes e primordiais levantados por agentes que corroboraram 

para a criação da Lei 15.673/2007, tais como, pesquisadores, lideranças faxinalenses, membros 

da advocacia e do sistema jurídico, assim como, políticos que participaram do processo 

legislativo. 
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As metáforas e metonímias têm sido tema de reflexão desde pelo menos a Antiguidade Clássica 

até a atualidade. Com isso, a maneira de entender esses fenômenos mudou consideravelmente ao 

longo do tempo. Na perspectiva retórica tradicional, por exemplo, as metáforas e metonímias 

eram encaradas como recursos estilísticos exclusivamente linguísticos, fundamentados sobretudo 

no desvio de uma linguagem dita literal (TYLER; TAKAHASHI, 2011). Reflexões mais recentes 

desenvolvidas na esteira de pensamentos racionalistas e cognitivistas, no entanto, oferecem um 

contraponto a essa visão tradicional (BLACK, 1954-1955; LAKOFF; JOHNSON, 1980; 

NIETZSCHE, 1999). Elas propõem que os fenômenos metafóricos e metonímicos estariam, antes, 

na própria maneira como pensamos, agimos e falamos, ou seja, estariam presentes e seriam 

naturais na linguagem cotidiana dos e das falantes ao invés de desvios de uma “linguagem literal”. 

Essas reflexões permitem depreender a hipótese de que crianças não só podem, como de fato 

produzem metáforas e metonímias. Foi a partir dessa hipótese e dentro do quadro teórico do 

cognitivismo linguístico que busquei analisar como crianças em fase de aquisição do português 

brasileiro produzem esses fenômenos e, para isso, a pesquisa se dividiu em dois momentos. No 

primeiro, analisei dados transversais e naturalísticos (SCARPA, 2001) de quarenta e sete sujeitos, 

dentre os quais, quarenta crianças entre três anos e cinco anos e cinco meses de idade; nesse 

momento, considerando o propósito inicial com que os dados foram coletados, minha atenção se 

restringiu a verbos. No segundo momento, a análise foi sobre dados longitudinais (SCARPA, 

2001) de quatro crianças entre um ano e sete meses e três anos e oito meses de idade; aqui, o foco 

se ampliou, considerando contextos de diálogo mínimo. Os resultados demonstraram a ocorrência 

de metáforas e metonímias nas falas das crianças em construções por vezes tão sedimentadas que 

esses fenômenos poderiam passar despercebidos como linguagem literal. Identifiquei também 

exemplos de fenômenos metafóricos específicos, denominados na literatura consultada como 

metáforas orientacionais e personificação. Esta pesquisa se caracteriza, portanto, como uma 

pesquisa exploratória que se propõe a expor descritivamente como as crianças em processo de 

aquisição do português brasileiro expressam linguisticamente fenômenos metafóricos e 

metonímicos. 
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A partir de 1964, com o governo militar instituído após o golpe, vários recursos de censura foram 

impostos à sociedade. Esse novo contexto foi marcado pela resistência protagonizada por grupos 

sociais, os quais buscavam novas formas de expressar sua luta pelas liberdades democráticas. 

Com a intensificação da censura, aqueles pertencentes à contracultura que formavam uma 

resistência usaram as frases rápidas pichadas nas paredes dos espaços públicos para se manifestar. 

Os estudantes formaram parte significativa do volume da luta contra as repressões e torturas da 

ditadura. Com a intensa censura dos meios de comunicação, e a proibição de organizações 

estudantis, parte desses estudantes (assim como outros agentes considerados subversivos) foram 

às ruas: a pichação mostrava-se uma tática de comunicação e mobilização da população em geral. 

Essas pichações tomaram posse dos espaços públicos e, com uso de frases rápidas e facilmente 

legíveis, foram muitas vezes relatadas em jornais. O objetivo dessa pesquisa foi analisar como 

tais pichações foram usadas, observadas e julgadas pela imprensa brasileira, usando jornais do 

recorte temporal como fonte. Após um trabalho de levantamento e sistematização do material, 

foram selecionadas 10 matérias de jornais entre os anos de 1976 até 1986 para análise. Elas foram 

caracterizadas de acordo com o conteúdo exposto nos jornais e a partir da diferenciação teórica 

entre os conceitos de pichação e pixação (sendo pichação o principal objeto deste estudo). Assim, 

as matérias foram descritas a partir da caracterização de pichação como: vandalismo, luta política, 

expressão de insatisfação, manifestação artística, terrorismo e/ou propaganda. Dentre os 

resultados encontrados foi possível constatar a presença da pichação como meio de resistência 

durante os períodos da ditadura militar usado principalmente por estudantes envolvidos em 

movimentos sociais, além disso, nota-se uma aproximação dos estudantes com atos ilegais como 

a apropriação dos espaços públicos com o uso da pichação principalmente a partir de outubro de 

1968 quando o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) foi desmantelado. Entre as 

considerações finais foi possível observar que os pichadores eram um grupo diversificado, e que 

mesmo a maioria sendo jovens estudantes da esquerda, ainda é notável a presença de sujeitos da 

direita e apoiadores da ditadura. 
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Este resumo apresenta as atividades realizadas no projeto de pesquisa “Estratégias de Design para 

Promoção da Mobilidade Urbana Ativa”, entre setembro de 2020 e julho de 2021. O objetivo do 

projeto foi entender, através de uma literatura de base, o que é discutido acerca dos temas que 

envolvem o mobiliário urbano e a mobilidade ativa em diversas áreas do conhecimento. E a partir 

disso, identificar os problemas e articular as informações para compreender o papel do design em 

relação ao mobiliário urbano e consequentemente a interação com a cidade e as pessoas. O 

trabalho foi realizado durante a pandemia da Covid-19, adaptado em reuniões semanais online. 

Inicialmente, na fase exploratória, foram realizadas leituras de textos base sobre os temas design 

ativismo, mobiliário urbano e mobilidade ativa para adquirir um conhecimento prévio. 

Posteriormente, foram feitas pesquisas de mobiliários e iniciativas em prol da mobilidade ativa 

existentes, além de uma dinâmica de descrição de rotas cotidianas, de memória, de modo a refletir 

sobre estados emocionais e percepções sobre a cidade. Feito isso, foi efetuada uma revisão 

bibliográfica assistemática, no qual foram selecionados apenas os artigos de revista ou eventos 

científicos para leitura completa. A revisão bibliográfica obteve um total de 13 textos, de 2008 a 

2020, no qual foram feitos mapas mentais para discussão com o grupo. Esta etapa permitiu 

compreender o papel do design nos mobiliários urbanos e seu impacto como integrador da 

paisagem urbana, e como este afeta os pedestres e ciclistas em torno do seu vínculo social, 

experiências e percepções. Outro fator é o direito à cidade e como o desenho urbano afeta as 

dinâmicas e vivências da sociedade, sendo necessário um olhar que enfatize a importância de 

cidades mais seguras e acessíveis, buscando valorizar a escala humana através do design 

universal. Desse modo, a fase exploratória foi essencial para compreender novos conceitos e 

conexões sobre os temas em diversas áreas do conhecimento e definir o problema do projeto. 

Como resultado desta fase, foi submetido ao Simpósio de Design e Sustentabilidade de 2021, o 

artigo “Design e Mobiliário Urbano: Contribuições para a mobilidade ativa nas cidades”. Já a fase 

de pesquisa de campo, que está em andamento, visa analisar o uso e impacto dos mobiliários 

urbanos de Curitiba e a relação com a acessibilidade, memória afetiva, identidade, de acordo com 

o contexto dos usuários. Os próximos passos serão entender o papel do design nessa interação e 

como se relacionam com as referências adquiridas até o momento. 
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A violência é considerada um problema de saúde pública por ser uma das principais causas de 

mortalidade prematura no mundo, resultando em diversos impactos que afetam a população. Este 

é um estudo ecológico de série temporal sobre homicídios entre 2015 à 2019 realizado no Estado 

do Paraná. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) por 

categorias: gênero, idade, raça/cor, estado civil, local de ocorrência e CID (X85 à Y09 e Y35 à 

Y36). A análise dos dados demonstra que no período entre 2015 à 2019 ocorreram 13.323 mortes 

violentas no estado, sendo 91,5% (12.192) do gênero masculino e 8,5% (1.128) do gênero 

feminino. Considerando apenas a faixa etária, a maior parte dos homicídios compreende as idades 

de 20 à 29 anos, totalizando 4.762 óbitos nos últimos 5 anos, sendo 93,9% (4.470) do gênero 

masculino e 6,1% (292) gênero feminino. A faixa de 20 à 29 anos compreende ainda a maior 

diferença percentual entre os gêneros, já maior semelhança foi observada entre os menores de 1 

ano, nesta idade do total de ocorrências, 59,1% (13) ocorreram com masculino e 40,9% (9) com 

feminino. Analisando os homicídios de acordo com cor/raça, percebe-se que brancos do gênero 

masculino corresponderam à 67,6% (9.001) dos homicídios, seguidos dos pardos com 19,6% 

(2.608) e pretos 3,0% (405), no gênero feminino brancos também morrem mais que pardos e 

pretos, contudo com taxas menores, respectivamente: 6,4% (861), 0,3% (40), 1,5% (201). Em 

relação a idade escolar, 41,4% (5.044) dos homicídios do gênero masculino foi com idade escolar 

entre 4 e 7 anos, ou seja, na faixa que compreende o ensino básico e fundamental, no gênero 

feminino o maior percentual foi verificado nas pessoas com ensino fundamental e médio (idade 

escolar de 8 à 11) com 36,3% (410) dos homicídios para o gênero. Independentemente do gênero, 

70,9% (9.450) dos óbitos foram registrados entre os solteiros. Os dados mostram que o maior 

índice de homicídios do gênero feminino, 34,8% (393) ocorreram no domicilio, enquanto 42,4% 

(5.168) das mortes masculinas aconteceram em vias públicas. Disparos de arma de fogo (CID: 

X93 X94 e X95) são a maior causa das mortes para ambos os gêneros, masculino com 67,7% 

(8,177) e feminino 42,5% (479) dos casos. Destaca-se ainda que a intervenção legal foi 

responsável por 0,1% (1) mortes do gênero feminino, contudo correspondeu à 4,86% (593) dos 

óbitos masculinos. Compreender melhor as categorias que levam ao homicídio é um passo 

fundamental para criação de políticas públicas mais eficazes para minimizar os homicídios no 

Brasil e no mundo. 
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O objetivo deste trabalho é analisar processos fonológicos da libras e com isso dar continuidade 

ao meu trabalho de iniciação científica realizada em 2018-2019 e de TCC, defendido em 2021. 

Para isso, analisamos processos fonológios da libras identificados em vídeos de um youtuber 

surdo, com quem também realizamos uma entrevista pelo zoom para traçar seu perfil. Com base 

nessa entrevista, observamos que ele tem vinte e quatro anos, é nascido em Goiás, mas atualmente 

mora em São Paulo, residindo nessa cidade há aproximadamente um ano. É filho de pais surdos 

e formado em design gráfico. Trabalha na área de formação e também como influenciador digital 

e tradutor. Sua primeira língua é libras. Nunca estudou em escola bilíngue, mas apenas em escolas 

regulares. Frequentou sessões com fonoaudiólogas por doze anos. A análise dos dados do sujeito 

em questão objetivou verificar a frequência de processos fonológicos durante a sinalização 

natural. Seguindo a tipologia de processos apresentada como resultado da minha iniciação 

científica, esses dados foram classificados em quatros categorias: (1) Geral: Assimilação, 

Metátese; (2) Mão não dominante: Antecipação, Perseveração, Congelamento, Abaixamento, 

Apagamento. (3) Localização: Ipsilaterizaçao, Contralaterização, Neutralização, Alçamento, Não 

realização do contato e (4) Movimento: Inserção de transição, Suspensão entre movimento, 

Rotação, Oscilação, Sequência única, Distalização e por fim, Proximalização. Os 63 vídeos 

coletados do seu canal totalizam 16:50:48 horas. Os resultados esperados, com base nos resultados 

do meu TCC, são (1) maior frequência de assimilação da configuração e de casos de metátese de 

configuração e movimento. Já em relação aos processos que envolvem a mão não dominante, 

esperamos maior frequência de perseveração. Por fim, em relação à localização e ao movimento, 

esperamos maior frequência, respectivamente, da neutralização e distalização. 
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Esse trabalho é resultado de uma sequência de projetos de iniciação científica que vêm 

acontecendo desde 2018, culminando inclusive no conteúdo da minha monografia de conclusão 

do curso de História. A partir da minha participação no projeto de extensão “Cultura Material e 

Gênero: a História das Mulheres no Museu Paranaense”, entrei em contato com o acervo do 

museu e nele percebi que existe uma grande discrepância entre a presença feminina na 

historiografia sobre a arte do Paraná (praticamente inexistente) e a presença de mulheres artistas 

ali no acervo (diversas). Partindo dessa primeira análise, meu interesse foi progressivamente se 

especificando em uma das artistas, Ida Hannemann de Campos. O motivo desse interesse foi, 

principalmente, o fato de Curitiba possuir dois murais (meio artístico dominado pelo masculino) 

de sua autoria: “Gralha azul e o alvorecer” e “Natureza Típica”, ambos com temáticas de 

inspiração paranista. Percebendo a inserção de Campos nesse meio, e a ausência de estudos 

historiográficos sobre a sua carreira, meu trabalho parte da teoria crítica feminista - segundo 

análise de pesquisadoras como Luana Saturnino Tvardovskas e Linda Nochlin - para recuperar a 

trajetória da artista, tentando compreender seu lugar na história da arte paranaense. Com o apoio 

teórico de estudiosos como Luciano Pereira Buchmann e  Luciana Estevam Barone Bueno, 

analiso a função do mural de inspiração paranista na cidade de Curitiba, considerando a tradição 

existente da representação de temas como a gralha azul e o pinhão. A partir das localizações dos 

murais, é possível concluir que a combinação dos elementos tradicionalmente paranistas com uma 

leitura religiosa é do interesse das elites políticas e econômicas da cidade. Essa inovação artística, 

própria de Campos, foi o que permitiu sua inclusão em espaços geralmente dominados pela 

presença masculina como o muralismo. 
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O Plano de Trabalho faz parte das atividades do Observatório de Publicidade e Ética no Consumo 

(OPETIC). O principal objetivo da pesquisa de Iniciação Científica é analisar as formas do fazer 

publicitário expressos em conteúdos publicitários, (re)examinando a função social da publicidade 

e como a sua abordagem persuasiva se apresenta ao consumidor. Para alcançar tais objetivos, 

metodologicamente foram realizadas duas etapas e uma terceira ainda está em andamento, a saber: 

1) Pesquisa bibliográfica na interface Publicidade, Ética e Consumo para atualização e 

consolidação do referencial teórico sobre processo de tomada de decisão e imaginação moral 

diante de dilemas éticos, cultura organizacional e relações profissionais. Tais problematizações 

se revelaram vitais para a construção de cases na perspectiva da ética publicitária; 2) Pesquisa 

documental com mapeamento e análise de conteúdos publicitários do segmento de produtos 

alimentícios destinado ao público infantil; elaboração de cases com reflexões no âmbito 

publicitário-ético-moral; identificação de apelos persuasivos segundo conceitos dos campos da 

ética e da moral e a partir do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária; 3) Protocolo 

metodológico (em desenvolvimento) para construir experiências de observação junto aos 

profissionais de publicidade por meio de júri simulado e/ou entrevista narrativa. Como resultados, 

os subsídios teóricos (uma extensa lista de leituras bibliográficas) e documentais (sobretudo a 

elaboração de cases acerca do conteúdo persuasivo) estão sendo essenciais na elaboração da 

estratégia metodológica e serão utilizados na realização da pesquisa empírica com atores do 

mercado publicitário a fim de conhecer como as questões de ética e moral e de legislação 

publicitária são problematizadas nos processos comunicativos de produção publicitária. Em 

síntese, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental foram etapas preparatórias fundamentais 

para criar um protocolo metodológico que combine rigor científico e criatividade para, assim, 

avançar à próxima fase da pesquisa – já fora do escopo deste plano de trabalho: testar o protocolo 

metodológico, em uma pesquisa exploratória, com profissionais de publicidade. Para tanto, 

esperamos que as técnicas de produção de dados pensadas, planejadas e projetadas para a 

especificidade desta pesquisa, transcendendo um nível automatizado e pouco reflexivo de 

métodos e técnicas, tragam a chance de refletir sobre outros e novos aspectos das questões de 

ética publicitária e de legislação publicitária nos contextos de consumo. 
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Este trabalho apresenta resultados do plano de pesquisa Experiências de smart cities no brasil: 

Trânsito de informações para gerar inovação em cidades. O objetivo da pesquisa foi identificar e 

explorar as iniciativas do Vale do Pinhão (Ecossistema de Inovação em Curitiba) que contribuem 

para o desenvolvimento de Inovação Aberta com foco em cidade inteligente. A justificativa da 

escolha do tema se deu na tentativa de aprofundar os estudos sobre inovação aberta e cidade 

inteligente no espectro da gestão da informação. A metodologia aplicada foi a pesquisa 

exploratória e descritiva, com técnicas de estudo de caso. O caso selecionado foi o Vale do Pinhão, 

na cidade de Curitiba. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas online, realizadas entre 

os meses de abril e junho, com atores-chaves atuantes no Vale do Pinhão. Os achados apontaram 

que inicialmente o Vale do Pinhão nasceu com uma visão territorial, no sentido de ocupar um 

espaço físico mirando a reurbanização. Mas ao inserir os atores para discutir o que era esperado 

e necessário para o desenvolvimento e avanço em inovação na cidade, identificou-se a 

necessidade de ampliar os seus pilares estruturantes para: reurbanização; educação e 

empreendedorismo; fomento fiscal; integração e articulação; e tecnologia. Cada pilar teve como 

objetivo estruturar as ações do Vale do Pinhão para ampliar o ecossistema de inovação na cidade. 

Essas ações direcionaram para programas, mediados pela Agência Curitiba de Desenvolvimento 

e Inovação, que visam a capacitação do cidadão para gerir o próprio negócio, ou começar a 

empreender, propondo o estímulo de permanecer na cidade, gerar renda e empregos. Ao total foi 

identificado oito programas que estimulam e fomentam a sociedade civil de Curitiba a 

empreender: Bom Negócio, Empreendedora Curitibana, Curitiba Empreendedora, TecnoParque, 

Primeiro Emprego Tec., Cidade das Startups, Worktiba e Paiol Digital. Identificou-se, também, 

que a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação atende empresas que queiram se 

estabelecer ou consolidar na cidade, liderando o trânsito de informações técnicas, sociais e 

econômicas. Concluiu-se que o Vale do Pinhão não é somente um espaço físico de inovação, mas 

sim de ações espalhadas pela cidade que visam atingir e interagir com a população e fomentar o 

empreendedorismo. O compartilhamento de informações e conhecimentos, tendo a Agência 

Curitiba como um hub que conecta todos os stakeholders do ecossistema, é fundamental para a 

geração de inovações para a cidade. 
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Esta pesquisa, “O cinema Hollywoodiano e a masculinidade latina: deveres e limitações do 

homem latino-americano a partir do cinema estadunidense (1990-2010)”, buscou analisar a 

construção do homem latino-americano no cinema estadunidense através dos filmes Legally 

Blonde, de Robert Luketic (2001), e Crazy/Beautiful, do diretor John Stockwell (2001). A partir 

da compreensão teórico-metodológica do gênero e da(s) masculinidade(s) como categorias 

sociais, históricas e, portanto, mutáveis, trabalhamos com os estereótipos, os deveres e as 

limitações que faziam parte da construção desses homens latinos a partir das fontes acima 

mencionadas. Dessa forma, Carlos Nuñez (Jay Hernandez) tornou-se figura central durante as 

análises por fazer par romântico com Nicole Oakley (Kirsten Dunst) em Crazy/Beautiful, tendo 

sua latinidade como objeto central durante a construção de suas relações e durante as limitações 

de suas posições sociais, enquanto em Legally Blonde,  Enrique (Greg Serano), um personagem 

em tese secundário no filme, tornou-se importante por fazer parte de uma obra audiovisual que 

questiona e satiriza alguns estereótipos que rondam a vida das mulheres. Ainda assim, a pesquisa 

defendeu a necessidade de analisar como esse homem latino-americano é produzido: através da 

manutenção ou da indagação de determinados estereótipos? Como resultados principais de 

análise, o trabalho contribuiu para os estudos sobre a relação entre a América Latina e os Estados 

Unidos da América através de fontes que escapam dos âmbitos econômicos, oficiais e frutos de 

dinâmicas governamentais e institucionais – que foram até agora mais estudadas pela 

historiografia –, expandindo o escopo de análise a partir da importância que as fontes 

cinematográficas representam para as análises historiográficas, para as análises dos estudos de 

gênero e também para a compreensão da forma como os diálogos entre Estados Unidos e América 

Latina serão construídos e divulgados através do cinema voltado ao grande público. Como 

considerações finais, a pesquisa ressalta como é fundamental o reconhecimento de produções 

cinematográficas que reinsiram as identidades latino-americanas para além de seus estereótipos 

consolidados pelo cinema hollywoodiano, tal como o do latin lover que foi predominante até os 

anos de 1980. Entretanto, isto não quer dizer que o questionamento de alguns estereótipos  

realizadas pelo cinema estadunidense dos anos 1990 esteja isento da produção de novos 

estereótipos. 
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A educação ambiental, assim como vários outros temas transversais, podem ser abordados em 

obras da literatura infantil. O presente trabalho teve como objetivo analisar os livros de literatura 

infantil que explorem a relação ser humano e natureza, observando nessas obras os conceitos e 

representações dos seres humanos e não humanos e analisando a concepção predominante nos 

textos a partir da perspectiva antropocêntrica, biocêntrica e ecocêntrica. Para essa investigação, 

foi utilizado a análise textual discursiva que consiste em um processo de unitarização, onde um 

texto é separado em unidades de significados, ou seja, fragmentos que podem apresentar 

significados específicos. O corpus de análise deste trabalho foram livros de literatura infantil 

pertencentes ao acervo da Biblioteca Pública Castro Alves localizada no município de Palotina 

(Paraná). Ao todo, 177 obras pertencentes ao acervo foram analisadas entre o período de 

dezembro de 2020 e abril de 2021. Os materiais foram lidos para a seleção dos excertos de textos 

e imagens que exploravam a relação ser humano e natureza, constituindo as unidades de análise, 

as quais permitiram a categorização dos livros como antropocêntricos, biocêntricos ou 

ecocêntricos. A perspectiva antropocêntrica foi observada em cerca de 53,67% das obras 

analisadas, 22,60% foram categorizadas como biocêntricas, 6,21% como ecocêntricas, 13% 

possuíam traços antropocêntricos e biocêntricos; 2,26% foram classificadas como 

antropocêntricas e ecocêntricas; 1,69% como biocêntricas e ecocêntricas e apenas 0,56% 

apresentavam as três perspectivas. Dentre as obras analisadas, a perspectiva antropocêntrica é a 

que mais predominou. Outros estudos convergem com esses resultados, demonstrando a 

importância de se problematizar essa temática dentro do campo da educação ambiental. 

Acreditamos que outras pesquisas envolvendo outras categorias de livros e materiais possam 

aprofundar o tema, traçando um panorama mais detalhado das perspectivas trabalhadas nestes 

materiais. 
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Esta pesquisa tem por principal objetivo a articulação entre a teoria marxista da dependência 

(Marini, Bambirra e Dos Santos) e a teoria da consubstancialidade e coextensividade das relações 

sociais (Kergoat e Hirata), com o fim de mapear a condição da mulher trabalhadora no contexto 

de superexploração da força de trabalho na periferia do capitalismo. Para tanto, será caracterizada 

a situação de dependência na América Latina de modo geral e o papel do continente da divisão 

internacional do trabalho, caracterizado pela cisão entre as esferas de produção e circulação de 

mercadorias, pela transferência de valor da periferia para o centro e, principalmente, pela 

superexploração da força de trabalho. Esta última, característica primordial do capitalismo sui 

generis latino-americano, se dá por meio do aumento da intensidade do trabalho, do aumento da 

jornada de trabalho e da redução do consumo do empregado além de seu limite normal, de modo 

que a força de trabalho é remunerada em valores abaixo dos necessários para sua reprodução. 

Além disso, partindo do pressuposto de que as relações sociais de classe, gênero e raça são 

consubstanciais e coextensivas, serão expostos os fundamentos da divisão sexual do trabalho – 

especialmente os princípios hierárquico e de separação – desde a noção de trabalho reprodutivo 

desenvolvido por feministas marxistas. Pretende-se demonstrar que o trabalho reprodutivo, 

historicamente atribuído às mulheres, foi essencial para o nascimento do capitalismo e para a sua 

posterior manutenção e, justamente por isso, permanece precário e invisibilizado. Porque a 

reprodução está socialmente relacionada a atributos de uma suposta feminilidade, as mulheres 

continuam responsáveis por ela quando ingressam no mercado de trabalho, evidenciando que a 

divisão sexual do trabalho é dotada de enorme plasticidade em suas manifestações concretas no 

tempo e espaço. Conclui-se, por fim, que a trabalhadora latino-americana, por sua condição de 

mulher, vive diferencialmente, em relação ao homem, a condição de superexploração na periferia 

do capitalismo: é superexplorada por conta dos mecanismos da dependência que constitui a 

América Latina, ao mesmo tempo em que é incumbida da realização de tarefas socialmente 

desvalorizadas no âmbito da divisão sexual do trabalho. Neste momento, para ilustrar o panorama 

da condição concreta desta mulher, se recorrerá a documentos oficiais e pesquisas realizadas pela 

OIT que trazem indicadores de precariedade do trabalho, relacionados à (in)formalidade, nível 

salarial, jornada de trabalho e tipo de atividades desenvolvidas. 
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Este trabalho busca apresentar como os projetos de extensão desenvolvidos pelo Observatório do 

Clima Institucional e Prevenção da Violência em Contextos Educacionais - Xará, procuram 

compor representações gráficas acessíveis à diversidade de seu público-alvo, composto de 

discentes e docentes de várias faixas etárias, identidades étnicas e de gênero. As representações 

gráficas são parte fundamental de um material formativo, estabelecendo relações imagéticas com 

o conteúdo apresentado. Infelizmente, muitas vezes também acabam reforçando estereótipos ou 

representando apenas parte do público alvo. Desenhos mais abstratos possibilitam a representação 

universal das pessoas. Nesse sentido, possibilitam que cada pessoa se identifique com a 

representação, ou seja, que veja a si mesma, diferentemente de fotos ou desenhos realistas de 

pessoas. Assim, este trabalho visa relatar o processo de construção de representações gráficas 

inclusivas, dentro de materiais formativos e informativos. Até o momento, foram desenvolvidos 

art posts, vídeos e um curso de extensão. As representações gráficas criadas foram feitas por 

ícones com traços mais simplificados, que representam uma pessoa humana, mas sem definir seu 

gênero ou traços étnicos. Tentando evitar traços estereotípicos, muitos desafios foram 

encontrados, pois, mesmo em ícones simplificados, signos comuns são a primeira opção, mas 

durante o decorrer dos projetos, os signos foram reinterpretados pela troca de ideias entre as 

pessoas ilustradoras e espectadoras. Uma senhora de cabelos compridos e óculos tornou-se uma 

pessoa com jaleco para representar profissionais da educação, por exemplo. Esse processo no 

Observatório Xará foi desafiador, mas percebeu-se: é possível desenvolver ícones mais 

inclusivos; o processo é gradual e mutável, pois a abstração é relativa e depende do retorno 

contínuo do público alvo e da progressão técnica das pessoas ilustradoras; e torna-se valoroso que 

as representações gráficas sejam revisitadas continuamente e aprimoradas, para que o material 

torne-se cada vez mais inclusivo e universal. 
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À medida que avançam os debates socioculturais referentes ao mercado de trabalho publicitário, 

relações sociais e consumo o plano de trabalho do qual deriva este resumo se integra às discussões 

acerca de tal temática, visando problematizar o campo publicitário por um viés ético-moral. Para 

tanto, o objetivo principal da pesquisa é analisar a atividade publicitária em seu processo de 

produção, circulação e consumo, com prováveis implicações de ordem ético-moral e de legislação 

publicitária. O presente estudo faz parte das atividades realizadas no Observatório de Publicidade 

e Ética no Consumo (OPETIC), espaço de reflexão e crítica fundamental para examinar e discutir 

conceitos propostos por autores(as) no que concerne à interface publicidade, consumo e ética. 

Pesquisadores(as) nacionais como Clóvis de Barros Filho (2006), Pamela Saunders Craveiro e 

Ana Paula Bragaglia (2018), junto aos(as) internacionais Kohlberg’s (1981, 1984), Prentice 

(2004), Gentile (2010) e Drumwright (2012) serviram de base para discussões acerca de atitudes 

éticas, desenvolvimento moral pessoal e níveis de análise (the micro level – características 

individuais do profissional; the meso level – clima e cultura organizacional; the macro level - 

efeitos da publicidade na sociedade). Tais noções teóricas oriundas da pesquisa bibliográfica 

foram aplicadas na pesquisa documental que reuniu conteúdo publicitário em circulação para 

examinar as formas de expressão publicitária e a identificação de apelos persuasivos. Ainda, para 

a estratégia metodológica em construção - resultado principal da pesquisa de Iniciação Científica 

-, as ideias acerca de júri simulado de Anastasiou e Alves (2006), em conjunto com a entrevista 

narrativa de De Moura e Nacarato (2017) e Muylaert (2014), têm sido as referências teórico-

metodológicas predominantes. O protocolo metodológico em desenvolvimento será aplicado 

futuramente em uma pesquisa exploratória junto aos profissionais da propaganda, como 

continuidade da pesquisa, com a finalidade de averiguar junto a publicitários(as) o 

comportamento frente a problematizações ético-morais apresentadas em diferentes situações no 

campo publicitário e a compreensão da necessidade de práticas profissionais cidadãs na produção 

publicitária. Por extensão, almeja-se gerar futuras reflexões para novos estudos sobre o consumo 

e a função social da publicidade. 
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O estado do Acre é formado por 22 municípios. O nome de cada município é designado nos 

estudos linguísticos de topônimos. A palavra topônimo é “de origem grega, onde ‘topos’ significa 

“lugar” e ‘onoma’ “nome”.” O Professor Alexandre Mello Sousa da Universidade Federal do 

Acre desenvolveu um web software chamado “toponímias em libras” para a documentação de 

topônimos acreanos. Esse web software, um vídeo disponibilizado no canal de Ianele Vital de 

Melo do Youtube e um vídeo disponibilizado do CAS também no Youtube foram analisados por 

Lico Marcelino Bezerra em seu TCC defendido 2021 no curso de letras libras da UFPR. O autor 

focou na variação fonológica, morfológica e lexical topônimos que nomeiam, que os municípios 

acreanos. Como resultado, o autor observou maior frequência de variação fonológica, seguida por 

variação lexical. Ele observou ainda menor frequência de variação morfológica e dois casos em 

que nenhum dos três tipos de variação foi identificado. O objetivo deste trabalho é reanalisar os 

dados analisados por Lico Marcelino Bezerra, focando na morfolologia dos sinais toponímicos. 

Precisamente, neste trabalho os sinais foram classificados usando as mesmas categorias de análise 

de empregadas pelo meu orientador, Prof. André Xavier, na análise de topônimos referentes a 

nomes de bairros de curitiba em libras. Precisamente, meus dados foram classificados quanto à 

sua origem (nativos ou híbridos) e sua estrutura (simples ou compostos). Como resultado, de um 

total de 66 sinais, observei maior presença de sinais híbridos (43), e menor presença de sinais 

nativos (23). Em relação à estrutura morfológica, observei maior frequência de compostos do que 

de sinais simples. Entre os compostos, observei ainda a ocorrência de compostos sequenciais, 

simultâneos e mistos. Em outras palavras, identifiquei topônimos formados por dois sinais 

produzidos em sequência, ao mesmo tempo, um em cada mão, e uma combinação desses dois 

tipos, respectivamente. 
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Apesar da evolução da arbitragem, as partes ainda se utilizam do Poder Judiciário, por meio de 

medidas protelatórias, para obstruir o desenvolvimento do procedimento arbitral. Diante deste 

cenário, a pesquisa teve como objetivo compreender o fenômeno dos procedimentos paralelos 

enquanto manobra dilatória utilizada pelas partes, ao trazerem a mesma controvérsia a tribunais 

diferentes, a fim de perturbar ou retardar o curso da arbitragem. Nesse sentido, buscou-se analisar 

as consequências negativas desse fenômeno, bem como os mecanismos disponíveis para mitigá-

lo, como os institutos da litispendência e da coisa julgada. Além disso, examinou-se a aplicação 

das anti-suit injunctions no direito brasileiro, visto que, embora tenham a sua origem no direito 

da common law, essas medidas são proferidas com certa frequência por juízes da tradição 

civilista, para impedir a instauração de uma arbitragem, ou ainda, para ordenar a desistência de 

um procedimento arbitral já em curso. A metodologia utilizada pela pesquisa foi o método 

dedutivo, partindo de premissas gerais para conclusões específicas, a partir do exame de materiais 

bibliográficos, como levantamento doutrinário e jurisprudencial, a fim de realizar uma análise 

conceitual-teórica, com base em teorizações de autores que estudam o tema e em julgados 

nacionais e internacionais sobre a matéria. Desse modo, dentre os resultados obtidos, verificou-

se que os procedimentos paralelos conflitantes geram às partes gastos adicionais de tempo e de 

recursos, além do risco de decisões contraditórias e inconsistentes. Ainda, a utilização de anti-suit 

injunctions contraria o princípio da competência-competência, demonstrando o perigo de 

interferências indevidas do Poder Judiciário na arbitragem. Nesse cenário, diante de práticas 

dilatórias, como procedimentos paralelos e anti-suit injunctions, foram encontrados institutos 

processuais que auxiliam na delimitação da relação entre árbitro e juiz, como o efeito negativo do 

princípio da competência-competência, que promove a prioridade temporal do juízo arbitral, 

privilegiando a vontade das partes de se submeterem à arbitragem. Em síntese, concluiu-se que a 

análise dos procedimentos paralelos e das anti-suit injunctions envolve o exame dos limites da 

atuação do Poder Judiciário na arbitragem. Nesse sentido, é fundamental estabelecer uma 

adequada atribuição de competências entre árbitro e juiz, a fim de garantir a eficiência do 

procedimento arbitral, assim como evitar intervenções judiciais indevidas ou prematuras. 
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O presente trabalho integra o projeto de pesquisa ‘’Conexões para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e Diversidade na Educação Básica’’ e conta com a colaboração de outra estudante 

bolsista de iniciação científica para a realização do mesmo. A pesquisa tem como objetivo 

investigar e mapear as propostas e ações institucionais da Secretaria Municipal de Educação no 

município de Pinhais-PR para a efetivação do Art. 26-A da Lei nº 9394/96, que versa a respeito 

da obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de 

ensino público e privados presentes no território brasileiro. O recorte proposto para este trabalho 

refere-se aos resultados parciais obtidos na etapa inicial, na qual foram realizadas buscas no portal 

de periódicos da plataforma CAPES, a fim de construir um levantamento bibliográfico acerca das 

temáticas de diversidade e relações étnico-raciais na educação básica referentes ao ano de 2020, 

no qual foram localizados 19 artigos. O trabalho aqui realizado, buscou entender quem produz 

estas pesquisas, qual é o gênero e a região predominante dos (as) pesquisadores (as), e de que 

instituições os artigos partem. Ao realizar as buscas focamos em artigos que versassem a respeito 

de iniciativas institucionais das secretarias de educação, demanda esta, que a pesquisa constatou 

como ausente, uma vez que dentre os 19 artigos encontrados, o debate sobre iniciativas 

institucionais para a efetivação do Art. 26-A da LDB é inexistente. Nota-se ainda, que os 

resultados obtidos inicialmente comprovam a relevância da realização do presente trabalho, visto 

que é importante e necessário investigar o que as secretarias têm desenvolvido acerca da temática 

da diversidade étnico-racial, considerando que a Lei completa 18 anos em 2021. Espera-se que 

por meio desta pesquisa, possamos compreender por intermédio do caso do município de Pinhais 

como e de que forma as práticas institucionais são efetivadas a fim de impulsionar a promoção da 

igualdade racial e do respeito às diversidades. 
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Revisão Sistemática da Literatura sobre estratégias presenciais a pais de alunos sobre bullying Os 

pais ou cuidadores podem tanto agir de modo a aumentar o envolvimento dos filhos e filhas no 

bullying, quanto diminuir este envolvimento. Portanto, estratégias que sejam específicas aos pais 

são importantes. Esta iniciação científica investigou o estado atual da literatura científica sobre 

estratégias presenciais a pais de alunos sobre bullying, com o objetivo de apresentar a importância 

do envolvimento dos pais na prevenção do bullying. Fez-se uma revisão sistemática, com busca 

entre agosto a outubro de 2020, por três pesquisadores, dentre os quais a bolsista de iniciação 

científica, nas bases Scielo, Pubmed, Scopus e Psycinfo e no banco de dados Google Acadêmico. 

Foram utilizados os seguintes descritores: student AND (parents OR family) AND “school 

bullying” AND “intervention studies”. Sem estabelecer recorte temporal, optou-se pela seleção 

apenas de artigos, com delineamento experimental controlado, em Português ou Inglês. Foram 

identificados 576 artigos na busca primária, sendo que efetivamente doze foram os estudos que 

responderam aos critérios de elegibilidade, que se referiram a avaliação de estratégias presenciais 

a pais. Estas estratégias eram multicomponentes, envolvendo também alunos e/ou docentes, de 

modo que não se sabem os efeitos exclusivos das intervenções com os pais, as intervenções foram 

abordada de diferentes formas, dentre elas encontramos: Fornecimento de folheto ou guias; 

Workshop; Manual de curso para pais; sessões por telefone (que duravam em média 30 minutos). 

De modo geral, as intervenções com pais incluíram um ou mais dos seguintes temas: 

sensibilização para as consequências do bullying, características do problema, atitude diante de 

situações que envolvam o filho, frequência da comunicação com os filhos sobre bullying e 

percepção sobre a capacidade dos mesmos em ajudar os filhos a responderem sobre bullying. As 

intervenções com pais foram pouco intensas e breves, sendo que em alguns programas consistiu 

em apenas uma ou duas reuniões. São importantes estudos futuros sobre como incluir maior 

participação parental no enfrentamento do bullying, aumentando as chances de efetividade dos 

programas. 
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar o estudo comparativo de sinais de cores em libras 

e em outras línguas de sinais. Para isso, realizei uma revisão de literatura sobre cores em diferentes 

línguas faladas, de acordo com a qual as línguas naturais podem apresentar onze termos básico, a 

saber, preto, branco, vermelho, verde, amarelo, azul, marrom, laranja, roxo, rosa e cinza. Além 

disso, realizei uma revisão de literatura sobre cores na libras. Para realizar a comparação da libras 

com outras línguas sinalizadas, coletei dados no site Spread the Sign, site que apresenta 

dicionários de 42 línguas de sinais. Através dessa fonte, foi possível analisar sinais de cores para 

25 a 40 línguas, totalizando 399 dados. Esses dados foram categorizados da seguinte forma: 

primeiramente separei sinais em que foi possível identificar uma motivação em sua forma e a cor 

designada dos sinais, portanto, icônicos, dos formados por letras do alfabeto manual, empréstimos 

linguísticos. No caso dos icônicos, ainda subdividi os dados em relação à sua possível motivação. 

Ainda criei uma categoria para os casos em que a classificação anterior não foi possível, dúvidas. 

A classificação para quatro dessas línguas (LSA, LGP, BSL e GSL) foi checada informalmente 

por meio de consulta via plataforma Zoom a um de seus usuários, surdos no caso das três primeiras 

línguas e ouvinte no caso da última. Os resultados foram divididos em duas categorias: 1) 

relacionada à separação entre sinais icônicos, empréstimos linguísticos e casos em que a 

classificação não foi possível e 2) agrupamento das línguas, acompanhando o modelo de termos 

básicos em cores criado pelos linguistas Berlin e Kay em sua obra clássica publicada em 1969. 

Em relação ao primeiro grupo, tirando os sinais cuja classificação não foi possível, observei a 

predominância de sinais nativos. Já em relação ao segundo grupo de resultados, observei que a 

libras se assemelha aos padrões da língua de sinais chinesa e de Hong Kong, pois apresenta formas 

nativas até a cor amarelo ou azul, respectivamente. 
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O presente resumo é parte do plano de trabalho “Turismo infantil no litoral do Paraná: desafios, 

oportunidades e propostas de ações”. Foi realizada pesquisa bibliográfica pautada no turismo 

infantil, no olhar da criança como turista, além das vertentes do marketing no turismo e de 

estratégias de promoção de roteiros turísticos. Com metodologia adaptada devido às restrições 

impostas pela pandemia da Covid-19, o trabalho ficou restrito aos meios remotos a partir de 

entrevistas por telefone e aplicativos de mensagens para comunicação com os gestores de 

empresas turísticas que atuam no turismo na Ilha do Mel e que estão cadastradas no Cadastur 

(Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) do Ministério do Turismo. Realizaram-se 

entrevistas para indicar aspectos do turismo infantil na Ilha do Mel, onde foram contactados 

oitenta estabelecimentos de meios de hospedagem e alimentos e bebidas e obteve-se um total de 

cinco respostas. Ademais, a partir de pesquisa bibliográfica e de uma visita de campo, seguindo 

os protocolos sanitários, foi elaborado um roteiro turístico para crianças na Ilha do Mel 

(Paranaguá – PR). Também, desenvolveu-se um folder com informações do local, contatos de 

equipamentos e serviços turísticos selecionados por meio do CADASTUR e que tivessem alguma 

indicação em seus sítios eletrônicos oficiais referentes às adequações de produtos e serviços 

turísticos para crianças. O roteiro foi pensado para o público infantil e famílias com crianças, 

buscando atividades que atendam as necessidades, desejos e garantam a integridade das mesmas. 

Por fim, utilizou-se a análise de dados SWOT ou FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e 

ameaças) de Humphrey (1960), para indicar pontos da matriz no destino estudado. Ao final desse 

ciclo foi possível propor ações para contribuir com o desenvolvimento do turismo infantil no 

litoral paranaense, sendo elas: a criação de um webdocumentário; uma ação conjunta das 

prefeituras do litoral paranaense para o fomento da atividade; a criação de um selo para empresas 

amigas da criança; a busca de parceria pública para a implantação do roteiro desenvolvido e 

parceria com o setor privado da região com o objetivo de desenvolver o turismo infantil. 
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A Educação Física brasileira assistiu, ao longo das décadas de 1950 e 1960, o surgimento de 

diversas práticas e ideias em um movimento de reorientação dos processos didático-

metodológicos. Diversos sujeitos e instituições participaram desse processo, mobilizando para 

isso um conjunto variado de estratégias e dispositivos, como por exemplo a publicação de 

periódicos especializados, a organização e promoção de congressos, cursos, seminários, e a 

realização de viagens pedagógicas. Nesse sentido, a trajetória de Germano Bayer (1923-2009), 

professor de Educação Física paranaense, ganha relativo destaque na compreensão dos processos 

educativos que foram intencionados e postos em prática naquele contexto, tendo em vista a sua 

circulação e atuação em diversos ambientes formativos durante os anos que dedicou à docência, 

interessando aqui a sua viagem realizada à Europa entre os anos de 1952 a 1954, quando fez um 

curso no Real Instituto de Educação Física de Estocolmo (GCI) na Suécia, o possibilitando assim 

efetivar incursões em diferentes países naquele continente. Assim, a presente pesquisa buscou 

investigar como essas viagens pedagógicas realizadas por Germano Bayer impactaram na 

constituição de sua identidade docente - sobretudo através da constituição de um networking 

(FUCHS, 2007) com sujeitos e instituições -, permitindo assim a apropriação e ressignificação de 

modos de pensar e fazer da Educação Física, além de buscar compreender como esse trânsito por 

diferentes espaços e contextos formativos pode ter auxiliado no processo de renovação e 

afirmação da disciplina Educação Física no estado do Paraná e no Brasil. Para isso, mobilizamos 

uma série de documentos presente no Acervo Germano Bayer, sob guarda do Arquivo Público do 

Paraná, fontes periódicas, além de sua autobiografia (BAYER, 2010) como um importante 

registro dos lugares que circulou, sujeitos com que entrou em contato, suas ideias, intenções e 

sentimentos. Com o questionamento às evidências, foi possível traçar parte de sua trajetória no 

continente europeu e localizar indícios da utilização por parte de Germano Bayer de uma série de 

saberes decorrentes dessa viagem, destacando-se o Circuit Training e elementos da Ginástica 

Moderna. Nesse sentido, constatamos a importância de tal viagem no fazer pedagógico de 

Germano Bayer após seu retorno para o Brasil, ao permitir a ressignificação de suas práticas em 

um processo de mestiçagem cultural (GRUZINSKI, 2001). Não obstante, mais pesquisas são 

demandadas para uma compreensão mais vertical dessa relação. 
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O conjunto de construções do tipo N de N, em que dois sintagmas nominais estão conectados pelo 

item ‘de’, englobam construções com diferentes propriedades interpretativas, em especial as 

construções partitivas e pseudo-partitivas. Apesar das semelhanças, as duas construções 

constituem classes separadas, pelo fato de que pseudo-partitivas não estão sujeitas à restrição 

partitiva (partitive constraint), a qual estipula a impossibilidade de um determinante nulo no 

sintagma partitivo, sendo apenas possível um NP específico nessa posição. O objetivo deste 

trabalho é propor uma descrição das construções pseudo-partitivas em português brasileiro. A 

primeira fase da pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico sobre essas estruturas, e a 

segunda etapa em cruzar dados do português brasileiro com o embasamento teórico. Os pontos 

principais foram avaliar a concordância de número e gênero, em especial os papeis que o N1 e o 

N2 exercem, avaliar as propriedades semânticas, os tipos de nomes que podem ocupar a posição 

de N1 e como esses nomes mapeiam a denotação de itens contáveis e massivos. As análises 

encontradas tratam as pseudo-partitivas como sintagmas nominais simples com um sintagma 

nominal modificador complexo, funcionando como um tipo de quantificador. Outras propõem 

que elas sejam analisadas como uma combinação de dois elementos nominais em que ‘de’ 

funciona como um formativo gramatical (grammatical formative). Embora sejam duas propostas 

diferentes, ambas consideram N2 como núcleo e concordam que ‘de’ e N2 não formam um 

constituinte. Uma outra proposta foi encontrada para língua inglesa, em que o primeiro 

constituinte funciona como um quantificador complexo, sendo o núcleo sintático da construção; 

contudo, N2 funcionaria como núcleo semântico quando N1 não for usado referencialmente. Em 

português brasileiro, N1 pode ser um quantificador ou classificador em partitivas, mas apenas 

classificador em pseudo-partitivas. Alguns desses nomes são seletivos quanto ao N2, enquanto 

outros não. Apesar dessas construções poderem incluir nomes massivos e contáveis, é muito 

comum singularizar N2 contáveis no português brasileiro falado, tendência que pode ser 

investigada com mais profundidade em estudos futuros. 
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O presente trabalho trata das questões acerca da garantia do direito e acesso à educação de crianças 

e adolescentes imigrantes matriculados na rede pública de educação do Estado do Paraná, com a 

implementação do ensino remoto durante a pandemia. Portanto, o foco do trabalho se baseou em 

refletir sobre como o direito à educação para estrangeiros,assegurado da mesma forma que para 

cidadãos brasileiros pelos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, fora garantido com a adoção do 

ensino remoto emergencial. A metodologia de pesquisa consiste, em primeiro lugar, num 

levantamento bibliográfico de pesquisas sobre migração e educação em contextos diversos no 

Brasil e no mundo, pesquisas quantitativas sobre a população migratória matriculada na rede 

pública de ensino do Estado do Paraná, relatórios da ONU e suas agências, leis e outros aspectos 

da área jurídica. Este levantamento é complementado por um estudo etnográfico para aprofundar 

dados de caráter qualitativo acerca do fenômeno no estado, com uso de entrevistas 

semiestruturadas e aprofundadas com estudantes matriculados em colégios públicos do Paraná e 

seus familiares, e professores da rede básica de ensino, e com a observação das aulas 

disponibilizadas no canal do youtube Aula Paraná. Com base nestas abordagens se produz uma 

descrição de algumas situações chave nas quais se observam as problemáticas vivenciadas por 

estudantes imigrantes na rede pública de ensino no estado do Paraná na adaptação ao ensino 

remoto. A partir da pesquisa, o trabalho esboçou duas principais conclusões preliminares. A 

primeira é que as principais dificuldades dos estudantes durante o ensino remoto foram a questão 

do idioma local, principalmente para os imigrantes venezuelanos que vieram recentemente ao 

Brasil; a falta de estrutura para assistir às aulas, o que os levava a optar pelo acompanhamento 

das aulas a partir do kit pedagógico, tornando a comunicação direta com o professor mais 

prolongada; e o sentimento de pertencimento e inclusão, abalados pela falta de contato direto com 

outros colegas de classe. A segunda diz respeito ao modo como os professores e a coordenação 

pedagógica trabalham para adaptar suas aulas às demandas dos estudantes estrangeiros. 
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe que o professor, ao ensinar Ciências da 

Natureza, habilite o aluno não apenas com conhecimentos conceituais, mas que o capacite para 

estabelecer caminhos entre os saberes adquiridos e a sociedade, objetivando a formação 

científico-cidadã plena no sujeito. Nesse aspecto, entende-se ser importante no ensino de química 

a inserção e o desenvolvimento dos conteúdos conceitual (Aprender a Conhecer), procedimental 

(Aprender a Fazer) e atitudinal (Aprender a Ser), a fim de que o aluno consiga construir e 

interpretar saberes científicos relacionados as suas ações e atitudes. Neste sentido a BNCC 

pressupõe competências que devem ser atingidas no fazer educação, a fim de possibilitar um real 

nível de relação entre a ciência, o sujeito e a sociedade. Deste modo, surge a necessidade de 

metodologias de ensino que tenham a habilidade de correlacionar o sujeito, o seu contexto e a 

ciência, de forma efetiva e coesa, fitando o desenvolvimento pleno do aluno como pessoa letrada 

em ciências e socialmente consciente. Nessa perspectiva, emerge a metodologia ativa Dicumba 

(Desenvolvimento Cognitivo Universal-Bilateral de Aprendizagem), a qual desenvolve-se por 

meio do Aprender pela Pesquisa Centrada no Aluno (APCA), que tem como objetivo inserir o 

sujeito como motor de seu próprio aprendizado, ligando as vivências e os conteúdos inerentes a 

ele aos conhecimentos científicos da ciência química. O desdobramento da Dicumba ocorre de 

forma cronológica, onde o aluno, à luz de um tema de interesse, pesquisa universalmente e 

socializa, inserindo os demais colegas em suas vivências. Na sequência, o professor relaciona o 

tema do sujeito aos conteúdos científicos, instigando o sujeito novamente à pesquisa e à 

socialização, agora com viés científico. Esse processo tem sido estimulado e vem ocorrendo desde 

o início do ano de 2021 na Educação Básica de Curitiba por meio do Subprojeto Pibid/Química 

da UFPR, onde se tem percebido o uso significativo da Dicumba, principalmente ao desenvolver 

assuntos intrínsecos às vivências do aluno e aliando-os aos conteúdos conceituais, utilizando a 

pesquisa como meio transicional para desenvolver os conteúdos atitudinais e procedimentais. 

Afinal, ao desenvolver os objetos de conhecimento da ciência química diretamente sobre os 

interesses e as curiosidades do aluno, a Dicumba é importante e necessária por trabalhar as 

competências relacionadas ao saber, saber fazer e saber ser no sujeito por meio da pesquisa 

centrada nele como pessoa, possibilitando-lhe uma formação cidadã para além da científica. 
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O presente estudo se dirigiu à análise das ações probatórias no direito brasileiro e sua relação com 

o processo arbitral, através de estudos dedicados sobre o tema na bibliografia nacional e 

internacional, bem como de casos que versam sobre o tema. O problema, aqui, era reconhecer 

como essas demandas poderiam ser tratadas na arbitragem, tendo em vista que são reguladas pelo 

Código de Processo Civil, cuja aplicação não é automática nos processos arbitrais.As hipóteses 

levantadas foram: (i) que o direito à prova é um direito material e que, (ii) em um complexo de 

relações vinculadas à cláusula compromissória, esse direito deve ser exercído perante o juízo 

arbitral. Para o desenvolvimento do trabalho, serviram como materiais as produções doutrinárias 

nacionais e internacionais, bem como Regulamentos de Câmaras de Arbitragem de relevância 

internacional, decisões arbitrais e judiciais e o texto legal. A partir da análise desses materiais, 

empregou-se o método explicativo-descritivo, sendo que as conclusões do trabalho derivaram de 

deduções, extraídas das informações coletadas na pesquisa. Os resultados do trabalho revelaram 

que, (i) de fato, há um direito material à prova; (ii) que esse direito é tutelado pelas ações de 

produção antecipada de provas; exibição de documentos; arrolamento de bens; justificação e, para 

parte da doutrina, arguição de falsidade do documento; (iii) que o direito à prova possui limites 

que podem ser arguidos pelo requerdo, dentro do procedimento probatório; (iv) que é arbitrável 

a ação de produção autônoma de provas; (v) que a competência para processamento do pedido, 

havendo ou não caráter cautelar, dependerá da análise da cláusula compromissória; (vi) que os 

árbitros possuem amplos poderes para produzir provas, mas que devem evitar as fishing 

expeditions, respeitando os limites do direito à prova; (vii) que em caso de recusa na produção da 

prova podem os árbitros aplicar sansões à parte. Desse modo, concluiu-se que a arbitragem pode 

ser considerada como meio adequado para resolução de conflitos envolvendo a produção 

autônoma de provasn quando houver compromisso arbitral. 
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As universidades públicas brasileiras foram informadas em 2019, pelo Ministério da Educação, 

de que seu orçamento sofreria um corte de 30% nas verbas de custeio. As universidades, através 

dos reitores, professores, estudantes e demais servidores, reagiram e, desde então, um debate se 

acirrou no Brasil sobre a importância da formação superior pública e sobre a ameaça que 

representa tal corte para a sobrevivência das universidades. Publicações feitas nas redes sociais 

acerca do tema, tanto por veículos jornalísticos como por perfis influentes, abrem espaço para 

comentários, e, nesses comentários é possível observar uma troca de argumentos – ou a ausência 

deles – que configura um debate público sobre a questão. E é a partir da análise deste debate que 

buscaremos compreender o papel da comunicação no contexto político marcado pela polarização 

e recrudescimento das relações entre diferentes que vivemos atualmente. Acreditamos que a 

investigação é propícia uma vez que ela se situa num momento de acirramento de posições nas 

redes digitais, que são espaços privilegiados para observar a disputa de enquadramentos em torno 

de questões controversas. Buscamos discutir como os antagonismos sociais e políticos se refletem 

em espaços que foram festejados como potencialmente salutares para a democracia, mas que se 

mostraram abertos também para comportamentos intolerantes e para discursos de ódio. Para isso, 

analisamos 14533 comentários retirados do Facebook. Os números resultados da análise dos 

comentários evidenciaram a polarização presente no ambiente de debate digital: 4957 

comentários (62,6%) tinham posicionamento neutro ou indeterminado com relação aos cortes na 

educação; 1592 tinham posicionamento contrário (20,1%), e 1375, posicionamento favorável 

(17,4%). Assim, desconsiderando os comentários de posicionamento neutro, temos dois grupos 

de comentaristas: o primeiro, posicionado contra os cortes, cuja principal base argumentativa era 

o pragmatismo e cuja preocupação estava centrada na questão da educação; e o segundo, 

posicionado a favor dos cortes, cuja principal base argumentativa eram preceitos morais e 

ideológicos e cujo debate não estava centrado na questão da educação. 
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A pesquisa de Iniciação Cientifica teve como tema a relação dos livros didáticos de Física e a 

produção das aulas no Ensino Médio e fez parte de projeto financiado pelo CNPq. O recorte 

temático escolhido foi o ensino da Física Moderna e Contemporânea (FMC) e o objetivo foi 

verificar como o tema está presente nas orientações do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), em especial no Guia do Livro Didático. Nesse documento são apresentadas as resenhas 

avaliativas de todas as coleções aprovadas, com a finalidade de orientar a escolha dos livros pelas 

escolas e professores. Partiu-se da pressuposição de que há forte ligação entre os livros didáticos 

de Física e a sala de aula, em especial pela existência do PNLD que movimenta o mercado 

editorial no país, já que a produção de livros didáticos representa cerca de dois terços das 

publicações de livros no Brasil, no início do século XX (Choppin, 2004). Justifica-se a 

importância de se pesquisar os livros didáticos de Física para ampliar o conhecimento de 

professores e alunos de licenciatura sobre este objeto da cultura escolar, especialmente 

considerando-se a necessidade da atualização curricular sobre o tema de FMC no ensino Médio. 

A pesquisa documental foi realizada com análise do conteúdo por meio de categorias didáticas. 

O corpus documental definido incluiu: artigos que problematizam e orientam o Ensino de Física 

Moderna e Contemporânea no Ensino Médio, esclarecendo sua importância e as formas de ensinar 

o tema; documentos curriculares nacionais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e 

a Base Nacional Curricular Comum (BNCC); e o Guia do Livro Didático de Física de 2018, 

especialmente as recomendações gerais e os pareceres das obras aprovadas, disponíveis na página 

web do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelo PNLD. Entre os 

resultados, constatou-se que a presença da FMC é critério eliminatório do edital, e com isso, todas 

as obras aprovadas apresentam o tema em sua coleção. Segundo indicado no Guia, o tema está 

localizado em geral no último capítulo dos volumes, entretanto os avaliadores apontam que 

algumas obras apresentam o tema em todos os volumes. Os assuntos mais abordados nas coleções 

aprovadas são Física Quântica, Relatividade e Física Nuclear; em relação à apresentação dos 

temas, o documento indica que a maioria das coleções opta por introduzi-los a partir de uma 

sequência histórica, fazendo relações com o cotidiano, e a forma de contextualização mais 

frequente são exemplos de suas aplicações tecnológicas. 
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Esta pesquisa procurou verificar possibilidades de criações artísticas de cunho afetivo provocadas 

por ações performativas. A partir da ideia de Programa Performativo, apresentada pela 

pesquisadora e performer Eleonora Fabião (UFRJ), somada ao estudo que relaciona arte, 

performance e ativismo, da artista criadora e professora Tania Alice Feix (UNIRIO), percorremos 

com este trabalho o estudo das relações existentes entre performance arte e performance afetiva, 

localizando algumas produções que consideramos relevantes para a análise. Vinculado ao Projeto 

de Pesquisa Performance, Conceitos e Produção Artística e em parceria com os/as demais 

estudantes vinculados/as ao projeto, procuramos ampliar os estudos conceituais, bem como 

compreender o uso que vem sendo feito do termo performance no campo artístico latino 

americano. Especificamente para esta pesquisa, intitulada Performance Afetiva, o recorte 

temático priorizou o estudo e a produção de performance arte, na contemporaneidade, relacionada 

a criação de situações afetivas durante a partilha das ações, isso justifica a forte interlocução com 

os trabalhos de Tania Alice Feix, responsável por aprofundar o debate e criar ações artísticas 

voltadas à arte relacional como revolução dos afetos e poéticas do cuidado. Sensibilizada pelos 

estudos realizados, a estudante e autora desta pesquisa também desenvolveu e executou o 

Programa Performativo “Sorria com os olhos”, um auto experimento que culminou em nove 

vivências performáticas no espaço urbano em Curitiba, durante o trajeto percorrido entre a casa e 

o espaço de trabalho. A ação performativa esteve comprometida em estabelecer afeto por meio 

de uma comunicação mediada por olhares com um convite feito às pessoas, através da frase 

“sorria com os olhos” escrita em um cartaz segurado pela performer durante o percurso.  A 

metodologia utilizada na pesquisa ocorreu de maneira dinâmica e processual, permeando estudos 

teóricos, criação e execução do programa performativo. Após concluído o trabalho, tanto no 

âmbito teórico, quanto na vivência realizada, percebemos que este tipo de ação pode gerar novas 

formas de estar no espaço público, de maneira mais sensível e afetuosa e que o exercício de 

contato direto com o público em ação performativa não é algo simples. Trata-se de uma ação 

política na qual as pessoas, no espaço público, são convidadas a estabelecerem formas de contatos 

menos mecanizadas e apressadas, criando outras sensibilidades. 
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As contribuições da Análise do Comportamento (AC) relacionadas aos processos de ensino-

aprendizagem se concretizaram na tecnologia que ficou conhecida, no Brasil, como Programação 

de Ensino. Esta visou aperfeiçoar os conhecimentos a respeito dos processos comportamentais 

envolvidos no planejamento e execução dos processos de ensino, tendo como base a proposta 

inicial de Skinner (1954, 1968) da Instrução Programada (PI). A PI foi uma tecnologia que 

rompeu com concepções tradicionais sobre a educação dos EUA e de suas limitações, e, ao longo 

do tempo, foi amplamente estudada, modificada e aperfeiçoada, assumindo características 

distintas. O objetivo do presente estudo foi caracterizar aspectos das tecnologias de ensino sob a 

denominação de Programação de Ensino aplicadas atualmente nos Estados Unidos, de modo a 

compará-la com a forma que vem sendo realizada no Brasil. Foi realizada revisão sistemática de 

literatura, sendo selecionados 22 estudos nas bases de dados SciELO, PePSIC, APA PsycNET, 

ScienceDirect e Wiley Online Library, além de algumas das principais revistas de AC brasileiras 

e americanas. Para a análise dos dados, foram identificadas nos artigos informações que fazem 

referências às seguintes variáveis do processo de Programação do Ensino: a) processo de 

caracterização das necessidades sociais envolvidas; b) comportamento-objetivo; c) processo de 

proposição de comportamento-objetivo; d) comportamentos-intermediários; e) processo de 

proposição de comportamentos-intermediários; f) repertório pré-existente; g) contexto de 

aplicação; h) atividades de ensino; i) delineamento experimental; j) avaliação do ensino; k) 

aplicação do ensino (prático/conceitual). Até o momento, foram analisados oito artigos. Os 

resultados preliminares indicam que os estudos, em geral, delimitam comportamentos-objetivo 

com clareza e descrevem de forma explícita o processo de decisão deles. Porém, há imprecisão 

na descrição dos comportamentos-intermediários. Apresentam repertórios pré-existentes bem 

descritos, e a presença de pré-testes para avaliar repertório de entrada. Há maior predominância 

de contextos de aplicação como softwares, nos estudos estadunidenses, e salas de aula, nos 

estudos brasileiros, e maior predominância de questionários ou tarefas em módulos como 

atividades de ensino. A avaliação de ensino se caracteriza em sua maioria pela presença de 

feedback imediato, e cadeias de perguntas-respostas corretas. As próximas etapas da pesquisa 

consistirão na conclusão da análise dos resultados dos estudos selecionados, discussão e 

considerações finais. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1196 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

O PROLONGAMENTO DOS ESTUDOS E O PROCESSO DE INSERÇÃO 

PROFISSIONAL DOS/AS EGRESSOS/AS DA UFPR SETOR LITORAL 

Nº: 20218673 

Autor(es): Vilma Alves de Almeida 

Orientador(es): Adriana Lucinda De Oliveira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Diplomados, Inserção Profissional, Prolongamento Dos Estudos 

 

O trabalho corresponde ao estudo desenvolvido pelo grupo de pesquisa Educação e Trabalho que 

tem buscado analisar os processos de inserção profissional dos/as egressos/as da Universidade 

Federal do Paraná - Setor Litoral, no intuito de construir um banco de dados referente aos 

diplomados/as do Setor. O universo da pesquisa compreendeu um total de 1.810 sujeitos que 

concluíram a graduação até o ano de 2019, onde 440 responderam ao questionário. A proposta 

abrange ainda o prolongamento dos estudos destes sujeitos, discutindo o crescente processo de 

precarização do mundo laboral assim como a desvalorização do diploma universitário e a busca 

pelo alongamento dos estudos como possível alternativa ao desemprego. A pesquisa foi realizada 

através da aplicação de questionário desenvolvido no software livre lime survey. O contato para 

aplicação do questionário se deu via e-mail, telefone e facebook. Este resumo trará os dados 

referentes ao processo de formação continuada dos respondentes, que representa 178 sujeitos 

(40,45%) da amostra total. Destes 120 (67,4%) deram continuidade aos estudos em decorrência 

da necessidade de aprimoramento profissional, que pode estar relacionado a competitividade do 

mercado de trabalho assim como as exigências impostas por este aos indivíduos. De acordo com 

os dados obtidos, tal continuidade aos estudos tem se dado em diversas esferas sendo que 125 

respondentes estão inseridos em programas de pós-graduação lato sensu, correspondendo a 70% 

da amostra, 40 (22,4%) em nível de mestrado, 12 (6,7%) em nível de doutorado e 34 (19%) 

optaram por outra graduação. As respostas a essa questão se deram de forma acumulativa, assim 

alguns participantes responderam não só a respeito do curso que estão inseridos atualmente, mas 

também ao que fizeram anteriormente, indicando sua trajetória acadêmica percorrida. Com isso, 

as respostas referentes a pós-graduação lato sensu incluem também os alunos de doutorado e 

mestrado, é importante ressaltar essa trajetória pois 112 (63%) dos respondentes alegaram que 

dar continuidade aos estudos sempre fez parte de seus planos. Percebe-se, portanto, a necessidade, 

mas também o desejo dos egressos em qualificar-se. Os dados apontam ainda para a situação 

profissional. No momento da pesquisa 143 (32,5%) dos sujeitos revelaram que ainda não estavam 

trabalhando em sua área de formação e 73 (16,6%) estavam desempregados. Observa-se que o 

diploma universitário não representa mais uma garantia para a inserção dos profissionais no 

mercado de trabalho, que se mostra cada vez mais estreito e exigente para com os diplomados. 
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RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIAS DA NATUREZA E ARTE EM LIVROS DIDÁTICOS 
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O projeto de iniciação científica teve como objetivo encontrar propostas interdisciplinares de 

ensino de ciências usando a arte e suas linguagens para o desenvolvimento de cultura científica. 

Com a existência do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) houve um crescimento 

significativo de pesquisas que focalizam os livros didáticos cujos resultados estão dispersos em 

um conjunto numeroso de publicações. Este problema traz dificuldades de identificar avanços e 

lacunas quanto ao tema dos manuais escolares, problema que ocorre também em outros países 

conforme apontado por Choppin (2004). Assim, a contribuição deste projeto de Iniciação 

Científica foi realizar o estado do conhecimento para mapear a produção de pesquisas sobre o 

livro didático de Física, com um recorte temático na relação entre a Ciência e a Arte. Foram 

analisados trabalhos publicados em anais de evento de maior relevância no campo de ensino de 

Física: EPEF (Encontro de Pesquisa em Ensino de Física), ENPEC (Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências) e SNEF (Simpósio Nacional de Ensino de Física). Na 

primeira fase foram identificados 173 trabalhos, organizados segundo seus autores, ano de 

publicação e linguagem artística privilegiada. Como resultados nessa primeira fase, constatou-se 

que as pesquisas focalizaram as seguintes linguagens: Música, Arte Cênica, Pintura, Escultura, 

Arquitetura, Literatura, Cinema, Fotografia, HQ, Video Game e Arte Digital. Foi possível 

identificar que a linguagem artística mais presente nos trabalhos foi a do cinema. Além disso, não 

foi possível encontrar um grupo de pesquisa articulado em torno da temática e verificou-se que 

há uma dispersão entre autores variados, em sua maioria com apenas uma publicação em torno 

de uma linguagem artística. Na segunda fase, foram realizadas análises da coleção “Física Aula 

por Aula”, de Benigno Barreto Filho e Cláudio Xavier da Silva, escolhida por ser uma das mais 

solicitadas pelas escolas brasileiras no PNLD 2018. Nessa coleção foi possível localizar a 

presença da relação entre física e arte na seção “Física no Cinema” presente em todas as unidades, 

confirmando a relação privilegiada com esta linguagem. Finalmente, constatou-se que no âmbito 

do PNLD abriu-se um espaço para propostas interdisciplinares que são sugeridas nas diretrizes 

curriculares nacionais e programas de fomento à iniciação discente como o PIBID e a Residência 

Pedagógica. 
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As plantas medicinais representam um componente social e cultural, sendo uma importante 

alternativa no tratamento da saúde por meio da utilização de fitoterápicos padronizados. Porém, 

o uso indiscriminado e sem comprovação científica pode acarretar riscos à saúde do usuário. Deste 

modo, pensando em contribuir com a diminuição de tais riscos foi realizado um estudo da planta 

Leonurus sibiricus L., conhecida popularmente como rubim, relatada, por senso comum, como 

cicatrizante de feridas cutâneas. O objetivo do projeto foi analisar o possível potencial cicatrizante 

do extrato aquoso das flores do rubim em feridas cutâneas experimentais em ratos. Para tanto, o 

projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Utilização de Animais - Setor Palotina/UFPR 

número 34/2020. Foi realizada a coleta do rubim na região de Toledo/PR (24°49'11.7"S 

53°44'12.1"W)  e as flores foram submetidas à lavagem e desinfecção em solução de hipoclorito 

de sódio a 1%, e secas em estufa a 40ºC por 72h. Após, foram moídas em moinho de facas com 

granulometria fina e utilizadas no preparo do extrato aquoso 20% (p/v) conforme Pereira e Papa 

(2006), com algumas modificações, o qual foi utilizado para a confecção de um gel de tratamento 

de Alginato de sódio 4% (p/v em água destilada) com a concentração final de extrato das flores 

de 4% (v/v). O gel de Alginato de sódio 4% (p/v) foi utilizado por ser um composto quimicamente 

inerte; esse gel foi usado como controle negativo, e como controle positivo foi usado Dexpantenol 

42 mg/g, preparado a partir de Dexpantenol 50 mg/g (Bepantriz®) e óleo mineral para obtenção 

de um creme mais fluido, a fim de facilitar a aplicação. Para os testes in vivo foram utilizados 

ratos Wistar com ~120 dias.  As eutanásias foram realizadas nos dias 7, 14 e 21 do experimento, 

foram realizadas as medidas das feridas com paquímetro e coletadas amostra de sangue para 

posterior dosagem de citocinas pró e anti-inflamatórias. Como resultado foi observada contração 

relativa da ferida de 76,11% no grupo experimental, 78,10% no grupo controle negativo e 69,14 

no controle positivo com 7 dias de experimento. No 14º dia o grupo experimental estava 

cicatrizado, o controle negativo apresentou 96,01% de contração relativa da ferida e o grupo 

controle positivo apresentou 97,01%. Por fim, no 21º dia todos os grupos estavam cicatrizados. 

Os dados da duplicata foram semelhantes e reforçaram os resultados do primeiro experimento. 
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A atividade de horticultura está bastante ligada ao modo de vida e produção no espaço rural. Por 

outro lado, quando se pensa em espaço urbano e sua paisagem, logo se imagina prédios, asfaltos, 

indústrias e grandes centros comerciais. No entanto, as hortas urbanas estão localizadas em 

cidades de todo o planeta, criando assim um contraste no que se imagina por paisagem urbana. 

Essa pesquisa tem por objetivo maior compreender tal fenômeno, entendendo que as paisagens 

são experienciadas e construídas por diferentes sujeitos e, desse modo, possuem um caráter 

simbólico e relacional entre a cultura e o meio, de modo intersubjetivo. A pesquisa se dá na cidade 

de Curitiba/PR, onde há um cenário estabelecido de hortas urbanas realizadas em diferentes 

contextos e por diferentes atores, entre eles a própria prefeitura da cidade. A metodologia consiste 

em coleta de informações sobre as experiências vividas pelos sujeitos que constroem e praticam 

a horticultura urbana em terrenos públicos e/ou comunitários a partir de entrevistas 

semiestruturadas, além das informações já existentes na literatura acadêmica e jornalística. Até 

então foram entrevistadas três pessoas atuantes em hortas de diferentes contextos: a Horta do Jacu 

no bairro Vista Alegre, o Pomar Agroecológico da CIC e a Fazenda Urbana do Cajuru. Os 

discursos dos sujeitos em relação à prática de horticultura comunitária demonstram variadas 

motivações, mas que têm em comum uma visão crítica do que é a cidade atual por um lado e do 

que ela pode ser por outro, envolvidos na valorização da alimentação local, da agroecologia e 

transformação dos espaços. Ainda, percebe-se que a prática não se limita a indivíduos isolados e 

nem de uma categoria específica da sociedade, pois existe uma rede de troca de conhecimento e 

ajuda mútua entre vários atuantes de diferentes bairros. Com isso, esta pesquisa soma-se entre 

outras na compreensão do panorama do fenômeno de hortas urbanas comunitárias em Curitiba e, 

principalmente, ajuda com elementos de relações intersubjetivas com o meio, no caso das 

percepções e imaginários materializados em hortas (ou hortas-jardins), na reflexão sobre a 

paisagem, em diálogo com a Geografia Humanista, deixando em aberto para serem explorados 

mais a fundo na continuação do projeto. 
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A produção científica de uma área do conhecimento é um dos meios privilegiados de 

comunicação científica. Por meio da sua análise, é possível reconhecer suas características 

teóricas, metodológicas e até mesmo epistemológicas. Objetivou analisar os indicadores de 

produção da produção científica dos docentes permanentes dos Programas de Pós-graduação em 

Direito do Sul do Brasil que obtiveram nota 6 na avaliação da Coordenação de Formação de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) no quadriênio 2013-2016. Propôs os seguintes objetivos 

específicos: identificar a produção científica periódica dos docente dos Programas de Pós-

graduação em Direito do Sul do Brasil que formam o universo do projeto de pesquisa; descrever 

os indicadores de produção da literatura científica periódica dos docentes dos Programas de Pós-

graduação em Direito do Sul do Brasil objeto do projeto de pesquisa; apresentar um panorama da 

produção científica periódica dos docentes dos Programas de Pós-graduação em Direito do Sul 

do Brasil. O estudo desenvolveu uma pesquisa exploratória e bibliométrica, baseada nos 

indicadores de produção para a análise dos resultados. Evidenciou, por meio dos resultados, a 

importância da aplicação dos instrumentos da bibliometria para reconhecer o estágio atual da 

produção científica dos Programas de Pós-graduação em Direito do Sul do Brasil com a maior 

nota na avaliação da CAPES. Reconheceu a Universidade Federal do Paraná como a instituição 

mais produtiva (3979) para os três tipos de documentos analisados e identificou Lenio Luiz Streck 

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos como o autor mais produtivo. Destacou que Lenio Luiz 

Streck teve a maior produção de artigos (229) e capítulos de livros (266) e o professor Luiz 

Guilherme Marinoni da Universidade Federal do Paraná com maior produção em livros (143). O 

ano de 2016 é o ano com maior produção científica em artigos (450) e livros (213) e o ano de 

2018 com maior produção de capítulos de livros (621). Traçou um panorama completo do período 

para os programas de pós-graduação que são referência para o direito brasileiro. A bibliometria e 

a cientometria são métodos adequados para análise de um domínio a partir dos indicadores de 

produção, citação e ligação. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1201 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

CLIMA UNIVERSITÁRIO: PREDITORES DE ENGAJAMENTO ACADÊMICO EM  

UMA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

Nº: 20218710 

Autor(es): Enzo Lopes Amaral 

Orientador(es): Loriane Trombini Frick 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Ensino Superior, Envolvimento Acadêmico, Preditores 

 

A temática do engajamento acadêmico, entre estudantes universitários, é amplamente estudada 

no cenário internacional, sendo entendida como um dos principais indicadores de qualidade no 

processo de ensino-aprendizagem no ensino superior. Porém, em nosso país, estudos sobre este 

tema acabam reduzindo-se ao campo da educação básica, mesmo que pesquisas nacionais já 

demonstram a magnitude desse desafio entre os estudantes universitários. Para a definição de 

engajamento acadêmico foi utilizada a teoria de Fredricks, Blumenfeld e Paris, que separam este 

construto teórico em três subdivisões: engajamento comportamental, cognitivo e emocional. A 

literatura aponta que bem-estar, satisfação acadêmica e suporte social estão entre os seus 

preditores. Assim, o objetivo deste trabalho é verificar se estas dimensões impactam no 

engajamento acadêmico de universitários de uma instituição pública do sul do país. Trata-se de 

um estudo quantitativo e relacional. Participaram da pesquisa 3484 estudantes de 37 cursos de 

graduação. Estes, em sua maioria, estudam em turno diurno (67,4%), se autodeclaram brancos 

(72,7%), heterossexuais (79,4%) e do gênero feminino (56,5%). Por meio de teste de regressão, 

identificou-se que houve predição significativa entre todas as dimensões destacadas e 

engajamento acadêmico, sendo entre elas da mais forte para a mais fraca “Bem-Estar” (β = 0,317), 

“Satisfação Acadêmica” (β = 0,214) e “Suporte Social” (β = 0,111). Além do mais, também 

verificou-se por meio de uma análise de mediação que a variável de suporte social possui um 

efeito indireto mediado pela variável de bem estar significativo, que explica 60% de seu impacto 

no engajamento acadêmico. Por fim, conclui-se que todos estes fatores são importantes preditores 

do engajamento acadêmico, mesmo que indiretamente, e que devem ser considerados pela 

instituição na avaliação de novas estratégias para o aprimoramento da qualidade do processo 

ensino-aprendizagem. 
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A presente investigação busca estudar criticamente a criação e o desenvolvimento do Direito 

Internacional dos Refugiados com base nas “Abordagens do Terceiro Mundo ao Direito 

Internacional”, tradução da expressão em inglês Third World Approaches to Internacional Law - 

TWAIL, tendo como proposta apresentar as possíveis contribuições das TWAIL para a construção 

de um Direito Internacional dos Refugiados inclusivo frente aos povos do Terceiro Mundo. 

Inicialmente, o estudo apresentou de forma breve a trajetória das TWAIL desde o seu surgimento 

até seu estado atual, seus objetivos e conquistas, para em seguida analisar as concepções do 

Direito Internacional dos Refugiados sob os olhares considerados subalternos. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa bibliográfica e descritiva de livros, artigos, dissertações e teses que 

demonstraram a trajetória teórica das TWAIL e suas visões pós-coloniais acerca dos refugiados. 

Em seguida, buscou-se denotar as heranças coloniais incorporadas pela Convenção Relativa ao 

Estatuto do Refugiado de 1951 e seu Protocolo Adicional de 1967 que, a partir do mito da 

diferença entre colonizador e colonizado, não abarca a realidade dos refugiados terceiro-

mundistas. Primeiramente, percebeu-se que todo o processo de criação do Direito Internacional 

dos Refugiados partiu politicamente dos interesses hegemônicos e teoricamente de um viés 

positivista. Por isso, tais direitos nunca foram destinados aos refugiados provenientes do Sul 

Global. Atualmente, as principais migrações forçadas não são contempladas na definição de 

refugiado prevista na Convenção pela impossibilidade de identificação do agente persecutório. 

Dessa forma, as muitas formas de fluxo migratório forçado da população terceiro-mundista 

causadas por ações de países hegemônicos, tanto em contextos gerais quanto específicos, não são 

consideradas aptas a receber a proteção do direito internacional. Constatou-se que isso se dá por 

três motivos essenciais, quais sejam, a insuficiência da definição do refugiado redigida na 

Convenção de 1951; a falta de uma definição jurídica internacional para o termo perseguição e, 

principalmente, pela resistência hegemônica em se autoclassificar como agente causador da 

migração forçada. Com essa análise, concluiu-se que se faz necessária uma nova abordagem 

teórica no âmbito do Direito Internacional dos Refugiados, baseada nas experiências terceiro-

mundistas, e que denuncie sua instrumentalização como forma de poder pelos países hegemônicos 

que resistem em assumir seus papéis como maiores causadores do desmantelamento terceiro-

mundista. 
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A expertise se refere ao conjunto de características, habilidades ou conhecimentos que distinguem 

experts de principiantes em qualquer campo do conhecimento humano. Conforme a Teoria Geral 

da Expertise proposta por Anders Ericsson, um indivíduo consegue alcançar altos níveis de 

desempenho no domínio que escolher mediante o uso da prática deliberada. Trata-se de um tipo 

de prática em que o indivíduo se submete às seguintes situações: (1) busca por modelos de práticas 

de outras pessoas bemsucedidas no tipo de atividade que pretende realizar; (2) expansão de sua 

zona de conforto; (3) clareza quanto à definição dos objetivos a serem alcançados; (4) altos níveis 

de foco e atenção durante a execução da prática; (5) aquisição de feedback imediato de um 

professor ou tutor; (6) uso de representações mentais (imagens pessoais internas do mundo 

externo) durante a prática; (7) busca pelo aprimoramento da prática, visando a modificação das 

habilidades que se deseja dominar. O objetivo da presente pesquisa foi investigar aspectos 

relacionados à expertise musical de Egberto Gismonti, compositor brasileiro reconhecido 

internacionalmente por possuir expertise musical peculiar. Uma pesquisa de cunho documental 

foi feita, com o objetivo de encontrar relatos de Gismonti que fornecessem pistas sobre a maneira 

pela qual o músico praticou o piano ao longo de sua carreira. Uma busca foi feita em bases de 

dados como Scielo, Microsoft Academic, World Cat, catálogo de teses e dissertações da CAPES, 

periódicos científicos classificados pelo QUALIS Periódicos da Plataforma Sucupira como sendo 

A1, A2, B1 e B2, principais anais de congressos da área de música no Brasil, livros publicados 

com ISBN e conteúdos do site Youtube, Audio Logs, Enciclopédia Itaú Cultural, Acervo “A Voz 

Da Serra” e Google Books. Dos documentos levantados, foram selecionadas duas entrevistas, um 

relato e trechos de uma dissertação de mestrado sobre o compositor. Com a ajuda do software N-

vivo, uma análise de conteúdo foi aplicada nestes materiais conforme os pressupostos de Klauss 

Krippendorff, com o intuito de identificar informações sobre situações de prática deliberada na 

prática de Egberto Gismonti. Os resultados foram discutidos com a Teoria Geral da Expertise 

proposta por Karl Anders Ericsson e demonstraram que o material analisado apresentou 

evidências de que o compositor se apropriou de todas as situações de prática deliberada acima 

descritas, tal qual aponta a Teoria Geral da Expertise. Este estudo poderá contribuir para a 

elaboração de uma pedagogia da performance do pianista popular brasileiro. 
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A presente pesquisa intentou por analisar a doutrina dos gnosticos naassenos, como exposta no 

Livro V do Elenchos, tratado heresiológico geralmente atribuído à Hipólito de Roma. O Livro V 

do Elenchos reproduz o denominado "Sermão Naasseno", no qual é exposta grande parte da 

doutrina dos naassenos, que engloba uma complexa teologia, metafísica, cosmologia e 

antropogonia. A intenção deste trabalho foi análisar historiograficamente o sermão, identificando 

os elementos essenciais do pensamento naasseno, focalizando na maneira como estes gnósticos 

reinterpretaram os mitos relacionados aos cultos de mistérios helenísticos, bastante populares nos 

ambientes politeístas dos séculos II - III, em especial, o mito de Átis e Cibele. Tendo por 

fundamentação teórica e metodológica a obra de pesquisadores como Maria Grazia Lancelloti, 

Josep Montserrat, Tuomas Rasimus e David Litwa procuramos analisar alguns elementos 

essenciais do pensamento naasseno, como a denominada "hermenêutica naassena" e a concepção 

andrógina do "Anthropos". Dentre os resultados alcançados, conseguimos relacionar a 

interpretação naassena do mito de Átis com as descrições presentes na literatura gnóstica-ofitiana 

acerca do Adão Primordial, compreendendo alguns aspectos essenciais da ideologia naassena. 

Concluímos, portanto, que os naassenos recepcionam e interpretam o mito de Átis enfatizando o 

aspecto andrógino do deus, o fazendo a partir das fontes romanas de seu tempo, e relacionando-

o, por conta desta característica, ao mito do Adão andrógino tão popular na literatura ofitiana. 

Neste sentido, a presente pesquisa procurou entender e analisar a maneira como os naassenos 

recepcionam e interpretam este mito em particular, advindo do ambiente politeísta-helenístico, 

assim como as implicâncias desta interpretação para uma maior compreensão do fenômeno 

gnóstico nos séculos II-III. Procuramos assim contribuir para um maior entendimento 

historiográfico acerca das relações entre cristianismos primitivos e as religiosidades 

mediterrânicas, enfatizando as dinâmicas de identidade e alteridade religiosa no principado 

romano. 
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O instituto da Colaboração Premiada tem sido utilizado na persecução penal dos crimes de 

corrupção previstos pelo Código Penal, de modo que as controvérsias sobre a legalidade, validade 

e eficácia dos acordos têm tangenciado os julgamentos realizados pelos Tribunais Superiores, 

referentes à corrupção. A presente pesquisa tem como objetivo analisar de que forma o instituto 

da Colaboração Premiada atinge e influencia os julgamentos sobre o delito de corrupção alçados 

à instância, em especial, do Superior Tribunal de Justiça. As metodologias utilizadas foram 

dedutiva, quali-quantitativa e descritiva, aplicando-se pesquisa bibliográfica, documental, a partir 

do levantamento de dados referentes ao objeto da pesquisa, com a análise dos julgados do STJ, 

referentes aos delitos de corrupção no período de 2009 a 2019. Visando demonstrar a 

aplicabilidade dos resultados obtidos, foi realizada uma breve explanação acerca dos arts. 317 e 

333 do Código Penal, bem como sobre o instituto da Colaboração Premiada, com seu histórico 

legislativo e características, sujeitos e requisitos para a celebração dos acordos. Ademais, 

apresentaram-se seus efeitos nas relações jurídico-processuais e, especialmente, em relação aos 

corréus do delator, que motivaram diversas demandas questionando a validade e eficácia destes 

acordos em relação aos terceiros envolvidos. Ainda, discorre-se sobre o entendimento exarado 

pelos Tribunais Superiores, que consideram que terceiro delatado ou citado em delação premiada 

não possui legitimidade para impugnar a validade do acordo, uma vez que a colaboração constitui 

negócio jurídico personalíssimo, que gera direitos e deveres apenas para os celebrantes e não 

interfere diretamente na esfera jurídica de terceiros. Por fim, conclui-se que, embora os acordos 

de colaboração premiada possam vir a influenciar a persecução penal de terceiros, as declarações 

dele decorrentes devem ser corroboradas por outros meios de prova, de forma que cabe ao corréu 

impugnar em juízo e produzir provas capazes de invalidar as declarações realizadas pelo corréu 

colaborador, de sorte que a mera celebração do acordo de colaboração premiada não configura 

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa do corréu delatado. 
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Desde a época colonial, quando em 1532, surgiu o primeiro município em terras brasileiras, o 

processo de criação e instalação de municípios sempre se deu de forma constante na história do 

país. Mesmo em regimes mais centralizadores, como o Império ou em regimes conservadores 

como a ditadura de 1964, o Brasil nunca deixou de criar municípios. O tema ganhou destaque e 

passou a ser pesquisado na academia, sobretudo, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, que segundo Cigolini (1999), deu ao município uma autonomia até então inédita. Tomio 

(2005), afirma que exceto a Constituição de 1937, o município brasileiro sempre teve uma certa 

autonomia, presente desde a era colonial, quando o município tinha como função a defesa e 

ocupação territorial, algo que foi se moldando com o tempo, conforme os interesses do país. 

Cigolini (1999), diz que após a Constituição Federal de 1988, aumentou, em muito, o número de 

emancipações municipais. Muitas comunidades locais viram a oportunidade de se desmembrar 

do município de origem e se tornarem autônomas. Cigolini (2009), ao resgatar o histórico de 

criação de municípios, diz que se pode perceber que a autonomia municipal sempre foi objeto de 

interesse e disputa, entre o poder locais e central, e que todas as localidades emancipadas, ao 

longo da história, adquiriram mesmo que, mínima, uma certa autonomia. Sendo assim, com base 

em uma revisão bibliográfica sobre os conceitos território, autonomia e histórico do tema, este 

trabalho tem por finalidade analisar a autonomia territorial como mecanismo propulsor para 

criação de municípios no país. Por fim, foi possível notar que durante a história do país, a essência 

da criação de municípios é a autonomia territorial e busca por controle do território que, ao longo 

da história, vai apenas se moldando. E com base em Cigolini (1999), é possível afirmar que, a 

autonomia territorial adquirida através da compartimentação do território, em municípios, fornece 

aos residentes locais o fortalecimento da democracia e cidadania. 
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Estudo de natureza aplicada para discussão de conceitos sobre Gestão da Informação, Dados 

Abertos, Dashboards e Smart Cities. Analisou a relação entre estes, tendo em vista que a 

informação é oriunda de dados e ambos podem ser inseridos em dashboards para fundamentar 

tomada de decisão, inclusive em smart cities. Objetivou utilizar métodos de recuperação de dados 

e informações, para descoberta dos principais repositórios de bases de dados públicas nacionais e 

proposta de um diretório centralizado com seus devidos metadados. Buscou aferir também, se há 

um padrão seguido por estas bases no tocante à disponibilização dos dados. A pesquisa 

apresentou-se de forma quantitativa, com levantamento das bases de dados, para então divisão 

em esferas federal, estadual e municipal, além da divisão entre os poderes legislativo, executivo 

e judiciário. Para verificar a abertura dos dados, realizou-se análise dos conjuntos e seus formatos, 

que deveriam tratar dos formatos XML, JSON, CSV e ODF, alinhados aos propostos na literatura. 

Em momento posterior, criou-se uma planilha no Microsoft Excel, elencando tipo e definição dos 

metadados referentes à cada organização analisada. Utilizou-se tal planilha para posterior 

elaboração do diretório em formato de fórum, criado a partir da ferramenta WordPress, um 

Content Management System, ou sistema de gerenciamento de conteúdo. Diante disso, o 

resultado mostrou que os portais possuem dados abertos, no entanto houve também análise da 

evolução da abordagem de dados abertos entre 2015 e 2021, em que percebeu-se a 

disponibilização de dados em formato não aberto, como PDF, TXT, JPEG e PNG, por exemplo. 

Houve ainda a compreensão de que os dados abertos deixaram de ser fator quimérico para os 

governos, tornando-se realidade, apesar de ainda não existir um padrão para sua disponibilização. 

Por fim, realizou-se a  criação do diretório centralizando as bases encontradas, que apresenta 

políticas de atualização e políticas de atuação no próprio diretório. Ademais, o estudo contribuiu 

para conhecimento do estado atual e os desafios impostos quanto aos dados abertos no país. Desta 

forma, constatou-se que a pesquisa pode ainda ser expandida, para buscar meios de padronização 

dos dados abertos. Estes resultados trouxeram amadurecimento discente quanto à pesquisa 

científica e maior conhecimento da Gestão da Informação. 
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A experiência como iniciante científica no projeto "Comunicação e Política: a Gramática do 

Discurso Eleitoral", sob orientação do Profº Dr. Ary Azevedo, esteve vinculada ao Grupo de 

Pesquisa Comunicação Eleitoral (CEL/UFPR) e teve como objetivo desenvolver conhecimentos 

na área de comunicação política e eleitoral a partir da participação em treinamentos, eventos e 

estudos que abordaram referenciais teóricos importantes sobre propaganda, comunicação e 

marketing político, comunicação eleitoral, análise do discurso, imagem pública, campanhas de 

terra e de ar, etc. Com o início do período de corrida eleitoral, começou-se a preparação para a 

análise das campanhas eleitorais das candidaturas às prefeituras das capitais brasileiras através 

dos conteúdos veiculados no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) na TV durante o 

1º turno, organizada pelo CEL. Neste momento da pesquisa, coletei o HGPE dos candidatos de 

Rio Branco (AC) e Cuiabá (MT) através das redes sociais, utilizando pesquisas de intenção de 

voto para identificar os prováveis candidatos mais bem colocados em cada disputa. Após os 

resultados do 1º turno das eleições, iniciei a decupagem (transcrição dos áudios, descrição das 

imagens e indicação do tempo gasto em cada categoria) dos HGPE coletados dos três candidatos 

mais bem colocados de Porto Velho (RO) e Cuiabá (MT). Para a análise, recorreu-se a 

metodologia híbrida já utilizada pelo grupo, que consistiu na realização de uma abordagem 

qualitativa a partir dos dados quantitativos coletados, permitindo expor como os candidatos se 

apresentaram ao eleitorado em cada disputa dentro de 17 categorias e, assim, classificar os 

conteúdos que compuseram cada campanha eleitoral. Além disso, durante toda a IC também 

auxiliei a equipe das redes sociais criando materiais gráficos para divulgação científica do grupo 

e diagramando dois livros organizados pelo CEL: o primeiro, “Eleições 2020 – Comunicação 

eleitoral na disputa para prefeituras”, lançado em junho de 2020, e o segundo “Eleições 2020 – 

Análise da propaganda eleitoral nas capitais brasileiras”, reunindo as análises do HGPE das 26 

capitais brasileiras, a ser lançado no segundo semestre do mesmo ano. Assim, pode-se dizer que 

este período contemplou a participação em estudos e eventos do grupo de pesquisa, auxilio na 

produção de artigos sobre as eleições municipais de 2020 e suporte à divulgação científica do 

Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral, o que permitiu contato próximo e engrandecedor com 

o meio científico da comunicação política. 
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Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p 31) a pesquisa apesar de ser um processo minucioso e 

permanentemente inacabado, é a “atividade nuclear da Ciência”. No que concerne às línguas de 

sinais, as pesquisas descritivas sobre a língua americana de sinais iniciadas em 1960 por Stokoe 

possibilitaram que o seu status linguístico fosse assegurado e que os muitos mitos que a rodeavam 

fossem refutados. Em contexto nacional, dada a Lei 10.436/2002 e o decreto 5.626/2005  também 

se verifica um aumento exponencial de pessoas ouvintes que decidiram aprender Libras por várias 

razões. Nesse caso, a Libras pode ser considerada sua L2, uma vez que o português é a L1 desses 

aprendizes. Todavia, no Brasil poucos são os trabalhos acadêmicos que se debruçam sobre os 

processos de ensino e aprendizagem da Libras como L2 para ouvintes e os que existem, ao 

contrário do que se identifica em outros países, não consideram os métodos quantitativos. Essa 

relação marginal com a pesquisa quantitativa pode ser em decorrência da inexistência de um 

treinamento específico, desde os cursos de graduação até a pós-graduação e acabam por inibir ou 

limitar o acesso ao conhecimento produzido. Isso porque muitos professores e pesquisadores 

iniciantes não conseguem nem ao menos compreender alguns trabalhos internacionais na área de 

ensino e aprendizagem de língua de sinais como L2. Isso colabora à exclusão de pessoas e 

impossibilita outras perspectivas para o desenvolvimento do campo científico e, por 

consequência, dos processos pedagógicos. Com isso, o presente trabalho se situa nesse contexto 

e tem o objetivo de refletir criticamente sobre os aspectos metodológicos do estudo de Taub et al. 

(2008). Para tanto, o aporte teórico a respeito da metodologia científica e dos componentes 

estruturais da pesquisa quantitativa se desenvolveu com apoio de Scaramucci (1995), Gunther 

(2006), Fontelles et al. (2009), Marconi e Lakatos (2010), Silva, Lopes e Junior (2014) e Battisti 

et al. (2015). Acerca da metodologia, o trabalho é bibliográfico, qualitativo e descritivo e os 

nossos resultados indicam que a escolha do tema e a formulação das perguntas e hipótese são os 

pontos positivos do estudo sob análise. Quanto aos pontos críticos descreve como as definições 

operacionais das variáveis e da coleta de dados e o tratamento estatísticos e análise dos dados 

poderiam ser ampliados. Conclusivamente, o trabalho acena para a possibilidade da abordagem 

metodológica quantitativa com línguas de sinais e sinaliza alguns cuidados necessários neste tipo 

de produção científica. 
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A presente pesquisa busca evidenciar de que forma o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

é consequência direta das formas de pensamento eurocêntricas dominantes, demonstrando como 

é usado para perpetuar padrões de dominação na experiência histórica. Para tanto, são expostas 

as interações prático-teóricas entre os pontos de vista das TWAIL – Third World Approaches to 

International Law – “Abordagens do Terceiro Mundo ao Direito Internacional”, - e as linhas 

teóricas tradicionais envolvendo a conceituação e aplicação dos Direitos Humanos no âmbito do 

Direito Internacional. Partindo da premissa de que as concepções predominantes dos Direitos 

Humanos são fruto direto das relações de dominação perpetuadas pelos imperialismos ao longo 

da história, especialmente após a Segunda Guerra, busca-se demonstrar as contribuições das 

TWAIL, enquanto abordagens contra-hegemônicas associadas às ideologias anticoloniais e 

decoloniais, para a criação de um novo conceito de Direitos Humanos, inserindo a contribuição 

do Terceiro-Mundo para a reestruturação do Direito Internacional. Dado esse panorama, o 

trabalho caminha, em primeiro momento, pela delimitação do conceito teórico das TWAIL e seus 

principais expoentes. Na sequência, são analisadas as teorias dominantes do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, comparando-as às interpretações e perspectivas das TWAIL e as visões 

hegemônicas que originaram aquele ramo jurídico tal como é hoje. Com isso, conclui-se que a 

concepção hodierna de Direitos Humanos é oriunda, em suma, da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, momento em que o mundo se encontrava em choque pelo fim da 

Segunda Guerra Mundial e pelas atrocidades cometidas. Em teoria, são uma forma de defesa dos 

direitos fundamentais universais de todas as pessoas e povos, onde quer que seja. No entanto, a 

conclusão a que se chega por meio desta pesquisa, mediante a crítica das TWAIL, é a de que a 

concepção dominante de Direitos Humanos é notavelmente eurocêntrica e, apesar de ter 

efetivamente ter cumprido um papel importante, ainda assim esconde o propósito de impor a 

forma de organização estatal típica do Primeiro Mundo, ou seja, a democracia liberal. Uma vez 

reconhecido tal fato, as TWAIL propõem a responsabilização do Primeiro Mundo pelas violações 

aos Direitos Humanos perpetuadas no Terceiro Mundo até então impunes, bem como a 

desmistificação da “universalidade” destes direitos, dando lugar a Direitos Humanos que, em vez 

de criados no Norte Global e impostos ao Sul, efetivamente sejam inclusivos e adaptados às reais 

necessidades do Terceiro Mundo. 
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Em uma ordem internacional marcada pela desigualdade nas relações entre Estados, a primazia 

do “Primeiro Mundo” na produção deste ordenamento internacional que subjuga o “Terceiro 

Mundo” demonstra a permanência da estrutura colonial nos períodos atuais. Neste contexto, 

surgem as TWAIL - Third World Approaches to International Law, traduzidas para o português 

como “Abordagens do Terceiro Mundo ao Direito Internacional”, movimento cujos objetivos 

constituem o tema central do presente trabalho. Para a investigação, utilizou-se de bases teóricas 

tradicionais sobre o assunto, firmadas por importantes pensadores do Terceiro Mundo, como 

Antony T. Anghie, Bhupinder Chimni, Makau W. Mutua, entre outros. Adentrando nos 

resultados, se faz mister ressaltar primeiramente que as TWAIL englobam uma grande variedade 

de perspectivas sobre o tema, o que pode gerar certa discordância internamente, contudo, sem se 

sobrepor aos objetivos que as unem. Destarte, entre os objetivos primordiais das TWAIL, destaca-

se a sua visão crítica com relação ao imperialismo e sua permanência nos dias atuais, o que, por 

sua vez, corrobora a percepção do Direito Internacional como uma ordem jurídica imperialista 

que visa legitimar a permanência de relações coloniais entre os países do Primeiro e do Terceiro 

Mundo. Sendo assim, um dos objetivos explícitos das TWAIL é sua busca por desenvolver-se 

como ferramenta analítica e crítica do Direito Internacional, explorando relatos terceiro-

mundistas à margem da historiografia oficial, ou ainda de ramos de estudo negados pelo Direito 

Internacional, tais como a história, a sociologia e a antropologia, com a finalidade de desnudar as 

redes que permitem a continuidade de práticas imperialistas. A partir desta análise crítica, outro 

objetivo das TWAIL é o estabelecimento das bases para uma nova ordem jurídica internacional, 

mais justa, menos desigual, e que dê maior importância aos povos em detrimento dos Estados 

enquanto sujeitos do Direito Internacional. Conclui-se, ao final da pesquisa, que qualquer 

discordância percebida internamente nas TWAIL é suplantada por objetivos comuns. Esta 

construção consensual decorre da condição de subalternidade imposta pelo Direito Internacional 

vigente aos países do Terceiro Mundo, já que resulta dos propósitos imperialistas do Primeiro 

Mundo. Por conseguinte, as perspectivas das TWAIL visam sempre expor as amarras 

imperialistas que perduram até os dias atuais e, com isto, propor transformações na ordem jurídica 

internacional, tornando-a mais justa e equânime e, portanto, menos assimétrica. 
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A presente pesquisa se debruça a entender o conceito de genocídio na atualidade diante das 

propostas – jurídicas e políticas – de ampliação do seu conceito. Nesses termos, o que se pretende 

é a compreensão do genocídio como figura do direito internacional na conformação de uma 

política criminal internacional construída por tratados internacionais e que se materializa de fora 

para dentro das perspectivas nacionais.Primeiramente, analisa-se a gênese do conceito de 

genocídio nos meados dos anos 1940, em um cenário de pós-guerra, como resposta aos repulsivos 

horrores nazistas e pretendendo, portanto, designar como crime o aniquilamento da existência de 

determinado grupo nacional, étnico, racial e religioso. Após isso, discute-se o conceito como 

abarcado pela Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, mas 

contextualizada na sua difícil aplicação a contextos históricos diferentes, regiões (continentes), 

políticas, cultura, religião e também modelos de colonização de diversos países. Em seguida, o 

conceito é analisado nas suas formas jurisprudencializadas como determinadas nos tribunais 

penais internacionais ad hoc do Conselho de Segurança dos anos noventa e, depois, no Estatuto 

de Roma do Tribunal Penal Internacional. Sendo essa a forma que representa o aparente consenso 

final da espécie na comunidade internacional e, portanto, o objeto central de uma política pública 

universal anti-genocida, compara-se essa figura final com as tipificações de genocídio existentes 

atualmente no Direito Penal brasileiro de forma a se verificar se a espécie, como adotada no Brasil, 

encontra-se de acordo com os ditames internacionais. A conclusão prévia a que se chega é que o 

refinamento jurisprudencial da espécie, conquista em alguma experiência internacional dos 

tribunais penais, não parece plenamente acatada na tipificação nacional da espécie, o que pode 

produzir alguma desarmonia e pressão internacional por mudanças na legislação nacional – o que 

tem seu lado positivo, mas que também pode implicar consequências punitivistas danosas ao 

Direito interno. 
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O presente trabalho tem como objetivo o estudo e contextualização da coleção de cerâmicas do 

povo Wauja do Alto Xingu, coletadas por Vladimir Kozák e que se encontram, hoje, na reserva 

técnica do MAE-UFPR. Tal contextualização é baseada em três passos metodológicos. O primeiro 

é a revisão bibliográfica referente aos Wauja, o Alto Xingu e sobre a vida de Kozák. O segundo 

é uma leitura e análise dos materiais documentais disponíveis no Museu Paranaense sobre Kozak, 

dentre eles, cartas enviadas de e para o cine-técnico, anotações de viagem e fotografias tiradas 

por ele. Também  são vistos as fotografias que Kozák tirou e que se encontram no MAE-UFPR. 

Além disso, uma descrição e análise dos objetos da coleção. Buscando-se compreender seus usos 

locais, contextualiar os grafismos e as formas que tais objetos tem. Com essa pesquisa, se busca 

entender melhor os percursos e intencionalidades que estão por trás do processo de coleta dessas 

cerâmicas e traçar um caminho da vida social de tais objetos. E, para o momento posterior à coleta, 

sobre a vida que esses objetos experienciam após sua transposição para fora de seu contexto de 

produção original. Objetos cerâmicos que tem uma função e significado específico em um 

contexto alto xinguano. Em outro momento e contexto, com um deslocamento no tempo e no 

espaço, passa a ter outros significados, usos, interpretações, olhares e agentes. Contexto, que nesse 

caso é em um museu etnográfico, mas que poderia ser um museu de arte ou até mesmo no 

comércio de artesanato indígena. Diversas questões transpassam a formação de uma coleção 

etnográfica e do seu momento de coleta. Com essa pesquisa, busca-se um maior entendimento de 

como essas cerâmicas wauja foram coletadas por Kozák e quais outros personagens e instituições 

estiveram em ação nessa coleta. O resultado esperado será a produção de documentação 

museológica sobre as carâmicas wauja coletadas por Kozák, para incorporação em bancos de 

dados, uso em exposições, catálogos, material educativo e outros produtos museológicos diversos. 
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A presente pesquisa se propôs a verificar a existência de formas de imperialismo e colonialismo 

no contexto internacional atual, além de constatar a diferença entre esses dois fenômenos, que 

apesar de partirem de fontes muito similares não são sinônimos. Para tanto, priorizou-se o ponto 

de vista dos países de terceiro mundo, a partir dos estudos propostos pelos autores vinculados às 

TWAIL - Third World Approaches to International Law, ou “Abordagens do Terceiro Mundo ao 

Direito Internacional” na tradução para o português. A metodologia utilizada para a pesquisa foi 

o método indutivo, como forma de comprovar as premissas iniciais, em que se analisaram diversas 

fontes bibliográficas sobre o tema, como periódicos, livros, ensaios, entre outros. A partir disso, 

foi possível comprovar as hipóteses sobre a presença do imperialismo e colonialismo na sociedade 

contemporânea, bem como seus efeitos. Assim, com a leitura e estudo da bibliografia levantada, 

inicialmente entendeu-se que a perspectiva histórica relacionada ao tema tem papel fundamental 

em seus desdobramentos, já que apesar de imperialismo e colonialismo serem conceitos 

discutidos extensamente por diversas áreas do conhecimento, muitos autores tradicionais relutam 

em considerar a presença de tais fenômenos no contexto político-econômico atual, pois seriam 

apenas marcos do passado. Contudo, verificou-se que a partir das “Abordagens do Terceiro 

Mundo ao Direito Internacional”, colonialismo e imperialismo são manifestações 

comprovadamente existentes na sociedade contemporânea, sendo que sua diferença no passado e 

no presente está apenas na forma dessas práticas. Nos dias atuais, utiliza-se de mecanismos 

diferentes para promoção do imperialismo e do colonialismo, como a dominação das organizações 

internacionais pelos países dominantes, que tem atuado principalmente para favorecer seus 

próprios interesses, além de outras formas utilizadas para perpetuar o pensamento colonial, por 

meio da imposição da cultura ocidental ao resto do mundo. Ademais, também se demarcou a 

diferença entre colonialismo e imperialismo, apesar de partirem de uma lógica semelhante de 

dominação. Enquanto o colonialismo está mais associado à dominação territorial, o imperialismo 

se caracteriza pela submissão política e econômica. Concluiu-se, portanto, que apesar de suas 

diferenças, imperialismo e colonialismo são práticas que persistem até os dias atuais, subjugando 

os interesses dos países e povos do Terceiro Mundo. 
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A presente pesquisa teve por objetivo investigar o pluripartidarismo como resultado de 

racionalidades externas ao local, o que acabaria por definir sociedades homogêneas, 

descumprindo o propósito de sua criação, sendo esta uma transformação recente na democracia 

brasileira. Durante os primeiros anos da ditadura militar no Brasil vigorou o bipartidarismo o que 

acabou por reduzir as concepções de sociedades. Assim, a partir de 1979 e com Constituição de 

1988 novas concepções de sociedade seriam possíveis pelo pluripartidarismo, manifesto na 

escolha dos representantes ao executivo e legislativo aos três entes (nação, estados e Distrito 

Federal e municípios). Para a análise do pluripartidarismo foi utilizada teoria dos Sítios 

Simbólicos de Pertencimento de Zaoual (2003), a qual argumenta que os atores sociais agem com 

base nas suas interações com outros, criando sítios e identidades, as quais dialogam com outras 

identidades. Os sítios, como designados pelo autor, podem ser geográficos ou ideológicos. 

Portanto, possíveis de contribuir para a interpretação de um processo eleitoral. A metodologia 

consistiu numa análise quanti-qualitativa que utilizou: o número de partidos, de candidatos e de 

aptos a votar às prefeituras e às câmaras dos vereadores nos municípios de Antonina, 

Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Com base nos 

dados disponíveis pelo TRE-PR foram concebidas quatro identidades decorrentes de relações 

entre diferentes atores sociais: Identidade partidária, Identidade sócio-partidária, Identidade de 

repressão partidária e Identidade de indiferença partidária. Como resultado somaram-se oito 

partidos concorrendo ao executivo em Paranaguá, dos quais cinco também tiveram candidaturas 

em outros municípios, demonstrando que o pluripartidarismo tem sido efetivado e que ele faz 

parte de uma ideologia exógena ao local, adentrando ao local por - Identidades partidárias por 

meio dos candidatos. A Identidade sócio-partidária foi observada em todos municípios pela 

relação entre os candidatos dos diferentes partidos que tiveram votos válidos pelos aptos a votar. 

A Identidade de repressão partidária foi expressa por 8,4% de aptos a votar que anularam ou 

votaram em branco, demonstrando falta de identificação com os partidos inscritos. E a Identidade 

de indiferença partidária foi expressa pelo não comparecimento de uma média de 30% de aptos a 

votar que não compareceram ao pleito nos municípios analisados. 
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Apresenta-se aqui uma pesquisa que analisou a categoria sexo, mais especificamente a 

participação das mulheres em eleições municipais, a partir da teoria dos Sítios Simbólicos de 

Pertencimento de Hassan Zaoual, que argumenta que a tomada de decisão é baseada em relações 

sociais construídas in situs, decorrentes de racionalidades situadas (identidades) que dialogam 

com outras, porque os homens são concretos, territorializados. Trata-se de uma análise quanti-

qualitativa que considerou o número de candidato(a)s à prefeitura e à câmara de vereadores por 

sexo para os municípios de: Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, 

Morretes e Guaraqueçaba, nas eleições 2020. A base de informações se reduziu a fontes 

secundárias em razão da pandemia da COVID-19. Foram elencadas a identificação de quatro 

identidades assumidas por sujeitos concretos: Identidade de direito representativo da mulher, pela 

presença das candidatas; Identidade de negação do direito representativo da mulher, pelo registro 

das candidatas sem nenhum, ou apenas um voto; Identidade de direito participativo da mulher, 

pela presença das aptas a votar que compareceram; e Identidade de negação do direito 

participativo da mulher, pelo registro das aptas a votar que se abstiveram de votar. Os resultados 

do pleito permitiram identificar racionalidades relativas à inserção das mulheres frente aos 

homens nos espaços de representação política local: racionalidade representativa e racionalidade 

participativa. Nos sete municípios buscaram a representação no executivo 38 candidato(a)s, sendo 

14 mulheres, três municípios passaram a contar com mulheres nas prefeituras. Nas câmaras de 

vereadores, apesar do maior número de candidato(a)s e vagas, as mulheres eleitas foram minoria 

(16,47%). As quatro identidades foram identificadas nos sete municípios. Em decorrência da 

participação relativa de mulheres candidatas e eleitas terem sido inferiores à participação relativa 

da população de mulheres e de mulheres aptas a votar nos municípios do Litoral do Paraná, as 

Racionalidades de representação e de participação prevalecentes nesses municípios pôde ser 

interpretada como tradicional, demonstradas pelos resultados das frações inferiores a 1. Esses 

resultados revelaram que a tomada de decisão para a representação e participação das mulheres 

nos processos de escolha de representação política foram construções sociais in situs, onde parte 

significativa das mulheres não se identificaram com os ideais da luta de transformação pela 

igualdade de representações para ampliação de outros direitos. 
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Trabalho analisou o canal de YouTube Universo Narrado, de divulgação científica voltado à física 

e a matemática. É parte de um projeto mais amplo, que busca compreender as dinâmicas de 

constituição de uma mídia no âmbito de uma história do tempo presente, no qual se busca  definir 

o lugar de criadores de menor porte em plataformas on-line de audiovisual. A pesquisa se inseriu 

numa discussão sobre transformações recentes no audiovisual, que extrapola os suportes 

convencionais – cinema, redes nacionais de broadcast, emissoras segmentadas a cabo e satélite –

, e é difundido por meio da internet. O recorte aplicado, criadores dedicados à divulgação 

científica, se justificou pela autoridade do tema e a legitimidade concedida a produtores. Porém a 

discussão atentou menos para qualidade, precisão ou validade do serviço prestado pelos 

comunicadores e mais para a compreensão sobre como o material ordena estruturas para produção 

se sentido. O ponto focal foi entender de que forma esse material opera como escritura, buscou-

se identificar quais mecanismos são recorrentes na produção de sentido. Interessa menos indicar 

qual o significado de determinado texto, mas sim mostrar que recursos são utilizados para 

produzir sentido. Os conteúdos do canal – fenômenos das ciências naturais – foram analisados a 

partir das estratégias narrativas. Metodologicamente, apreendê-las significa recuperar as 

discussões de Eco (1962) sobre abertura, na tentativa de abordar esses produtos mediante a 

exigência de releitura constante, necessária ao esforço criativo. Procurou-se decodificar como os 

criadores se movimentam em um campo semântico determinado, e como se deslocam ali, 

apropriando-se de traços típicos do que já foi realizado anteriormente por produtos citados e 

reiterados. Analisou-se 20% da produção até dezembro de 2020 – 35 de 178 vídeos. Concluiu-se 

que a estratégia do canal resulta em uma curiosa frustração. Sua intenção consiste em defender 

uma abordagem humanista da ciência, compreendendo matemática e física como parte de uma 

linguagem para descrever a natureza, criticando o tecnicismo e a burocratização do ensino. Ao 

lidar com esse sentido, os produtos recorrem menos a uma conotação que permita igualar esses 

produtos a outros esforços que comungam do mesmo significado. Frente à dificuldade de oferecer 

imagens semelhantes às de, por exemplo, Cosmos (de Carl Sagan) – reiterado como estratégia de 

abertura – restam esforços de reafirmar um mesmo tema, em uma estranha frustração. 
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Abordou-se o Minuto da Terra, canal de YouTube de divulgação científica voltado à biologia e 

às ciências da natureza. Parte de um projeto mais extenso, esse trabalho se voltou a contribuir 

com uma arqueologia da elaboração das mídias, em busca de uma história do presente. Aqui, o 

foco consiste no espaço ocupado, em plataformas on-line de audiovisual, por criadores de menor 

dimensão. A discussão tomou parte numa reflexão sobre as mudanças contemporâneas na 

produção da imagem, que não se atém apenas a meios como o cinema, as redes nacionais de 

broadcast ou as emissoras segmentadas de cabo e satélite: consiste também no material difundido 

pela internet. Nisso, esses criadores voltados à divulgação científica se tornam relevantes devido 

à autoridade que, historicamente, esse material veio a obter. Porém, o objetivo da pesquisa reside 

não em discutir os possíveis méritos desse conteúdo. O objeto reside em apreender as estruturas 

narrativas que permitem considerar esses textos como escrituras, estabelecendo-se através da 

recorrência a um texto que se atualiza devido ao modo como relê experiências pregressas. A 

abordagem buscou menos interpretar o sentido de algum produto, mas sim entender que 

mecanismos para produção de sentido são acionados. Logo, as descrições do canal sobre 

fenômenos da biologia foram analisadas em termos de suas estratégias narrativas. Para tal, a 

metodologia utilizada consiste em observar a abertura e a forma pela qual se garante a releitura 

constante de traços já utilizados em outros momentos. Isso permitiu compreender como tal mídia 

recorre a esse traço indispensável a todo esforço criativo. Tal movimento permitiu entender como 

esses criadores se movem em um dado campo semântico, num deslocamento que permite 

estabelecer diversas reiterações. Analisou-se 20% da produção do canal até dezembro de 2020 – 

45 de 227 vídeos. O Minuto da Terra depende de dois tipos de imagens: as animações se mostram 

essenciais, complementadas com fotografias. Essas animações possuem objetivo descritivo: elas 

permitem visualizar os fenômenos biológicos que os vídeos ilustram. Porém, para além dessa 

dimensão icônica, um efeito estético recorrente se estabelece como repertório do canal: a 

capacidade de construir conexões, através de tais animações, produzindo vínculos inusitados entre 

objetos cuja lógica negaria essa associação: estratégia já utilizada pelo surrealismo e outras 

experiências, que reaparece nessa mídia. 
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O projeto teve como proposta a produção de conhecimento sobre manuais escolares de Química 

em circulação no Brasil. A pesquisa fez parte do Projeto “Professores, jovens alunos e relações 

com os livros didáticos: estudo etnográfico sobre a produção de aulas no ensino médio”, em 

desenvolvimento no Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas da UFPR, com apoio do 

CNPQ no período de 2016-2019 e que teve continuidade com outras fontes de recursos, como a 

Bolsa de IC da Fundação Araucária. Partiu-se da necessidade de aprofundar a compreensão sobre 

os elementos que sustentam as relações de professores e alunos com os livros didáticos enquanto 

objeto da cultura escolar, e da importância de incluir esse tema na formação de professores. Neste 

subprojeto de Iniciação Científica, o foco foram as possibilidades de relação entre os 

conhecimentos de Química e os conhecimentos da Arte, analisadas a partir dos livros didáticos 

do PNLD destinados aos jovens do Ensino Médio. O objetivo proposto foi analisar livros didáticos 

de Arte para o ensino médio, verificando temas e assuntos que poderiam ser trabalhados de forma 

articulada a conhecimentos de Química propostos para esse nível de ensino. Metodologicamente 

foi desenvolvida como pesquisa documental, realizada por meio de análise dos conteúdos a partir 

de categorias previamente definidas. O corpus documental definido incluiu: artigos sobre os livros 

didáticos de Química, para situar a presença do tema em publicações acadêmicas disponíveis nas 

redes; documentos curriculares nacionais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

para identificar as sugestões sobre relações interdisciplinares; o Guia do Livro Didático de 

Química 2018, especialmente as recomendações gerais e os pareceres das obras aprovadas, 

disponíveis na página web do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável 

pelo PNLD, para verificar se há recomendações ou comentários quanto às relações entre Química 

e Arte. Após essa etapa, optou-se por analisar livros didáticos de Arte para o Ensino Médio, para 

verificar possíveis relações com conhecimentos da Química. Em função da pandemia e do acesso 

restrito ao acervo do grupo de pesquisa, foi possível realizar a análise de única obra. Como 

resultados, foram identificados textos, imagens e atividades propostas que permitem estabelecer 

relações com conhecimentos químicos, a partir das quais foram apontadas possibilidades de 

trabalho em aulas do Ensino Médio. 
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Título: Estudo do potencial anti-inflamatório do extrato aquoso das raízes de Leonurus sibiricus 

L. em modelo animalGrande parte da biodiversidade mundial é constituída por plantas medicinais 

que são amplamente utilizadas pela população desde o início das civilizações. Seu conhecimento 

é disseminado de maneira oral e sua prática até nos dias atuais tem se mostrado bem relevante na 

sociedade, o que favorece para o seu uso inadequado e indiscriminado. Atualmente, 

aproximadamente 80% da população mundial utiliza plantas medicinais para algum fim 

terapêuticos, sendo utilizadas de diversas formas como, via oral, tópico, por meio de extratos, 

óleos essenciais, entre outros. A relevância das plantas medicinais na medicina popular é tão 

importante, que nos últimos anos está crescente o número de pesquisas científicas para avaliação, 

validação e aplicabilidade desse recurso natural em nosso meio. O objetivo desse projeto foi 

avaliar o possível efeito anti-inflamatório do extrato aquoso das raízes do rubim em feridas 

cutâneas realizadas em modelos animais. Para isso, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Utilização de Animais – Setor Palotina/UFPR. A coleta do rubim foi feita no município de 

Toledo/PR, com coordenadas 24°49'11.7"S 53°44'12.1"W e as raízes foram submetidas à 

lavagem e desinfecção em solução de hipoclorito de sódio a 1%, e secas em estufa a 40ºC por 

72h.  Após esse processo, foram moídas em moinho de facas com granulometria fina e foi 

empregue um gel de alginato de sódio a 4% (p/v) em associação ao extrato aquoso. Além disso, 

esse gel foi usado como controle negativo e como controle positivo foi utilizado o Dexpantenol 

50 mg/g associado a óleo mineral para obter um creme mais fluído, facilitando na aplicação. Para 

a realização dos testes in vivo optou-se por ratos Wistar divididos em três grupo, sendo o grupo 

A, aplicação do extrato de folha 4% (v/v); grupo B extrato de flor 4% (v/v) e o grupo C extrato 

de raiz 4% (v/v). Em todos os grupos, foi aplicado o extrato na ferida uma vez ao dia, durante 21 

dias. Para eutanásia dos animais, foram realizadas as medidas das feridas e também a coleta de 

sangue para dosar citocinas pró e anti-inflamatórias, além disso, foi coletado um fragmento da 

pele do animal para posterior análise. Na fase histológica, até o momento foi realizado o 

emblocamento da ferida dos ratos. Durante a análise, espera-se observar um potencial anti-

inflamatório da raiz de rubim, com uma menor concentração de células inflamatórias no sítio da 

lesão. 
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O envelhecimento populacional tem se consolidado como um fenômeno mundial crescente e o 

cenário nacional não é diferente. No Brasil, a população idosa é formada por pessoas com sessenta 

anos ou mais, e representa 14,38% da população total (IBGE, 2010). Em âmbito local, o 

município de Curitiba tinha, em 2020, 16,35% idosos em relação a sua população total, sendo 

59,35% mulheres e 40,64% homens (DATASUS, 2021). Com a expectativa de vida de 76,6 anos, 

a qualidade de vida é base central das discussões acerca do envelhecimento. Tal qualidade é 

possibilitada por meio de ações, políticas públicas (federal, estadual e municipal) destinadas à 

saúde, assistência, segurança e bem-estar dos idosos. À vista disso, a presente pesquisa teve por 

objetivo central compreender a complexidade e heterogeneidade da velhice e identificar a 

importância das políticas públicas sociais destinada aos idosos, bem como da legislação nacional 

e das orientações internacionais sobre o envelhecimento. Ainda, pretendeu abarcar o panorama 

geral da velhice no município de Curitiba e entender quem é o idoso curitibano, juntamente com 

a identificação da produção em termos de políticas públicas e estudos produzidos sobre a temática 

no município. A metodologia empregada foi a de pesquisa qualitativa, por meio da revisão 

bibliográfica acerca da definição da velhice e o levantamento de dados sobre as políticas públicas 

sociais existentes e análise de dados demográficos. Os resultados alcançados demonstraram um 

crescimento exponencial da população idosa no município de Curitiba com expectativas que 

superam o número de crianças até 14 anos. As políticas produzidas no município, a exemplo da 

Política Municipal de Atenção ao Idoso, baseiam-se em uma visão homogênea da velhice e do 

envelhecimento, ignorando os aspectos heterogêneos e singulares desta fase. Logo, tal visão pode 

acabar propagando a corrente desvalorização e desprezo pela velhice e da pessoa idosa. 

Pretendeu-se, através da pesquisa, contribuir para o debate acerca do envelhecimento e das 

políticas públicas direcionadas a ele. 
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A presente pesquisa visa estudar e analisar uma nova prática de resolução de conflitos nascente 

no direito processual civil brasileiro, o chamado comitê de resolução de disputas, ou dispute 

board. A partir desta análise, pretende-se verificar se a dinâmica dos contratos administrativos 

permite a aplicação da prática de dispute board nesses contratos. A análise tem como fundo 

teórico os princípios constitucionais do processo civil e da Administração Pública, no intuito de 

verificar se a aplicação do novo método autocompositivo aos contratos administrativos está em 

consonância com os citados princípios basilares e, por sua vez, com o ordenamento jurídico 

brasileiro. Do mesmo modo, insere-se nesse contexto o conceito do interesse público, na tentativa 

de entender se a nova prática resolutiva atende os direitos garantidos e tutelados pela Constituição 

de 1988. A pesquisa se inicia com uma análise dos princípios administrativos, processuais civis e 

constitucionais, para que seja possível construir uma definição doutrinária acerca do assunto, e 

posteriormente verificar se a prática autocompositiva respeita os limites e atende às necessidades 

estabelecidas pelos princípios e institutos analisados. Sequencialmente, estuda-se o novo instituto 

jurídico e as consequências da sua aplicação em outros sistemas jurídicos, tendo em vista que é 

uma prática nova para o direito brasileiro. Posteriormente, analisa-se o conteúdo doutrinário, 

legislativo e jurisprudencial do direito brasileiro, para que seja possível identificar quais são os 

estudos e resultados já apresentados sobre o tema. Também, analisa-se os contratos 

administrativos, mostrando as suas especificações e delimitando os possíveis casos em que o 

dispute board poderia ser utilizado. Finaliza-se com uma análise da possibilidade de 

implementação da prática no Brasil, com base na doutrina, legislação e jurisprudência aqui 

produzidas. Para adquirir tais informações a pesquisa baseia-se em obras acadêmicas de livros, 

artigos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, matérias de jornais, reportagens e buscas 

jurisdicionais e legislativas. Por fim, a metodologia aplicada é a analítica, faz-se a busca das 

informações basilares para a pesquisa, a partir delas se tira conclusão ao encontrar pensamentos 

convergentes e divergentes acerca do tema, a partir dos quais se chega a uma análise final. 
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A presente pesquisa tem como objetivo realizar uma análise da mobilidade ascendente do 

trabalhador e sua relação com o ciclo econômico para o setor industrial do Brasil. Utilizando as 

informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para o período compreendido entre 

2003 a 2015, procurou-se mensurar o fluxo de emprego para emprego, job-to-job, para verificar 

se a troca de vínculo empregatício pelo trabalhador foi realizada para uma empresa no destino de 

tamanho maior quando comparada ao tamanho da empresa de origem. Esses fluxos foram 

mensurados para dois tipos de desligamentos: a) demissão voluntária e, b) demissão sem justa 

causa. Para verificar a mobilidade ascendente do trabalhador, foram utilizadas três medidas do 

tamanho de empresa, sendo elas oriundas da métrica considerando o número de pessoal ocupado 

e a distribuição dos salários a nível da empresa. A principal hipótese do estudo era que ao associar 

esse fluxo de emprego para emprego com o ciclo econômico seria encontrada uma relação pró-

cíclica, sugerindo que em períodos de expansão econômica há uma propensão dos trabalhadores 

realizarem trocas de vínculo empregatício para empresas maiores, evidenciando a existência de 

job ladder no setor industrial do Brasil. Os resultados indicaram que o comportamento cíclico é 

mais forte para trabalhadores que realizam transições a partir de um desligamento voluntário ao 

invés de sem justa causa. Essas transições ocorrem em sua maioria em até um mês como o 

esperado. E o padrão cíclico não muda, na janela temporal para classificações job-to-job e 

poaching de até três meses. Apenas no caso de transições com intervalo superior a três meses, que 

seriam caracterizadas como admissões por empresas de trabalhadores que estavam desocupados 

(não foi um movimento de poach de uma empresa maior de trabalhador de empresa menor), com 

a taxa de crescimento de desemprego e firmas classificadas por tamanho e não por rendimento, é 

que encontramos evidência de mobilidade ascendente cíclica. A principal conclusão do estudo é  

de que há uma mobilidade pró-cíclica para as demissões voluntárias até três meses. 
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Esta pesquisa tem como objetivo analisar o surgimento e a atuação de grupos e movimentos 

insurgentes da sociedade civil organizada de Curitiba, vinculados à bicicleta e ao movimento do 

cicloativismo. Busca-se identificar e entender o histórico destes grupos, analisando como se 

articulam e atuam dentro do território urbano, pela ótica da construção do comum. A pesquisa 

analisa dois recortes temporais: de 2005 a 2014, período de efervescência das ações diretas 

vinculadas ao tema; e de 2020 a 2021, delimitado pelo cenário da pandemia causada pelo SARS-

COV-2 e seus impactos, evidenciando e intensificando dinâmicas sociais, afetando a mobilidade 

urbana e o perfil do usuário da bicicleta. O primeiro recorte é demarcado pelo início das 

Bicicletadas em Curitiba, inspiradas nos movimentos de Critical Mass, quando Zonas Autônomas 

Temporárias compostas de ciclistas tomaram vias que cotidianamente são ocupadas por 

automóveis motorizados. Soma-se a isso a realização de diversas ações com o objetivo de 

questionar as formas de uso e ocupação da cidade. Esse movimento conquista espaços de 

discussão dentro da mídia e da academia que garante maior atenção ao tema da bicicleta, gerando 

reflexos nas políticas públicas municipais. O primeiro recorte de análise se encerra com a 

construção da Praça de Bolso do Ciclista em 2014, feita por um processo de mutirão pelo 

movimento em ponto central da cidade. Observa-se um hiato entre os dois recortes temporais, 

quando ocorre um esvaziamento no campo das ações diretas vinculadas à pauta, já que seus 

integrantes principais passam a agir em outros níveis de atuação e não ocorre uma renovação 

geracional dentro movimento. Já no segundo recorte de 2020 a 2021 é possível perceber a 

ciclomobilidade como uma pauta mais madura na cidade, ainda que fragmentada, com a 

existência de diferentes grupos de ciclistas com motivações diversas, nem sempre vinculados a 

um discurso político ligado à bicicleta. Acrescenta-se a isso o cenário da pandemia, em conjunto 

com a ascensão da indústria dos aplicativos e o processo de uberização gerando um inchaço na 

categoria dos entregadores, muitos deles tendo a bicicleta como meio de trabalho. Além disso é 

possível notar uma nova onda de organização autônoma do cicloativismo composta por mulheres 

ciclistas que pautam o tema com a ótica de gênero em suas ações. Assim, a pesquisa apresenta 

um panorama ontológico do movimento cicloativista em Curitiba, atualizando os atores e agendas 

que hoje compõem a disputa pelo direito à cidade. 
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A pesquisa se delimitou à Inglaterra na primeira década do Período Entreguerras (1919-1929), 

tendo seu foco principal na classe operária e veteranos de guerra. Para isso, a fonte escolhida foi 

a série britânica Peaky Blinders (2013-presente), produzida pela emissora BBC e distribuída 

mundialmente pelo serviço de streaming Netflix. De acordo com a historiadora Julie Anne 

Taddeo, period dramas tornaram-se uma importante ferramenta para a disseminação do 

conhecimento histórico para as massas assim como incentivador da busca pelo conhecimento 

histórico. A iniciação científica foi feita a partir de um recorte que privilegiou o personagem 

principal, Thomas Shelby (Cillian Murphy), em busca de analisar como a narrativa transmite 

através do personagem discussões sobre virilidade e trauma de guerra gerados a partir da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918). Para que esses objetivos fossem alcançados, foram utilizados, 

principalmente, a análise fílmica e a história vista de baixo, procurando relacionar o conteúdo da 

série com uma bibliografia sobre trauma de guerra focada na Primeira Guerra Mundial, o contexto 

sociopolítico inglês após o conflito, e os ideais de virilidade anteriores e posteriores à guerra, 

assim como a produção de Jay Winter, que analisa os traumas da Primeira Guerra na Inglaterra a 

longo prazo. Em sua investigação sobre a virilidade, a pesquisa procurou analisar os modelos de 

virilidade existentes na época e os modelos produzidos pela série, dada a sua vasta repercussão e 

audiência masculina. Já sobre o trauma de guerra, a pesquisa se dividiu em dois campos: como o 

trauma de guerra está presente na narrativa e construção dos personagens, e como dialoga com a 

noção de que o trauma de guerra ainda está presente na sociedade britânica. Dentre os resultados 

alcançados, para além do olhar crítico como a série retrata masculinidade e sua ressonância com 

a memória da guerra nos dias atuais, destaca-se o modo como os acontecimentos e o trauma da 

Primeira Guerra tiveram um importante papel na formação da identidade dos personagens, assim 

como na formação da identidade e da realidade britânica durante o pós-guerra. Assim, a iniciação 

científica esperava contribuir com os estudos acerca do saldo sociocultural da Primeira Guerra 

Mundial e sua relevância nos dias atuais. 
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O presente trabalho é parte do projeto de Iniciação Científica “Conexões para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e Diversidade na Educação Básica’’, desenvolvido em conjunto com 

outra estudante bolsista de iniciação científica , o projeto tem como escopo investigar as práticas 

institucionais realizadas pela Secretaria Municipal de Educação do município de Pinhais-PR para 

efetivação do Art. 26-A da Lei nº 9394/96, que trata da obrigatoriedade do estudo da história e 

cultura africana e afro-brasileira. A pesquisa teve como primeira etapa a revisão de literatura, 

buscando artigos que tratem de encaminhamentos institucionais no que concerne às relações 

étnico-raciais e diversidade no currículo escolar. Essa busca foi realizada na plataforma CAPES 

com base em artigos publicados no ano de 2020, no qual foram localizados 19 artigos. Como 

metodologia, optou-se pela leitura integral dos artigos, destacando: gênero dos (as) autores (as), 

região em que foi realizada a pesquisa, instituições envolvidas, etapa de educação, sujeitos 

pesquisados, áreas do conhecimento, modalidade de ensino, instituições tematizadas e grupos de 

pesquisa. Como resultado, em relação a gênero dos (as) autores (as), 57,1% são mulheres, 

enquanto 42,9% são homens; dentre as regiões, destaca-se a região sudeste, totalizando a 

produção de 35% das publicações, seguida da região nordeste, com 29%, norte 24%, por fim, 

centro-oeste e sul com 5% cada. Sobre as etapas de ensino, há um número maior relacionados ao 

ensino fundamental, 42,9%, ensino médio e ensino superior tiveram os mesmos resultados, sendo 

21,4% cada um. A educação infantil teve um percentual de 14,3%. Percebemos a ausência de 

referências sobre as secretarias de educação como ator social dos artigos, prevalecendo a análise 

sobre o ambiente escolar. Além disso, ficou evidenciado a escassez de conteúdos relacionados a 

práticas institucionais, o que torna a nossa pesquisa bastante pertinente. 
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Esta pesquisa está vinculada ao projeto “Condições da oferta e do financiamento da Educação 

Superior no Brasil a partir de 2016”. Trata-se de uma análise exploratória sobre quem são os 

estudantes de graduação brasileiros, com recorte temporal de 2014 a 2018. Na primeira etapa da 

pesquisa, o objetivo foi identificar a evolução na distribuição das matrículas em cursos de 

graduação no país, entre 2014 e 2018, a partir de dados do Censo da Educação Superior, 

considerando: dependência administrativa das Instituições de Ensino Superior (IES); modalidade 

do curso (presencial ou EaD); localização das IES (capital ou interior); turno das matrículas; 

regiões geográficas; grandes áreas do conhecimento, de acordo com classificação do Inep; 

sexo/gênero dos/das estudantes; idade dos/das estudantes e a cor/raça. Na segunda etapa, o 

objetivo foi realizar uma revisão do conjunto de pesquisas recentes sobre políticas para a 

Educação Superior no Brasil e com isso, analisar como estes estudos auxiliam na interpretação 

dos resultados obtidos na primeira etapa. Os dados utilizados neste estudo foram obtidos nas 

sinopses estatísticas do Censo da Educação Superior de cada ano de referência e tratados com uso 

do software Excel, onde empregou-se procedimentos de estatística descritiva. Entre os resultados 

obtidos, observou-se: crescimento nas matrículas de ensino à distância, principalmente em IES 

privadas, com destaque para os centros universitários; tendência de queda de matrículas na 

modalidade presencial no turno noturno e aumento no diurno; a região nordeste foi a única com 

aumento nas matrículas de graduação em todos os anos analisados; todas as cores/raças tiveram 

crescimento no percentual entre 2014 e 2018, os dados “não declarado” e “não dispõe da 

informação” chamaram atenção pois em 2014 eram de 32,9% e 12,2% e em 2018 representaram 

19,6% e 0,35% respectivamente; nos IFs e CEFETs predominam matrículas de alunos do sexo 

masculino; na modalidade à distância, a área de Educação está em expansão, com destaque para 

o curso de Pedagogia. Os estudos recentes levantados na pesquisa colaboraram principalmente na 

análise da ampliação da EaD nos últimos anos. Esta modalidade de ensino segue sendo muito 

lucrativa mesmo com a crise política e econômica imposta após o impeachment de Dilma 

Rousseff em 2016. 
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A violência escolar entre pares é aquela em que um estudante vitimiza um colega, abrangendo 

uma ampla série de fenômenos. Dentre eles, o bullying, ou perseguição sistemática, se caracteriza 

pelo fato de a agressão entre pares ser repetida e intencional, seja ela física, verbal ou de qualquer 

outra ordem. O bullying prejudica o desenvolvimento psicológico e acadêmico de todos os 

envolvidos - ou seja, vítimas, autores e testemunhas - e de diversas formas, podendo causar, por 

exemplo, depressão, drogadição, dificuldades de aprendizagem e de socialização. Pode, inclusive, 

levar a vítima a se tornar agressora, perpetuando a violência. E é claro que atinge turma e docentes 

também, impondo obstáculos ao ensino. Por isso, é necessário saber intervir e acolher inclusive 

os autores, que podem também terem sido vitimizados em outros contextos. Além disso, ações de 

prevenção, que envolvam toda a escola, se fazem vitais.  Diante da necessidade de capacitar os 

professores para o enfrentamento a essa violência, o Observatório Xará desenvolveu o módulo 

“Violência e bullying em contextos educacionais”, que faz parte de um curso autoinstrucional, à 

distância e gratuito para professores de Ensino Médio e Superior de todo o Brasil, o qual será 

lançado em breve. O módulo dedicado ao bullying, de 30 horas, apresenta primeiro a violência 

de contexto escolar em suas diversas dimensões e subtipos, para depois caracterizar o bullying e 

sistematizar seu enfrentamento. Tal como os outros módulos que compõem o curso - e que o 

complementam ao trazer ferramentas para a convivência ética, para o desenvolvimento de 

competências socioemocionais e para o cuidado da saúde mental -, conta com diversos links, 

imagens, áudios, vídeos, e com atividades avaliativas que serão aplicados no início e ao final do 

curso, a fim de acompanhar o processo de aprendizagem dos professores. 
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Diante da diversidade de dados criados diariamente aos consumidores, despertar a atenção de um 

público se tornou um desafio para as marcas, não bastando apenas comunicar suas mensagens 

sem possuir um planejamento robusto. Diante disso, observou-se que principal caminho a ser 

adotado pelas marcas é o de escolher formas mais atrativas para que suas respectivas mensagens 

ocupem papel de destaque no cenário informacional. Mensagens diretas e com tom de voz 

imperativos podem deixar o receptor ainda mais cético sobre o conteúdo divulgado. As histórias, 

por sua vez, podem ser o “embrulho” necessário para facilitar a aceitação das mensagens de peças 

comunicacionais. As técnicas de storytelling, nesse sentido, mostraram-se como aliadas das 

marcas, chamando atenção sobre uma causa e criando engajamento emocional. A análise 

realizada trouxe a possibilidade de envolver os estudos da neurociência como pano de fundo para 

as pesquisas de comunicação, com foco na Neurocomunicação, somando as áreas atuais do 

conhecimento comunicacional, que em um primeiro momento não incorporavam as ciências 

biológicas como escopo de análise. Esta pesquisa teve por finalidade explorar o emprego das 

técnicas de storytelling na criação de engajamento emocional, sob a perspectiva da neurociência, 

com o intuito de compreender a motivação dos disparos emocionais. Para tal, investigou-se a 

fisiologia das emoções, a partir das percepções, correlacionando-as com o escopo do storytelling, 

a partir de métodos neurocientíficos e questionário com análises quantitativa e qualitativa, usando 

como base uma campanha publicitária da rede Starbucks. Obteve-se respostas que possibilitaram 

a correlação das estratégias de storytelling com a construção de sentido e engajamento emocional 

de uma peça publicitária diante do público. Assim, conclui-se a importância de expandir as 

análises e planejamentos comunicacionais para os campos da neurociência de consumo, pois estes 

mostram caminhos mais assertivos no que se refere à construção de narrativa e estabelecimento 

de vieses cognitivos emocionais entre consumidores e marcas. 
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No meio artístico, a crítica de arte mostra-se como uma atividade específica que produz sentidos 

nas leituras de obras de arte por um observador, seja ele especializado ou não. Desta forma, a 

presente pesquisa tem como objetivo analisar um conjunto de textos críticos de arte escritos pelo 

pesquisador, professor e artista Fernando Antônio Fontoura Bini, que foram publicados sobre 

algumas artistas mulheres paranaenses. A pesquisa justifica-se no interesse de destacar a poética 

de artistas mulheres paranaenses diante de um cenário em que se tem buscado repensar as 

narrativas de arte brasileiras. Num primeiro momento, durante o projeto de pesquisa de Iniciação 

Cientifica, realizou-se um levantamento de textos relativos a diversos artistas, sendo encontrados 

um total de vinte e quatro textos críticos do pesquisador. Tais textos foram escolhidos a partir de 

buscas realizadas na internet (jornais, revistas, artigos e blogs) e catálogos de exposições. Destes 

textos foram selecionados os textos escritos sobre artistas mulheres que somaram sete textos, do 

total dos vinte e quatro. São elas: Constância Nery, Guilmar Silva, Helena Wong, Ida Hanneman, 

Leila Pugnaloni, Leonor Boteri e Violeta Franco. Da leitura geral dos textos selecionados durante 

o projeto pretendeu-se observar os modos de escrita dos textos críticos do pesquisador. Também 

buscou-se observar quais eram os pontos em comum entre os textos estudados, os modos de 

estruturação e de escrita bem como o projeto crítico observado em sua argumentação e a partir 

disto tentar uma aproximação do olhar do crítico na apresentação dos aspectos qualitativos 

considerados nas narrativas. Além destes textos críticos do pesquisador foram utilizados para o 

embasamento da pesquisa os textos dos pesquisadores Artur Freitas sobre a consolidação da 

modernidade paranaense, Luiz Camillo Osorio sobre as razões da crítica, o livro de Vavy Pacheco 

Borges sobre historiografia, o livro de Dulce Osinski intitulado “A modernidade no sótão” sobre 

a educação e a arte de Guido Viaro, a apresentação realizada por Bini no Dicionário de artes 

plásticas no Paraná de Adalice Araújo e outros textos que o pesquisador escreveu sobre a arte no 

Paraná. 
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Este resumo busca apresentar um panorama das atividades realizadas no plano de pesquisa 

Estratégias do Design para Promoção de Comportamentos mais Sustentáveis, dentro do Programa 

de Iniciação Científica Estratégias de Design para Promoção da Mobilidade Urbana Ativa entre 

Agosto de 2020 até o momento, realizado de maneira remota devido a pandemia da COVID-19. 

Inicialmente foram pesquisados cases sobre mobilidade urbana e realizada a reflexão sobre como 

os modais de transporte estavam relacionados com a experiência nos trajetos e como os trajetos e 

contextos influenciam na escolha dos modais. Em seguida, foram feitas leituras de base e um 

levantamento bibliográfico assistemático, considerando como strings de busca combinados com 

operadores booleanos: “Mobiliário urbano” AND “mobilidade ativa OR pedestre OR bicicleta”. 

Dos resultados da pesquisa, foram selecionados artigos de revista, evento, etc., com data de 

publicação entre 2008 e 2020. Dentre os temas que apareceram, têm-se o uso e o comportamento 

na cidade, envolvendo a interação com mobiliários urbanos, espaços públicos e modais ativos e 

sustentáveis. Como resultado parcial desta pesquisa há o artigo “Design e Mobiliário Urbano: 

Contribuições para a Mobilidade Ativa nas Cidades”, submetido ao VIII Simpósio de Design 

Sustentável. Com o levantamento e compilação das informações, é possível citar algumas que se 

destacaram, como a grande presença de artigos relacionados a mobilidade a pé e sua relação com 

infraestruturas de recortes específicos e a interação entre pessoas durante seus trajetos. Além 

disso, houve também uma presença forte de artigos de outras áreas, como arquitetura e urbanismo 

e geografia. Percebeu-se também diferentes estratégias e métodos de pesquisa e coleta de dados, 

como passeio acompanhado, entrevistas, levantamento fotográfico, observação comportamental 

e contagem de fluxo, considerando também o uso de mapas técnicos e técnicas de cartografia que 

podem ser aplicadas futuramente em pesquisas de campo. Através deste processo, pôde-se 

observar então, que o comportamento mais sustentável é influenciado diretamente por fatores 

externos e internos, e principalmente, pela qualidade dos contextos onde os indivíduos estão 

inseridos. 
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A presente pesquisa visou analisar o desastre de Mariana (MG), no qual houve o rompimento da 

barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, administrada pela Samarco 

Mineração S.A. Tal acontecimento foi considerado o maior envolvendo rompimento de barragens 

de rejeitos de mineração, que levou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos da 

mineração, contaminando a bacia do Rio Doce, passando pelo estado do Espírito Santo e 

chegando a alcançar o mar territorial, destruindo vilarejos e demonstrando as diferentes situações 

de vulnerabilidade social e ambiental. A pesquisa buscou compreender o dano moral coletivo e 

sua aplicação no caso concreto, valendo-se da revisão bibliográfica, da consulta de materiais 

secundários (reportagens e notícias) e análise de legislação e jurisprudência. O dano moral 

coletivo não tem limites em relação ao alcance dos prejudicados, não se restringindo ao 

sofrimento dos indivíduos, mas que deve ser compreendido como uma modificação prejudicial 

no espírito coletivo. No tocante ao dano moral coletivo em matéria ambiental, identificado quando 

o prejuízo e impacto ao ambiente acaba por provocar uma comoção social, que atinge uma 

comunidade, como ocorreu no caso do rompimento da barragem administrada pela Samarco. 

Como resultados principais levantou-se que é cabível, ao lado da reparação ambiental e da 

indenização dos prejuízos patrimoniais sofridos, a indenização por dano moral coletivo, a qual 

independe de prova do sofrimento e que deve considerar o elevado impacto negativo que o 

rompimento da barragem causou e vem causando em todos e todas que foram atingidos, tanto 

direta quanto indiretamente no caso. Assim, se observou que, mesmo passados quase seis anos 

deste desastre, o rompimento da barragem de Fundão causa conflitos ainda hoje, tendo em vista 

que não houve indenização integral pelos danos causados, tanto na questão socioeconômica, 

quanto ambiental. Ainda, pôde-se prever a possibilidade do processo de indenização e 

compensação das vítimas do acontecimento em questão adquirir novos momentos de discussão, 

visto que não houve prescrição da pretensão das vítimas. Por fim, considerando tamanha 

amplitude do tema, se identificou a abertura de horizontes para questões mais gerais, como, por 

exemplo, a percepção quanto ao sistema de fiscalização das barragens, devendo ser adotada uma 

fiscalização muito mais rígida e, ainda, necessidade de aperfeiçoamento dos parâmetros de 

segurança das barragens, de modo a evitar situações semelhantes. 
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A pesquisa, desenvolvida com o apoio da bolsa de Iniciação Científica da Fundação Araucária, 

trata da recepção das Metamorfoses de Ovídio, escritor romano da época Imperial, num contexto 

de contracultura, a partir da prosa poética de Leminski. O objetivo da pesquisa é entender com 

qual finalidade o poeta retomou a poesia antiga e como essa releitura se enquadra no contexto da 

recepção dos clássicos em Curitiba, levando em conta como isso contribuiu para a constituição 

do espaço urbano e do cenário cultural da cidade. Para tanto, do ponto de vista teórico, foi 

fundamental o estudo das diferentes abordagens sobre  recepção, em especial autores como Lorna 

Hardwick e Charles Martindale, para aprofundar no tema escolhido e conseguir delimitar como a 

obra se insere no cenário contracultural de Curitiba, considerando os processos de recepção das 

obras e seus impactos nas produções futuras. Além das Metaformoses de Leminski, também foi 

fulcral para o desenvolvimento da pesquisa as considerações expostas em seus ensaios, presentes 

no livro Ensaios e Anseios Crípticos (2012), para  análise de aspectos da linguagem, tal como 

suas reflexões sobre as traduções de obras clássicas da literatura no cenário brasileiro e o papel 

dos concretistas como Haroldo e Augusto de Campos nessa empreitada. Nesses ensaios o poeta 

expõe, também, reflexões sobre a língua latina, desde o latim erudito da retórica visto no cânone 

literário, assim como o latim da oralidade, observado por exemplo em Satyricon, obra de Petrônio 

traduzida por ele. A partir desses trabalhos de Leminski, foi proposto, portanto, uma reflexão 

sobre como reconhece a importância do idioma latino para a constituição ciência ocidental, 

apresentando algumas considerações sobre o cenário cultural Paranaense no momento em que 

retoma o poeta Ovídio cruzando passado e presente em uma nova proposta literária e de 

experiência de vida. 
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A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo, mapear obras e autoras/es da literatura infantil e 

infanto-juvenil que trabalhem com a temática racial africana e afro-brasileira. Desenvolvida em 

rede colaborativa, o projeto é composto por diversos integrantes que colaboram na análise e 

elaboração de resenhas de obras, assim como as biografias de autoras/es com a finalidade de 

evidenciar produções literárias de qualidade, que respeitem e valorizem as identidades e a 

diversidade étnico-racial, compondo e idealizando um portal online de consulta pública. Os livros 

aqui selecionados e resenhados para este período foram “A ginga da Rainha”, “Obax”, “Os Ibejis 

e o Carnaval” e “Passos de Magia ao Sol”. Já as biografias produzidas foram de Iris Amâncio, 

Helena Theodoro, André Neves, Mauro Brito, Fábio Simões e Niki Daly. A análise focou 

principalmente nas obras das duas grandes autoras citadas primeiro, acadêmicas, de extrema 

relevância e importância aos estudos afros e literários do país, assim como ao movimento negro. 

No processo foram realizados levantamento biográfico, bibliográfico e roteiro de perguntas base 

para análise e construção das resenhas e biografias. Os recursos teóricos utilizados foram os 

estudos das autoras Débora Cristina de Araújo (2010, 2011), Eliane Debus (2017) e Maria Anória 

de Jesus Oliveira (2010). A pesquisa, em sua totalidade, até o momento, realizou a resenha de 

cento e dez obras, de cinquenta e três autoras e autores. Dessas, sessenta e três obras são de 

escritoras mulheres, cinquenta e oito obras são de mulheres negras, e da totalidade de autoras e 

autores, vinte e duas são mulheres fenotipicamente ou auto-declaradas negras. Assim, nossa 

análise dá destaque ao gênero, partindo do trabalho específico de duas escritoras negras, mas 

também analisando os dados totais construídos e somados a pesquisa. As duas obras resenhadas, 

“A ginga da rainha” e “Os ibejis e o carnaval”, apresentam os diversis critérios que Eduardo de 

Assis Duarte (2011) identifica para a definição de literatura negra, sendo a temática a trajetória 

de duas personagens caras ao fabulário negro brasileiro, a rainha Nzinga e os Ibejis, tem 

personagens principais, narradores/as, ambientação e linguagem ancorada no conhecimento de 

história e cultura afro-brasileiras. Observa-se então a relevância desta produção literária partindo 

de escritoras negras, por suas possíveis contribuições à educação das relações étnico-raciais. Com 

enredos propagadores da negritude e da cultura negra, as narrativas podem contribuir para a 

formação de repertório e da identidade dos leitores. 
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O projeto “A Economia Criativa e o Turismo: Projeto SouCuritiba” está em construção desde o 

segundo semestre de 2019, visando analisar o Projeto SouCuritiba e os conceitos de criatividade 

ligados a ele. O Projeto faz parte de uma ação conjunta entre órgãos públicos e privados, que 

desenvolve processos de capacitação de artesãos, com o intuito de levar Curitiba mais longe 

através de souvenirs criados em oficinas e selecionados pela curadoria. Os produtos criados 

possuem como característica marcante o destaque à criatividade e à inovação, oportunizando a 

atualização a todos os participantes e a promoção do destino turístico Curitiba através dos 

souvenirs. A execução e os princípios da iniciativa evidenciam importantes conceitos de indústria 

criativa e economia criativa, que, por sua vez, formam precedentes importantes, contrastando com 

outros setores da economia e representando um  desenvolvimento significativo nas cidades - 

incorporando à pesquisa o estudo de cidades criativas. Nessa última etapa da pesquisa, tinha-se 

como objetivo a realização da pesquisa de campo e análises qualitativa e quantitativa do perfil do 

consumidor dos produtos do SouCuritiba Souvenirs. No entanto, a crise sanitária ocasionada pelo 

COVID-19 impossibilitou a saída a campo, e o plano teve de ser adaptado, uma vez que a 

investigação por meio de questionários online não surtiria os resultados almejados corretamente. 

Portanto, o último ano do projeto teve como meta elaborar um roteiro de entrevistas e entrevistar 

integrantes do Projeto SouCuritiba. As entrevistas proporcionaram compreensão de novas 

perspectivas para o Projeto diante da pandemia. Também foi possível perceber o impacto que os 

artesãos sofreram e como enfrentaram o período, assim como ponderar o futuro do consumo de 

souvenirs. Além disso, a entrevista permitiu compreender a metodologia do estudo do 

comportamento do consumidor utilizada pela pesquisadora que ajudou a estruturar o Projeto. 

Ademais, buscou-se aprofundar a pesquisa bibliométrica realizada previamente da temática de 

Economia Criativa e Turismo, utilizando para análise o software Vosviewer. A metodologia 

utilizada foi exploratória, de abordagem qualitativa, com entrevista estruturada, pesquisa 

bibliográfica, documental e bibliométrica com análises descritivas. Os resultados revelam que o 

consumo do SouCuritiba é capaz de levantar questões de comportamento de consumo, processos 

criativos de produção, valores pessoais e experiências íntimas. Evidencia-se uma crescente 

relevância da temática de Economia, Cidade e Indústria Criativa no turismo. 
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O presente trabalho analisou um nicho jurídico específico do direito brasileiro, qual seja o do 

Direito Agronegocial, para compreender se nesse âmbito há condições que caracterizam uma 

relação jurídica dependente. Para tanto, utilizou como base teórica as propostas de Evgeny 

Pachukanis, para a teoria marxista do Direito, e Ruy Mauro Marini, para a teoria marxista da 

dependência, e Ricardo Prestes Pazello, para a relação jurídica dependente. O intuito foi 

relacionar os conceitos da crítica jurídica marxista e da análise marxista da dependência para 

reafirmar a proposta da existência do desenvolvimento de relações jurídicas dependentes, ou seja, 

que garantem a superexploração do trabalhador, a transferência de mais-valia e a subordinação 

de países latino-americanos nas relações internacionais com os países do centro-hegemônico. Para 

isso, analisou-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5553, proposta em 2016 pelo 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Esta ação questiona os incentivos e benefícios fiscais 

concedidos pelas Cláusulas 1ª e 3ª do Convênio nº 100/97 do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (CONFAZ), que determinam a redução de 60% (sessenta por cento) da base de cálculo 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de agrotóxicos nas saídas 

interestaduais, e também o Decreto 7.660/2011 que concede isenção total do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) a alguns agrotóxicos, conforme a Tabela de Impostos sobre 

Produtos Industrializados (TIPI). Portanto, a análise da ADI nº 5553 realizou-se com vistas a 

verificar se as relações jurídicas e os instrumentos jurídicos voltados para a regulação das 

atividades agrárias - tais como a concessão de benefícios e isenções tributárias para o mercado de 

agrotóxicos - foram formulados de maneira a assegurar e reproduzir a relação de dependência 

entre o Brasil (nação periférica) e o centro-hegemônico (Estados Unidos, Europa etc.). Utilizou-

se como método científico para o desenvolvimento do presente trabalho o da pesquisa qualitativa, 

tratando-se de pesquisa exploratória, elaborada a partir da coleta de dados por meio de pesquisa 

bibliográfica (livros, artigos científicos, leis, matérias de sites, etc) e estudo de caso (ADI nº 

5553). 
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O trabalho visa compreender o funcionamento dos movimentos em defesa da igualdade de direitos 

entre mulheres e homens dentro das comunidades tradicionais caiçaras e mbyas guarani no litoral 

paranaense, traçando um paralelo entre a disseminação de informações e a relação dos corpos 

femininos com os espaços habitados por essas populações, sejam eles rurais ou urbanos. Ainda, 

com base em relatos das representantes dos movimentos femininos dentro das comunidades, 

documentários que abrangem o saber feminino e seu desenvolvimento, relatos em grupos de 

Whatsapp, seminários, encontros, reuniões, etc,  busco refletir sobre a importância da 

historicidade e da oralidade para a criação e manutenção de organizações e movimentos sociais 

levados a cabo pelo protagonismo feminino, visando melhor entender quais demandas esses 

grupos exigem socialmente enquanto parcialidade societária. A partir deste panorama, as 

hipóteses apresentadas refletem diretamente na relação de elementos externos à cultura 

tradicional modificando suas estruturas internas, sendo elas: A inserção do movimento feminista 

nas culturas tradicionais, caiçaras e mbyas, causa uma descaracterização da estrutura cultural pré-

estabelecida? As discussões de pauta feminista têm interferido na cultura tradicional de forma 

efetiva? Como tem sido essa interferência nas comunidades? A partir dos resultados parciais 

obtidos, nota-se que não existe um consenso entre essa relação do feminismo e as comunidades 

pelas mulheres que se prenunciaram, o entendimento desse movimento varia de idade para idade 

mais do que de cultura para cultura, inserindo também componentes geracionais na discussão de 

gênero proposta. Mesmo que os dados até aqui coletados sejam ainda inconclusivos, existem 

pontos de convergência entre essa tríade que é o feminismo, os movimentos protagonizados por 

mulheres e os povos originários e as culturas tradicionais: todas as mulheres buscam por 

representatividade, buscam por ser ouvidas, respeitadas e fazer a diferença nos meios onde 

habitam. 
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O café se torna, de acordo com os estudos de hospitalidade, uma bebida que permeia espaços de 

comensalidade. A América Latina, especificamente o Brasil, historicamente desenvolveu sua 

economia a partir da cultura do café. Além disso, o Brasil é considerado o país com a produção 

de café mais significativa no mundo. Portanto, o turismo do café se apresenta como uma 

oportunidade para desenvolver o turismo e a hospitalidade no Brasil. A literatura internacional de 

turismo de cafés apresenta uma oportunidade de aprendizados para a pesquisa na área dentro da 

academia brasileira. Dessa forma, esse trabalho realizou uma revisão sistemática sobre a literatura 

de turismo de cafés em inglês. Os termos "café" e "turismo" foram pesquisados nas bases de dados 

de periódicos Web of Science e Scopus, enquanto os termos equivalentes em português, "café" e 

"turismo" foram pesquisados na Publicações de Turismo, uma empresa brasileira banco de dados 

de periódicos, com foco em periódicos de turismo da América Latina. Os resultados mostraram 

que a literatura lusófona aborda principalmente estudos qualitativos, baseados em pesquisas 

bibliográficas, documentais ou de campo, com enfoque em casos brasileiros. Por outro lado, a 

literatura anglófona apresenta diversidade metodológica, com estudos qualitativos, quantitativos 

e de métodos mistos baseados em estudos de caso, modelos metodológicos inovadores, 

questionários, entrevistas, entre outros. Além disso, embora compreendam principalmente países 

produtores da América Latina, como Colômbia, Guatemala, Brasil, México e Costa Rica, os 

trabalhos também reuniram informações e pesquisas sobre países produtores, como africanos e 

asiáticos, e consumidores, como europeus e asiáticos. Esse trabalho, assim, analisa a literatura 

recente sobre café e turismo, destacando a produção científica do mais importante produtor, 

consumidor e exportador de café do mundo, que é o Brasil. Além disso, ele é um primeiro passo 

para resolver o problema da acessibilidade quando se trata da literatura de turismo e cafés, sendo 

um esforço em derrubar barreiras idiomáticas. Por fim, ao fundir diferentes literaturas de duas 

línguas diferentes, este artigo ajuda a elucidar a literatura atual, ao mesmo tempo que lança luz 

sobre o que o futuro da pesquisa do café pode explorar. 
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É inegável a importância das tecnologias da informação na sociedade ocidental atual, seja para 

obter conhecimento, comunicar-se ou divertir-se. No contexto digital, desde o nascimento da 

internet, pais têm utilizado desse recurso para aprender sobre desenvolvimento infantil, doenças, 

educação, etc. Pais são importante elemento para se compreender e atuar no problema do bullying, 

o qual se trata em um dos grandes problemas ao desenvolvimento infanto-juvenil. Este projeto 

investigou estratégias online para pais de alunos sobre bullying. Realizou-se uma busca na 

literatura científica, e investigação por aplicativos na plataforma google play store. A revisão 

científica ocorreu entre agosto a outubro de 2020, por três pesquisadores, dentre os quais a bolsista 

de iniciação científica, nas bases Scielo, Pubmed, Scopus e Psycinfo e no banco de dados Google 

Acadêmico. Foram utilizados os descritores: student AND (parents OR family) AND “school 

bullying” AND “intervention studies”. Sem estabelecer recorte temporal, optou-se pela seleção 

apenas de artigos, com delineamento experimental controlado, em Português ou Inglês. Foram 

identificados 576 artigos na busca primária, sendo que 12 estudos citam intervenções direcionadas 

aos pais. No entanto, dentre essas intervenções um estudo cita utilização de telefonemas, um 

destaca uso de vídeos informativos e telefonemas, e apenas um artigo faz referência a estratégia 

on-line. O recurso telefônico foi descrito série de 15 sessões semanais de 30 minutos com o 

educador, agendados de acordo com conveniência dos pais, os quais também receberam 2 fitas 

de vídeo. Outra intervenção via telefone consistiu em nove atividades em casa de 10-15 minutos. 

Já a estratégia online não foi caracterizada. Foi realizado, também, busca na plataforma Google 

Play Store em junho de 2021 por meio da palavra-chave “bullying”, com posterior leitura da 

descrição dos aplicativos. Assim, identificou-se 144 apps que foram analisados por dois 

pesquisadores. Apenas o app “Bully Button School” envolveu a participação dos pais. Nesse, após 

familiar cadastrar perfil da criança no app, a mesma quando intimidada pode gravar o agressor e 

enviar registro aos pais, sendo compartilhada localização e o envio de comentários. Observou-se 

que além da escassez de estratégias direcionadas aos pais, os resultados chamam atenção para a 

necessidade de inclusão dos pais e familiares nos programas não apenas de intervenção, mas, 

sobretudo, prevenção. Portanto, é importante que sejam elaboradas e avaliadas as estratégias que 

incluam os pais no enfrentamento do bullying. 
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A pesquisa analisou a utilização, em 2019, do mecanismo das medidas provisórias, bem como a 

observação aos pressupostos constitucionais de relevância e urgências, que condicionam a 

atuação do Poder Executivo na utilização desta espécie normativa. Para tanto, foram levantadas 

e categorizadas todas as medidas provisórias publicadas pelo governo Bolsonaro em 2019, seu 

primeiro ano de governo, de forma a aliar a análise temática à adequação aos requisitos de 

relevância e urgência. A categorização seguida foi a mesma do Senado Federal, que divide a 

legislação nos temas administrativo, orçamentário, social, econômico e jurídico. Ademais, o 

mesmo procedimento foi adotado para as medidas provisórias de 2003, quando também houve 

uma ruptura ideológica no âmbito da administração do Poder Executivo federal, para fins de 

estudo comparado. Além das referidas pesquisas de campo, foi realizada revisão bibliográfica que 

se voltou a livros, artigos, dissertações e teses que se debruçam sobre a temática da atividade 

legislativa do Poder Executivo, tendo o constitucionalismo abusivo e o constitutional hardball 

como horizontes teóricos para a análise. Partiu-se da ideia de que os pressupostos constitucionais 

das medidas provisórias, previstos no artigo 62 da Constituição Federal, foram banalizados em 

função do seu conteúdo incerto, incorrendo num uso muitas vezes injustificado dessas normativas 

que deveriam dar conta somente de situações relevantes e urgentes. O estudo de campo levantou 

48 medidas provisórias editadas em 2019, contra 58 em 2003, no primeiro ano de governo Lula. 

Tendo em vista que eram os primeiros anos de cada governo, as medidas administrativas 

(reformulação da administração pública federal, criando ou extinguindo ministérios, cargos e 

carreiras, dispondo dos contratos da União entre outras medidas na esfera administrativa federal) 

predominaram tanto em 2003 (21) como em 2019 (19). Em geral, 48% das medidas provisórias 

de 2019 caducaram (ou seja, perderam a vigência desde a edição porque o prazo constitucional 

decorreu sem apreciação do Congresso), enquanto 45% foram convertidas em lei - sendo 12 das 

22 medidas convertidas de temática administrativa, e nenhuma delas de matéria orçamentária. Em 

comparação a 2003, que teve uma taxa de conversão de aproximadamente 100%, e tendo em vista 

o grande poder de agenda conferido ao Poder Executivo através da atribuição de publicar medidas 

provisórias, verificou-se uma deterioração drástica na relação do Presidente da República com o 

Poder Legislativo em 2019 comparativamente a 2003. 
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O trabalho consistiu na análise do conceito de tolerância, democracia e liberdade na obra Uma 

Teoria da Justiça de John Rawls que teve como objetivo entender como a tolerância se relaciona 

com o conceito de liberdade, conceitos conflitantes entre si. Outro levantamento efetuado foi 

analisar se tais relações possibilitariam algum tipo de equilíbrio, em conformidade com a proposta 

do autor em construir uma sociedade bem ordenada, alinhando com o aspecto democrático da 

proposta. A metodologia envolveu a análise conceitual coordenada com pesquisa bibliográfica, a 

partir de textos primários e literatura secundária. O trabalho foi dividido em três seções onde na 

primeira seção foram analisados os conflitos entre a justiça e os interesses pessoais no campo 

social. Foram resumidos os procedimentos que garantiriam a justiça nas relações de escolha e de 

consenso mútuo, entre eles a posição original, o véu da ignorância e os dois princípios básicos, 

que tinham como premissa a liberdade igual e uma distribuição de bens vantajosa a todos os 

indivíduos. Como último ponto analisado nessa seção, foram levantados às questões das 

diferenças entre o justo e o bem, principalmente nos aspectos de equilíbrio entre eles, fazendo 

uma relação direta com o objetivo proposto. Na segunda seção, cujo tema foi o princípio de 

liberdade, houve a abordagem desse conceito em diversos vieses — com destaque à liberdade de 

consciência — e, também, as consequências sobre a liberdade irrestrita e seu oposto, a liberdade 

com restrições em demasia. Por fim, foi analisado o conceito de tolerância para a possibilidade 

de convivência pacífica no contexto de pluralidade social. Também foi visto a intolerância, que 

investigou seus limites, as consequências das atitudes intolerantes e as formas de contenção 

quanto às ações intolerantes que extrapolam a justiça. A partir do estudo, foi possível concluir 

que para que haja um equilíbrio social é necessário também um equilibro entre os conceitos de 

liberdade e tolerância. Houve o entendimento que a primeira não pode ser irrestrita e ao mesmo 

tempo as limitações devem ser pautadas pela justiça e não por nenhuma questão pessoal. A 

segunda deve ter a mesma medida, pois não se pode tolerar violações da justiça, mas ao mesmo 

tempo, a intolerância não deve ser contida arbitrariamente incorrendo no cerceamento da 

liberdade, que resultaria em injustiça. 
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A presente pesquisa tem como objetivo mostrar como o código civil de 2002 aborda o princípio 

da boa-fé objetiva, através da técnica legislativa das cláusulas gerais e da sua leitura pelo prisma 

constitucional. Desde o seu surgimento, o instituto da boa-fé adquiriu vários sentidos, como o 

dever de auxílio e promessa de proteção, arraigados ao clientelismo romano, passando pela 

incorporação ao direito canônico e a moralidade cristã, até a sua recepção pelos códigos 

oitocentistas. Em sua maioria compostos por enunciados fechados e de rigidez normativa, tais 

codificações pouco abriram espaço para a boa-fé, uma vez que era considerada um elemento de 

imprecisão no sistema. Já com a superação do positivismo legalista e a necessidade de o direito 

acompanhar as progressivas transformações socioculturais, o princípio da boa-fé encontrou 

espaço extremamente relevante nos códigos atuais, por meio da técnica das cláusulas gerais. 

Através de enunciados abertos e conceitos vagas, a boa-fé numa roupagem de cláusula geral 

permitiu uma maior aproximação da realidade, devidamente adequada ao dinamismo das relações 

jurídicas atuais e mais condizente com os casos concretos. No entanto, a vagueza das cláusulas 

gerais, em especial a da boa-fé, pode abrir espaço para arbitrariedades e excesso de subjetividade 

do magistrado se não for balizada em pressupostos interpretativos sólidos. Desse modo, realizou-

se uma reflexão baseada no artigo “Crise de fontes normativas e técnicas legislativa na parte geral 

do Código Civil de 2002”, do professor Gustavo Tepedino, concluindo que os valores balizadores 

do princípio da boa-fé objetiva devem ser os presentes no texto constitucional. A boa-fé objetiva 

é o enquadramento constitucional dos contratos, interpretando-os sempre à luz do princípio da 

dignidade da pessoa humana e dos objetivos da República. 
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O desenvolvimento tecnológico impactou diretamente o mercado profissional. As empresas estão 

precisando de profissionais com competências cada vez mais especializadas para atender a 

dinâmica do desenvolvimento tecnológico constante dentro de vários setores. Surgem também 

empreendimentos da tecnologia que passam a oferecer e prestar serviços de diversas áreas, 

incluindo dentro do setor do Turismo. Sendo assim, o objetivo do presente artigo é analisar as 

habilidades importantes para o mercado de trabalho dentro desse cenário tecnológico e verificar 

quais são necessárias para as empresas de tecnologia na cidade de Curitiba/PR. A primeira etapa 

da pesquisa foi de caráter exploratório, realizando o levantamento bibliográfico sistemático, 

utilizando o portal da Web of Science (WoS) e o portal Educational Resource Information Center 

(ERIC) para se ter um parâmetro da definição das soft skills na área da Educação. Dessa forma, 

foi possível verificar nos artigos encontrados alguns conceitos e a importância das soft skills no 

mercado de trabalho. As habilidades que eram mais mencionadas nos textos acadêmicos 

selecionados foram: pensamento crítico, solução de problemas complexos, habilidades sociais, 

criatividade, habilidades empreendedoras, cooperação em grupo, julgamento e tomada de 

decisões e raciocínio lógico. O resultado desta etapa permitiu reconhecer um as diferenças dos 

conceitos de habilidades e competências importantes, em determinadas áreas de estudo. Foi 

possível também comparar os resultados com a tabela de habilidades principais para o mercado 

de trabalho do World Economic Forum, apresentada e discutida no ano de 2016. Para verificar se 

essas habilidades e competências são encontradas na realidade das empresas curitibanas, na 

segunda etapa da pesquisa foi desenvolvido um questionário para empreendimentos de turismo e 

tecnologia de Curitiba, com o objetivo de compreender como habilidades e competências são 

buscadas por essas empresas no recrutamento para novos integrantes das organizações. O 

resultado esperado é uma análise das empresas sobre as habilidades e competências obtidas 

anteriormente e a definição de prioridades delas. Também espera-se encontrar novas 

oportunidades para o turismólogo dentro do mercado de tecnologia e turismo. 
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O objetivo do trabalho é a aplicação e avaliação de diferentes técnicas de escavação arqueológica 

e análise de materiais líticos dos sítios paleoíndios da bacia do RioPequeno, afluente do alto Rio 

Iguaçu. As técnicas escolhidas priorizam a leitura planigráfica e estratigráfica e a busca por 

indústrias líticas. Essas indústrias, faltando restos faunísticos, são o principal registro da atividade 

paleoíndia, entre 12.000 e 6.000 AP. O sítio em que foram aplicadas essas técnicas chama-se "Céu 

Azul II" e fica na região serrana de São José dos Pinhais (PR). Outros 4 sítios paleoindios da bacia 

do Rio Pequeno são analisados para comparação técnica e cronológica. As técnicas empregadas 

são: 1) escavação por níveis naturais; 2) posicionamento individual de todos os artefatos <1 cm; 

3) reconstrução da sequência sedimentar através de cortes estratigráficos 4) busca e eventual 

coleta de microartefatos com peneira a malha de 0,5 mm. A abordagem permite interpretar não 

só a atividade humana do passado, mas também a paleopaisagem. A escolha da bacia do Rio 

Pequeno como objeto de estudos se justifica por: 1) riqueza dos sítios arqueológicos paleíndios 

2) por ser uma unidade geograficamente homogênea; 3) fácil acesso para os estudantes, devido à 

proximidade ao CEPA. Existem diferenças entre os sítios estudados, como o fato do "Céu Azul 

II" estar rodeado por montanhas e o "Arroio do André" situar-se em terreno plano. Este trabalho 

constitue portanto uma parte essencial da análise comparativa entre os vários sítios da bacia. 

Diferenças de métodos de escavação entre os sítios serão levadas em conta. Enquanto o "Céu 

Azul II" é objeto de pesquisa acadêmica, mais lenta e mais detalhada, os demais sítios foram 

encontrados em contexto de salvamento, mais rápido e com constrições devidas às exigencias das 

obras, levando a possibilidade de um forte desvio amostral. Além disso, é dificil definir 

seguramente a extensão dos sítios. Atualmente, a pesquisa está na etapa de análise dos materiais 

líticos, observando suas qualidades tecno-tipológicas e sua posição dentro de cada sítio. Os 

primeiros resultados permitem afirmar que entre os dois diferentes sítios principais, se observou 

que os sítios de planicie tem maior varidade de matérias-primas; a despeito da distância, a tecnica 

de lascamento é parecida. Essa comparação é a base para ulteriores pesquisas geo-arqueológicas 

na Bacia do Rio Pequeno. 
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A presente pesquisa teve como ponto de partida a leitura e análise comparativa de duas obras da 

autora estadunidense Ursula K. Le Guin sob a perspectiva da ecocrítica literária. A escolha pelo 

conto Vaster than Empires and More Slow (1971) e pelo romance The Word for World is Forest 

(1972), ambos obras de ficção científica, se deu pela temática das narrativas e seu contexto de 

produção, visto que ambas abordam questões acerca da relação entre o ser humano e a natureza e 

foram escritas por Le Guin no final da década de 1960, momento em que as discussões acerca da 

preservação ambiental começavam a ganhar destaque sociopolítico. Definimos que o objetivo 

principal da pesquisa seria identificar e analisar as características que tornam esses textos obras 

ecoliterárias, a partir de uma leitura focada na relação entre sujeito e ambiente, humano e não-

humano. Foram selecionados como referencial bibliográfico artigos de análise literária que 

discorrem sobre o contexto de produção artística das obras, além de textos teóricos sobre 

ecocrítica, extrativismo, pós-colonialismo, ética ambiental e o conceito de wilderness (mundo 

natural). No romance The Word for World Is Forest, a autora aborda uma face mais 

explicitamente política da ecoliteratura, partindo da crítica ao extrativismo e lidando com as 

consequências do processo de exploração – não apenas para o mundo natural, mas também para 

o povo nativo que, além de escravizado, tem sua cultura pacífica irreversivelmente alterada. Por 

outro lado, em Vaster than Empires and More Slow, a abordagem de Le Guin é mais voltada à 

curiosidade científica e às relações psicológicas entre o humano e o não-humano; ao elevar o 

planeta vegetal ao status de organismo vivo senciente, a autora explora na ficção as relações 

complexas da floresta, tema de diversos estudos científicos. Ambos os textos representam o 

conflito entre humano e não-humano e a ideia de um mundo natural que deve ser preservado, 

características do wilderness, conceito muito presente no início das discussões ambientais. A 

partir da análise pragmática dos textos literários e diante das discussões teóricas elencadas, 

concluímos que tanto o conto quanto o romance de Le Guin são obras que refletem a primeira 

onda do movimento ecocrítico, contribuindo significativamente para a construção de um 

imaginário ecoliterário. 
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O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre as estratégias de comunicação turística e os 

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Os 17 ODS foram adotadas pela Organização 

das Nações Unidas em 2015, visando um futuro próspero e pacífico de diversos temas ligados a 

sustentabilidade, com 193 países signatários, incluindo Brasil e Espanha. Estes países foram 

selecionados intencionalmente a partir dos dados de 2018 e 2019 da UNWTO (2019; 2021), pois 

o Brasil é o país onde o estudo foi realizado, e a Espanha por ter um planejamento estratégico 

pautado em sustentabilidade. Nos sites oficiais das organizações de gestão de turismo de cada 

país foram selecionados os planejamentos estratégicos que consideravam a comunicação turística: 

o Plano Aquarela 2020 e o Plano de Ação 2021 do Brasil, e as 

Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 da Espanha. A 

pesquisa bibliográfica realizada em setembro de 2020, teve como base o estudo de Blichfeldt 

(2017) e outros artigos recuperados no Journal of Travel and Tourism Marketing, Journal of 

Sustainable Tourism e Journal of Vacation Marketing. Estes estudos fundamentaram a 

compreensão das estratégias de comunicação, a construção da imagem de destinos, as tecnologias 

da informação e da comunicação, e a discussão sobre turismo sustentável. . Com a pesquisa 

documental verificou-se que o Brasil não discute diretamente a sustentabilidade nos documentos 

analisados: o Plano Aquarela 2020 foi elaborado em 2007, muito antes das ODS e o Plano de 

Ação 2021 não cita a sustentabilidade nas estratégias. No site promocional do Brasil também não 

é destacada nenhuma estratégia ou ação de sustentabilidade, ou compatível com as ODS. Já a 

Espanha elaborou seu planejamento estratégico pautado nas ODS e em ações de sustentabilidade, 

também discute ações de como posicionar o país como um destino turístico para além de sol e 

praia mantendo uma proposta de turismo diversificado. Assim, conclui-se que as estratégias de 

comunicação turística apresentadas nos planos analisados condizem parcialmente com os ODS, 

sendo o enfoque econômico sempre presente. Entretanto, nas estratégias utilizadas pela Espanha 

é possível identificar outros ODS como: 4-Educação de Qualidade, 8-Trabalho Descente e 

Econômico, 11-Cidades e Comunidades Sustentáveis e 17-Parcerias e Meios de Implementação. 

Condizente com o plano estratégico, o site promocional da Espanha ressalta atividades 

sustentáveis. Diferentemente, o Brasil discute apenas uma estratégia indiretamente ligada a 

ODS17, sobre parcerias público e privado. 
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A pesquisa de Iniciação Científica teve como temática a produção de conhecimento sobre manuais 

escolares de Física. Está inserida no Projeto “Pesquisas sobre manuais escolares no Brasil (1985-

2017): estado do conhecimento”, financiado pelo CNPq. Nas últimas décadas houve um 

crescimento significativo de pesquisas que focalizam os livros didáticos, especialmente pela 

existência do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que distribui gratuitamente esse 

recurso para escolas públicas brasileiras. A pesquisa se justifica pelo fato de que o conhecimento 

sobre manuais escolares está disperso em numerosas publicações de diferentes campos, 

demandando balanços periódicos da produção existente para identificar avanços e lacunas 

(CHOPPIN, 2004). O objetivo da pesquisa foi realizar um estado do conhecimento para mapear 

a produção de pesquisas sobre o livro didático de Física, com recorte temático na relação entre os 

Livros e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Os editais do PNLD solicitam que 

os livros didáticos apresentem sugestões de usos das TICs, no livro do aluno e nas orientações 

para os professores, o que justificou a temática proposta. Metodologicamente é uma pesquisa do 

tipo “estado do conhecimento” (ROMANOWSKI; ENS, 2006) pois abordou apenas um setor das 

publicações sobre o tema estudado. O corpus documental foi constituído por trabalhos publicados 

em atas dos dois principais eventos do campo, o Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) 

e o Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF), nos últimos 10 anos, disponibilizadas na 

página web da Sociedade Brasileira de Física. A busca foi realizada por palavras chave, para 

localizar pesquisas que abordam as relações entre os livros didáticos e as Tecnologias da 

Informação e Comunicação como ferramentas no Ensino de Física. Entre os resultados, destaca-

se a análise dos trabalhos localizados categorizando-os segundo o local e ano de publicação, o 

tema principal e o foco em relação às tecnologias. Dessa forma, a pesquisa contribui para 

evidenciar como essa temática tem sido explorada pelos pesquisadores, em que época e qual 

região há a maior concentração de publicações e qual é o foco dessas pesquisas. 
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A presente pesquisa de IC investigou os conteúdos da cultura teatral brasileira, paranaense e 

curitibana presentes no Jornal Nicolau (1987-1996). Neste periódico mensal, editado por Wilson 

Bueno entre julho de 1987 e maio de 1996, por intermédio da Secretaria de Cultura, foram 

detectados 37 conteúdos relacionados à cultura teatral dentre as suas 60 edições. Esses conteúdos 

foram objeto de nossa descrição, análise e interpretação. Para entender as motivações, objetivos 

e metas acerca da implementação do jornal, utilizamos o trabalho de Maria Lúcia Vieira (1999), 

obra introdutória e panorâmica sobre o jornal Nicolau, que também orientou nossa organização 

dos descritivos. Os 37 conteúdos foram organizados em ordem de publicação, e analisados à luz 

dos critérios de descritores para periódicos. Em seguida, foram redigidas fichas de identificação 

analíticas, relativas ao descritivo dos conteúdos. Por meio dos descritores e das fichas de 

identificação individuais para cada conteúdo, classificamos o teor dos mesmos e destacamos os 

gêneros textuais utilizados para apresentar a cultural teatral local e regional. Fomos orientados 

pelo artigo da área de jornalismo, o qual foi bastante inspirador para alguns procedimentos e 

aperfeiçoamento dos descritores e melhor percepção dos gêneros jornalísticos e literários 

presentes no periódico.Os gêneros textuais que encontramos foram: entrevista; anúncio; crônica; 

artigo; artigo de opinião; artigo biográfico; artigo histórico; ensaio; resenha crítica; conto; 

biografia e reportagem. Pudemos perceber o papel dinamizador do Jornal Nicolau em relação à 

cultura teatral paranaense e o seu tratamento dado à matéria. Observamos que, o gênero entrevista 

foi o mais explorado destacando atores/atrizes, diretores e dramaturgos consagrados no âmbito 

nacional, dentre os quais Ary Fontoura, Tony Ramos e Paulo Autran. Como pudemos constatar 

ao final da nossa investigação, a difusão de conteúdos teatrais foi igual ou inferior em relação às 

outras produções culturais, tendo em vista que as publicações do jornal eram temáticas e traziam 

assuntos diversificados. 
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O projeto de pesquisa em questão tem como objetivo identificar como os prefeitos, que visavam 

a reeleição nas capitais em 2020, se apropriaram da comunicação profissionalizada ao longo do 

ano. Com isso, será possível concluir se são ou não utilizadas as potencialidades e affordances da 

comunicação digital, na produção, e elaboração da comunicação dos prefeituráveis nas redes 

sociais. As características foram elencadas em três níveis de profissionalização, sendo: baixo, 

médio e alto, que consistem respectivamente em posts com apenas fotos, ou fotos e textos como 

baixa profissionalização, posts com artes diagramadas e clippings como média, e por fim, posts 

com vídeos elencados como alto nível de profissionalização. A metodologia demandou de uma 

coleta manual, que resultou em 5946 publicações do perfil de cada prefeito no Facebook. Após a 

codificação realizada, foi possível concluir que as postagens relativas à pandemia apresentam em 

sua maioria alto nível de profissionalização, fato que mostra que os representantes investiram de 

forma mais significativa nos conteúdos sobre a questão da COVID-19 do que em outros conteúdos 

no geral. A análise de conteúdo das postagens foi realizada com base na literatura já existente 

sobre a profissionalização da comunicação política. Destaca-se que foram realizadas reuniões 

periódicas para debates conceituais, além de efetuarmos um teste de coleta, com objetivo de obter 

compatibilidade na compreensão das discentes que participam da pesquisa. O suporte teórico 

contou com autoras como Saad (2020), que abordou temas como a necessidade do planejamento 

das ações comunicacionais dentro das plataformas digitais, e com os autores Araújo, Travieso-

Rodríguez e Santos (2017), que afirmaram a atual importância do Facebook, tendo em vista que 

este vem sendo utilizado para promover engajamento cívico e divulgar informações de cunho 

político. 
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A pesquisa de iniciação Científica teve como temática a produção de conhecimento sobre manuais 

escolares de Física e fez parte de projeto financiado pelo CNPq. Nas últimas décadas houve 

crescimento das pesquisas que focalizam os livros didáticos, especialmente pela existência do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que distribui gratuitamente esse recurso para as 

escolas públicas brasileiras. Segundo Choppin (2004) há dificuldades em fazer estudos de revisão 

sobre o tema dos manuais escolares, pois a produção está dispersa em publicações de diferentes 

campos. Isso justifica a realização de balanços periódicos para verificar o avanço do 

conhecimento e apontar lacunas para orientar novas pesquisas. O recorte temático neste projeto 

de Iniciação Científica foi feito em torno da avaliação, um tema considerado de grande 

importância no campo do Ensino de Física, mas pouco explorado como foco de pesquisa. 

Metodologicamente, a pesquisa se caracterizou como estado do conhecimento, de natureza 

documental, com análise do conteúdo a partir de categorias pré-definidas. O corpus documental 

foi formado por trabalhos apresentados em dois eventos: o Simpósio Nacional de Ensino de Física 

(SNEF) e o Encontro de Pesquisadores em Ensino de Física (EPEF). Os trabalhos estão 

disponibilizados na página web da Sociedade Brasileira de Física, na forma de atas, anais ou 

programa. Definiu-se o recorte temporal entre os anos de 2009-2018, pois a partir de 2009 os 

Livros Didáticos de Física começaram a ser distribuídos pelo PNLD. A busca foi realizada a partir 

das palavras chave “avaliação” e “livros didáticos”, que estabelecem a relação focalizada na 

pesquisa. Como resultados, foram encontradas 68 pesquisas apresentadas no SNEF e 14 pesquisas 

apresentadas no EPEF, nesse período. Analisando os quantitativos de acordo com o tipo de 

apresentação, como um dos indicativos da relevância do tema no evento, constatou-se a 

predominância de apresentações na forma de pôster ou comunicação oral (78 pesquisas), enquanto 

apenas quatro mesas redondas debateram a relação entre livros didáticos e avaliação no período 

analisado. Constatou-se grande concentração de trabalhos apresentados por alunos de graduação 

(bolsistas ou não) ou de pós-graduação, sugerindo que poucos pesquisadores mais experientes são 

autores principais desses trabalhos. Apontou-se as dificuldades existentes para a realização da 

pesquisa, já que em muitos eventos não foram publicadas atas ou anais, e os programas 

apresentam condições mais restritas de busca. 
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AS DIMENSÕES TÉCNICO-OPERATIVAS, TEÓRICO-METODOLÓGICAS E 

ÉTICO-POLÍTICAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO LITORAL PARANAENSE. 
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A partir do Plano Individual de trabalho, realizamos uma pesquisa exploratória e bibliográfica a 

fim de compreender o posicionamento do Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região 

(CRESS-PR) em relação à população em situação de rua (PSR) paranaense. Este momento é 

relevante por possibilitar um panorama geral da postura do CRESS-PR frente ao fenômeno da 

PSR, sendo que se atribui, pela essência do Conselho, as tarefas de orientar e fiscalizar o exercício 

profissional de assistentes sociais. Sendo assim, como parte da pesquisa exploratória, 

desenvolvemos uma pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica das produções disponibilizadas 

no site oficial do CRESS-PR. Neste, através da ferramenta própria de pesquisa, garimpamos todos 

os materiais disponibilizados de 2012 à 2020 a partir da palavra chave “população em situação de 

rua”, os quais foram sistematizados por data, título e relevância, ao que se refere às possibilidades 

de responder nossa pergunta inicial, acerca do posicionamento do CRESS-PR em relação à 

população em situação de rua paranaense. O processo de análise desvelou a postura do Conselho 

em relação à diversas temáticas que atravessam o cotidiano da PSR, como a necessidade de 

implementação de políticas públicas e sociais que visem atender demandas relacionadas à 

educação, saúde, trabalho, nutrição e habitação; o acesso à cidadania, respeito e serviços sociais; 

o combate à violência sofrida, por um lado pela ausência de políticas sociais, por outro, por parte 

de atos violentos da sociedade civil; e atenção da esfera pública à integralidade do atendimento a 

partir da intersetorialidade das políticas sociais. Chamamos atenção para a reiterada postura a 

favor do direito à moradia, pilar fundamental da pesquisa a qual este Plano Individual está 

inserido. A fim de compreender o direcionamento expresso pelo CRESS-PR, buscamos nos 

materiais produzidos pelo MNPR as principais demandas, conceitos e defesas. Desta análise 

comparativa, identificamos que as posturas se encontram profundamente alinhadas, ou seja, 

ambas as entidades fundamentam o fenômeno PSR no mesmo cerne – as particularidades próprias 

da sociedade capitalista e a ausência de políticas públicas sociais -, e reivindicam as mesmas 

pautas. Isso demonstra uma análise e postura coerente e concreta por parte do CRESS-PR, por 

assumir e posicionar-se a favor das demandas expressas pela própria população, afastando-se de 

posturas abstratas e moralistas que atravessam o senso comum da sociedade civil brasileira ao 

que se refere à população em situação de rua. 
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PESQUISA, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE LIVROS 
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PARANÁ PARA SUBSIDIAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES (1900 A 1980) 
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O presente trabalho se dedica a pesquisa e  análise de um conjunto de livros produzidos para 

subsidiar processos de formação de professores no Paraná. Para tanto, esta pesquisa busca tratar 

da trajetória e das obras de três autores, são esses: “Compêndio de Pedagogia” (1907) de Dario 

Vellozo (1869-1937); "Bases Educativas para a Organização da Nova Escola Secundária do 

Paraná" (1923) de Lysimaco Ferreira da Costa (1883-1941); “Missão, e não profissão” (1928) de 

Raul Rodrigues Gomes (1889-1975); pois considera-se que esses intelectuais contribuíram 

significativamente para a formação de professores e compuseram uma literatura pedagógica que 

influi na formação do professorado paranaense. Nessa perspectiva, compreende-se o processo 

educativo como um fenômeno mutável, sendo a historiografia da educação uma forma de 

acompanhar e analisar essas transformações e, por meio dela, se torna possível verificar e validar 

os saberes considerados necessários e importantes para os processos de formação de professores. 

Nessa perspectiva, adotou-se como metodologia de estudo a análise da materialidade e da 

narrativa das obras voltadas à formação de professores, produzidas pelos intelectuais estudados; 

a análise da circulação dessas obras nas bibliotecas das universidades federais brasileiras, 

Biblioteca Pública do Paraná, Biblioteca da Universidade Federal do Paraná e Biblioteca do 

Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto; e também o estudo de artigos que 

tratam da trajetória desses autores a época de suas publicações. Destarte, esta pesquisa envolve, 

em sentido amplo, a história dos livros destinados a subsidiar a formação de professores. E, em 

sentido stricto, a importância da criação, difusão e permanência dos livros nos espaços destinados 

à formação de professores no Paraná. Dessa forma, conclui-se, por meio das análises realizadas, 

que ocorreu a circulação das obras nas bibliotecas para professores, e por extensão, das ideias e 

dos ideais sobre educação desses autores, principalmente no estado do Paraná mas também em 

outros estados brasileiros, impactando assim na formação docente no início do século XX. 

Partindo deste movimento, considera-se possível avançar na pesquisa ampliando o estudo de 

obras publicadas pela Coleção de Atualidades Pedagógicas (CAP), por ser uma importante 

coleção, presente desde a década de 1930 até 1980, nos cursos de formação de professores, 

levando assim, a uma ampliação das reflexões sobre a memória dos processos de formação 

docente, e mais precisamente, dos conteúdos e das formas de ensinar aos futuros professores. 
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A PRODUÇÃO DE ENERGIA DE BIOMASSA NA AGROINDÚSTRIA E SUA 
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A presente pesquisa se propôs a demonstrar e analisar as limitações oriundas do regime jurídico 

da autoprodução da energia pela utilização da biomassa no agronegócio e os impactos econômicos 

que podem causar no setor. A análise demostrou a essenciadade da otimização da atividade 

empresarial do agronegócio mediante aproveitamento de resíduos que seriam descartados sem 

utilização, bem como do aprimoramento do setor elétrico nacional. Com esse objetivo, foi 

realizada a análise do regime jurídico incidente sobre a atividade de autoprodução de energia. 

Com base na presente pesquisa, verificou-se que o Estado não é capaz de acompanhar o rápido e 

constante desenvolvimento do setor na autoprodução de energia, de modo que o regime jurídico 

incidente sobre o tema está sempre desatualizado em face da realidade, especialmente em relação 

às mini e microgeradores de energia no Brasil. As consequências disso são desincentivos à 

atividade de autoprodução de energia, perda de matéria prima que poderia ser utilizada para fins 

ambientais e econômicos e as concessionárias de energia estaduais deixarem de se beneficiar com 

a distribuição de energia regionalizada, que é possibilitada pelos micro e minigeradores. Há um 

desalinhamento na forma de compensação de produção de energia pelos micro e miniprodutores 

e transferência de custos entre diferentes tipos de consumidores, aliados ao alto custo de 

biodigestores em razão da falta de tecnologia e pesquisa no ramo. Com base na análise econômica 

do direito e em entrevistas realizadas com empresários do ramo do agronegócio, constatou-se que 

não há benefícios econômicos satisfatórios para micro e minigeração de energia pelo 

processamento da biomassa, que poderiam ser otimizadas com incentivos estatais e privados, 

aumentando a eficiência do agronegócio. 
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A Arte do Grafite é conhecida na cultura urbana ocidental como sendo a expressão artística 

plástica que tem como suporte espaços de visibilidade majoritariamente pública, ligada 

diretamente a vários movimentos que utilizam a arte para refletir a realidade das ruas. Ocorre que, 

quando se trata da proteção dos Direitos Autorais dos grafiteiros diversos países enfrentam 

dificuldades. Objeto de análise deste trabalho. Pautou-se em bases doutrinárias e legislativas para 

conceituar o Grafite enquanto Arte, e enquanto expressão artística tutelada pelo Direito. 

Ressaltando um ponto essencial: a necessidade de autorização, para a realização das obras. Postos 

os pressupostos acerca do Grafite, passou-se aos acerca do Direito Autoral e sua aplicação ao 

Grafite, por meio de referências da doutrina e legislação. Assim, foi possível partir para o estudo 

das violações do Direito Autoral do Grafite no Brasil, dividindo a análise em Danos Materiais e 

Morais, e utilizando casos concretos para ilustrar e estabelecer padrões nas decisões judiciais. 

Dado o estudo da realidade brasileira, e em busca de confirmar se a situação observada no Brasil 

é encontrada em outros países, verificou-se a legislação e analisou-se de casos concretos nos 

Estados Unidos e no Reino Unido. A pesquisa, primeiramente, buscava encontrar, em seus 

resultados, indícios de insegurança jurídica nas decisões estudadas e traçar comparativos com a 

realidade de outros países. Contudo, o estudo teve como resultado principal o fato de que o ponto 

central na discussão acerca dos Direitos Autorais do Grafite não é necessariamente a forma como 

os casos são decididos, mas sim quais casos estão sendo levados à juízo, e os interesses envolvidos 

na tutela desses direitos no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. O que levou, inclusive, 

à troca de Título do presente trabalho. Foi possível concluir que no que tange à forma brasileira 

de tomar decisões judiciais sobre o tema, não há muito o que se discutir. Por outro lado, no que 

tange à necessidade de autorização para que não haja sanção criminal do grafiteiro, e para que ele 

se sinta incentivado a buscar a proteção de seus direitos autorais judicialmente, a legislação 

brasileira ainda precisa sofrer revisões, buscando o auxílio de profissionais do âmbito artístico 

para entender melhor a essência do Grafite enquanto Arte Urbana; e inspirar-se na forma como a 

tutela dos Direitos Autorais do Grafite é realizada nos Estados Unidos, onde se mostrou mais 

ampla e efetiva. 
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O turismo tem passado por inúmeras transformações no âmbito da tecnologia e da inovação. Cada 

vez mais as empresas de serviços turísticos estão se adaptando à nova realidade e aderindo às 

novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Considerando a nova estrutura de 

mercado, voltada à Sociedade da Informação, torna-se necessário estudar as empresas de serviços 

de turismo alinhadas às novas tecnologias e aos tipos de inovação. O plano de trabalho 

desenvolvido faz parte do Projeto de Pesquisa: ‘Organizações de Turismo e Empresas de 

Tecnologia em Curitiba/PR: um estudo introdutório’, que tem como objetivo mapear as empresas 

de serviços turísticos atrelados à tecnologia e a inovação na cidade de Curitiba. Em termos 

metodológicos, o estudo caracterizou-se, em primeiro momento, como pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratório nas bases de dados Web of Science (WoS), Rede Ibero-Americana de 

Inovação e Conhecimento Científico (RedIb) e Publicações de Turismo (PubTur), e 

posteriormente foi feita análise bibliométrica dos artigos utilizados para a pesquisa no âmbito das 

empresas de serviço de turismo atreladas à inovação e tecnologia, e em segundo momento, foi 

realizada a aplicação de questionário específico. Como resultados da análise bibliométrica 

verificou-se os periódicos mais publicaram (Universidad y Sociedad - RUS e Rosa dos Ventos - 

Turismo e Hospitalidade), os anos com mais publicações (2019 como destaque), o país com maior 

número de estudos nessa área (Brasil), os idiomas que obtiveram maior destaque (inglês e 

espanhol), as áreas (“Hotelaria” e “Empresas de Serviços Turísticos”), e os principais métodos 

utilizados para alcançar os objetivos (entrevistas, seguido de questionários). A partir do arcabouço 

teórico partiu-se para a segunda etapa do projeto, que baseou-se no mapeamento das empresas, o 

que ocorreu por meio do levantamento a partir  do Ecossistema de Inovação Vale do Pinhão, o 

contato, para indicação de empresas, com ex-alunos da graduação e profissionais de turismo, e 

com o apoio do Ministério do Turismo a partir do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos 

(Cadastur). Em seguida, foi elaborado o questionário final que versou a respeito do perfil das 

organizações e da relação da inovação e da tecnologia com os empreendimentos. A partir do 

retorno dado pelas empresas, o resultado e as conclusões esperadas voltam-se a um panorama da 

tecnologia e da inovação na realidade das empresas de serviços turísticos em Curitiba; enquanto 

que as conclusões já obtidas são a bibliometria com 14 artigos analisados e 45 empresas 

mapeadas. 
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As primeiras universidades surgiram no contexto da Idade Média, onde a figura do "intelectual”, 

passou a se diferir do “clerico”. No Brasil, por outro lado, somente a partir de 1808, foram 

estabelecidas no país as primeiras instituições isoladas de ensino superior. Já nos anos 2000, 

iniciou-se discussões acerca do desenvolvimento globalizado, e sobre a adaptação da formação 

na educação superior a fim de produzir graduandos que a sociedade atual precisa. Nesse contexto, 

o projeto pedagógico, enquanto instrumento, precisava constantemente rever e aprimorar a forma 

de ensino, demonstrando capacidade de evolução positiva e crescente. Diante disso, este estudo é 

referente ao Plano de Trabalho intitulado "Construções teóricas sobre organizações de Turismo e 

Empresas de Tecnologia", que em suas primeiras constatações indicaram que a relação entre 

tecnologia e turismo em Curitiba é conduzida por uma escassa relação direta. Desse modo, optou-

se por investigar a presença da tecnologia nos projetos pedagógicos dos cursos superiores de 

turismo, como estratégia para encaminhar a transformação dessa relação - turismo e tecnologia - 

a partir da Educação Superior. A fim de atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa de 

abordagem qualitativa e exploratória, com a utilização de análises descritivas e analíticas, em que 

na primeira etapa utilizou da pesquisa bibliográfica, para compreender os contextos históricos da 

educação superior no Brasil, e um segundo momento, a pesquisa bibliométrica foi realizada a 

partir dos descritores: Syllabi, Technology, Education, Higher Education, Tourism, buscando 

discussões acerca do tema na literatura. Como resultado da pesquisa bibliométrica encontrou-se 

173 artigos, mas apenas 5 utilizados, visto que muitos foram descartados por apresentarem a 

tecnologias como aporte nas aulas, por meio de aparelhos eletrônicos, mas não do ensino da 

tecnologia. Como resultado da bibliometria, foi possível perceber que a implantação de 

infraestrutura e treinamento de serviços voltados às Tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) nas Instituições de Ensino Superior é o tema mais discutido entre os autores. A pesquisa 

documental, por sua vez, buscou investigar a presença da tecnologia e da inovação nos projetos 

pedagógicos dos cursos de Turismo e Gestão em Turismo do Paraná. Por meio dessa análise, 

encontrou-se 14 cursos, na qual 9 oferecem disciplinas voltadas às TICs. Esses resultados indicam 

que ainda há cursos de turismo que não ofertam conteúdos voltados à tecnologia, o que continua 

a causar uma lacuna entre academia e mercado. 
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O projeto “Crônicas de Arte Ação – registros e leituras de arte não objetual baseada em ação na 

América Latina” tem como objetivo a criação de um acervo virtual de registros de arte não 

objetual baseada em ação na América Latina. Começamos a pesquisa estudando a bibliografia 

indicada pela orientadora, conversando em grupo para contextualizar o campo da pesquisa, e 

realizamos entrevistas com Cecília Stelini, diretora do espaço ATAL, que veio a se tornar nosso 

foco, e com o artista de performance Fernando Ribeiro, organizador do evento P.Arte, nosso 

objeto de pesquisa original. Por conta das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, nos 

dedicamos, entre outras atividades, a assistir e analisar vídeoperformances e registros de 

performances veiculados em 2020 e 2021 pelo espaço de arte ATAL, localizada no interior 

paulista. O objeto de pesquisa, que eram os registros das performances apresentadas no P.Arte, 

migrou para os festivais online promovidos pelo ATAL. Em 2020 foi iniciado um ciclo de ações 

performáticas via plataformas online e mídias sociais do ATAL e que se estendeu para um 

segundo ciclo em 2021. Analisando o conteúdo apresentado pudemos perceber uma série de 

diferenças entre os vídeos disponibilizados entre esses dois anos. As análises eram feitas partindo 

de três orientações: descritiva, reflexiva e interpretativa. Em 2021, estamos desenvolvendo, a 

partir das análises dos vídeos, um texto curatorial para o próprio ATAL. No primeiro ciclo, 2020, 

predominaram registros ou lives sobre performances, o formato online ainda não estava muito 

bem resolvido para os artistas e o uso de celulares para as gravações era recorrente. Em 

contrapartida, em muitos vídeos do segundo ciclo já havia uma exploração maior das ferramentas 

do audiovisual, como distorções nas imagens e a inclusão de camadas sonoras adicionais, algo 

que dificilmente encontramos nas ações ao vivo, além disso, não houve nenhum indício do uso 

de celulares. Essas mudanças levantam uma série de questões sobre experiências ao vivo, registros 

e performances feitas em formato digital que provavelmente serão alvos de investigações futuras. 

Nossa equipe de pesquisa é composta por três bolsistas que trabalham em constante diálogo, e o 

foco de meu plano de trabalho foram os videos dos artistas Eduardo Amato, Neryth Yamille 

Mendoza, Wagner Rossi Campos e da dupla Par D Patoz. 
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O presente resumo vincula-se a iniciação científica nomeada “O direito à moradia e a população 

em situação de rua na região litorânea do Paraná” e o plano de trabalho em questão teve início no 

mês de setembro de 2020. Durante esse período foram realizadas duas pesquisas exploratórias 

que tiveram como principal objetivo elencar a conceituação produzida pelos pesquisadores de 

Serviço Social sobre o fenômeno população em situação de rua (PSR). Esse levantamento 

proporcionou uma visão geral, por meio das teses e dissertações nos Programas de Pós-graduação 

em Serviço Social no Brasil e por meio de trabalhos de conclusão de curso defendidos na UFPR 

- Setor Litoral que abordassem a temática da PSR. O levantamento de dissertações e teses 

realizadas na área de Serviço Social foi organizada por regiões (Sul: 10, Sudeste: 7, Norte 1 e 

Nordeste: 09, com um total de 27 trabalhos) permitiu a sistematização por temáticas (exercício 

profissional, políticas públicas e sociais, formação sócio-histórica do fenômeno da PSR). Após 

essa organização foi realizado o levantamento de trabalhos de conclusão de curso disponíveis no 

acervo digital da UFPR no Setor Litoral, no curso de Serviço Social, com um total de 7 TCCs que 

abordavam a temática pelos seguintes temas como: Saúde, Políticas Públicas e os Serviços de 

Atendimento dentro de equipamentos de Assistência Social para a PSR no âmbito do Litoral do 

Paraná. Além das duas pesquisas exploratórias, que ainda estão em andamento, foi ofertado no 

âmbito do projeto de pesquisa momentos de socialização com as demais discentes pesquisadoras, 

orientação individual e coletiva junto ao professor coordenador e, por fim, a organização de curso 

de extensão sobre o trabalho social com a PSR a ser ofertado em outubro de 2021 para os 

profissionais que atuam junto a essa população na região do Litoral Paranaense. Enquanto 

resultados parciais é possível afirmar que o fenômeno tem sido abordado pelos pesquisadores de 

Serviço Social por meio da teoria social crítica, atrelando o fenômeno ao pauperismo da classe 

trabalhadora e a formação sócio-histórica do Brasil, há ainda um quantitativo significativo, 

principalmente entre os TCCs analisados, de pesquisas que vinculam a condição de PSR a 

elementos subjetivos ou individualistas, não vinculando-os aos processos societários mais amplos 

como determinações e determinantes a esse fenômeno o que muitas vezes resulta em uma 

responsabilização dos indivíduos pelo quadro que enfrentam. 
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O presente trabalho se propôs a investigar quais os elementos ponderados no julgamento de casos 

de responsabilidade civil pela violação dos direitos da personalidade no meio digital, usando, para 

tanto, pesquisa normativa e jurisprudencial para se investigar os fundamentos usados nas decisões 

destas lides. Foram usados materiais científicos que tratam sobre a matéria para nortear questões 

doutrinárias específicas, tais como entender as diferentes classificações dos provedores de internet 

(i.e. provedores de backbone, de acesso, de correio eletrônico, de hospedagem, de conteúdo e de 

informação) e o grau de responsabilidade e os deveres de cada provedor. Foi verificado as formas 

como os direitos da personalidade são ameaçados na rede mundial de computadores, tanto formas 

convencionais já existentes nos canais tradicionais de comunicação (e.g. uso indevido da imagem 

para fins comerciais), como novas formas de violação da intimidade do cidadão, como, por 

exemplo, o cyberbullying. A pesquisa indicou que os provedores da informação - ou seja, aqueles 

que colocam os dados na internet - são os responsáveis primários pelo ato ilícito causado, contudo, 

os provedores de conteúdo têm o dever de remover o conteúdo lesivo de sua rede assim que 

tiverem conhecimento de sua existência em sua plataforma. Da mesma forma, viu-se que a 

jurisprudência e o ordenamento mais recente - especialmente o que se diz a respeito do Marco 

Civil da Internet (Lei nº 12.965 de 2014) e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709 de 

2018) - indicam que o provedor de acesso à rede de computadores possuem o dever de 

armazenarem registros de acesso de seus usuários, com o objetivo de, na hipótese de ocorrer um 

ato ilícito, o provedor ser capaz de identificar o usuário responsável, sob a pena de, caso o usuário 

não ser identificado, o provedor responder solidariamente pelo dano causado. O trabalho concluiu 

que a internet, apesar de ser um canal de comunicação ainda muito novo e se mostrar desafiador 

tanto para o legislador como para os aplicadores do direito, pode usufruir de institutos do 

ordenamento jurídico, principalmente o que se diz respeito à responsabilidade civil, para resolver 

suas lides. 
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Este trabalho está vinculado ao Projeto de Pesquisa: O FUNDEB na Região Metropolitana de 

Curitiba e a Remuneração Docente: Impasses, Desafios e Perspectivas e partilha das análises da 

centralidade do FUNDEB no contexto do financiamento da educação pública nacional conforme 

estudos de Pinto (2007). O objetivo foi avaliar os efeitos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 

na oferta educacional do Município de Colombo no período de 2007 a 2020. Tratou-se de uma 

pesquisa quantitativa a partir das fontes SIOPE e TCE PR para os dados financeiros e o 

LABDados e do Censo Escolar para os dados educacionais referentes ao período de 2009-2020. 

Os dados da pesquisa evidenciam que em consonância com a literatura da área que o FUNDEB é 

fundamental no financiamento da Educação municipal. No caso de Colombo o FUNDEB a cada 

ano compôs uma maior parcela do que é gasto na educação, chegando a representar 58% no ano 

de 2020. A parcela recebida via FUNDEB por Colombo cresceu 49%. Entretanto, houve uma 

diminuição no repasse desde 2015, exceto no ano de 2017, em que houve uma recuperação. O 

número total de matrículas em Colombo entre 2009 e 2020, se manteve quase estável, com 

flutuação de 0,4%. Essas matrículas tinham o perfil majoritariamente urbanas (96,5%). As 

matrículas em creche aumentaram em 106% desde 2009, com um pico em 2016 de 4144. Já nos 

casos das matrículas na pré-escola e ensino fundamental anos iniciais, entre 2009 a 2020, houve 

queda de -7,4%, em ambas. Durante esses 12 anos, houve o incremento nas matrículas integrais 

de 37,8%, enquanto destinadas para a educação especial e o EJA decaem -44,9% e -45,8%. 

Colombo cumpriu a vinculação Constitucional obrigatória. Com relação às despesas em MDE 

houve um crescimento desde 2009 de 33%, com quedas de aplicação no ano de 2015 e 2020. O 

gasto por aluno de Colombo cresceu  53,28%, passando de R$ 3.956,91 em 2009 para R$ 4.859,11 

em 2020. Apesar da centralidade do FUNDEB os dados evidenciam um gasto por aluno aquém 

do necessário para garantir educação de qualidade. 
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Assumindo uma perspectiva relacional fundada na compreensão da tradução como poiesis da 

relação – no sentido de uma prática que tem lugar, simultaneamente, como continuidade e 

descontinuidade da relação com o outro no tempo e no sentido de um produto que, além de 

representar uma forma de vida alheia, também instaura uma forma própria e singular de vida –, 

esta pesquisa se fundou na discussão teórica e crítica de questões candentes do pensamento 

moderno e contemporâneo sobre tradução, com atenção especial ao modo como determinados 

regimes de indistinção do outro condicionam a vida e alteridade da tradução literária. Inserindo-

se na moldura epistemológica delineada por esse projeto, o plano de trabalho realizado no âmbito 

da IC teve por objeto obras literárias japonesas em tradução. A recepção da literatura japonesa no 

Brasil, seja pelo descentramento geopolítico que a língua japonesa ocupa no mundo 

contemporâneo ocidental em que se inscreve o Brasil, seja pela distância linguística, cultural e 

geográfica entre os mundos japonês e brasileiro (que, não raro, enseja diferentes formas de 

redução estereotipada da cultura japonesa, o que poderíamos caracterizar como um regime de 

indistinção desse outro nipônico) constitui um importante objeto de estudo, sobre o qual já se 

debruçaram outros pesquisadores brasileiros, como F. Kato e A. Cunha, entre outros. Neste 

trabalho, fez-se um levantamento dos estudos já existentes do corpus de traduções brasileiras de 

literatura japonesa no século XX e XXI. Tomando esse corpus por base, a pesquisa mapeou 

autores, gêneros e vertentes da literatura japonesa que estão mais representados, identificando as 

presenças mais marcantes e ausências significativas e discutiu em que medida a recepção de 

literatura japonesa no Brasil foi/é impactada por uma visão redutora ou estereotipada da literatura 

japonesa, caracterizada como uma forma de regime de indistinção na relação com esse outro em 

tradução. 
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Em sua atuação, a Administração Pública sempre conviveu com a utilização de práticas 

administrativas consensuais. O estímulo ao acordo em procedimentos de desapropriação, bem 

como o instituto dos convênios administrativos, são clássicas manifestações do consensualismo 

no campo do direito público.Entretanto, é notório que esta forma de ação sempre se configurou 

como exceção no direito administrativo pátrio. Mesmo com a promulgação da Constituição de 

1988 e sua consagração do Estado de Democrático de Direito, a atuação administrativa, por razões 

culturais e históricas, ainda é regida por fundamentos imperativos e unilaterais.Como forma de 

estímulo à concertação administrativa, em uma tentativa de construção de um relacionamento 

mais dialógico, paritário e negocial entre os cidadãos e a Administração Pública, o ordenamento 

jurídico brasileiro se encontra em um cenário de mudanças paradigmáticas. Além das importantes 

alterações provocadas pela Lei de Mediação e pelo Código de Processo Civil, a LINDB, em seu 

artigo 26, introduziu um permissivo genérico para a celebração de acordos pela Administração 

Pública, à semelhança da experiência italiana e espanhola.Neste contexto de incentivo à 

consensualidade, a Advocacia Pública ocupa papel fundamental no que tange à promoção da 

autocomposição na esfera administrativa, em razão de sua própria natureza institucional. Devido 

à sua função de representação jurídica do Poder Público, a Advocacia Pública também deve zelar 

pela eficiência e coerência administrativa no âmbito consensual.Desta forma, considerando que a 

Administração Pública deve tratar de forma equânime os cidadãos que se encontrem em idênticas 

situações fáticas e jurídicas, o presente projeto de pesquisa tem como escopo a abordagem de 

condutas e técnicas procedimentais que poderão ser utilizadas pela Advocacia Pública para evitar 

a celebração de acordos díspares e contraditórios pela própria Administração, como por exemplo, 

a observância dos precedentes administrativos já existentes.   O material utilizado neste projeto 

de pesquisa é predominante bibliográfico. Através da leitura e do fichamento de obras jurídicas 

que tratam sobre o tema em questão, bem como por meio da análise de textos normativos e atos 

administrativos já existentes, pretende-se estabelecer uma relação de utilidade e adequação entre 

a natureza da pretensão negocial discutida com a possível técnica adotada pela referida instituição, 

em atenção à sua unidade e à luz do princípio da igualdade já mencionado. 
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Esta pesquisa de Iniciação Científica teve como proposta principal a investigação sobre as formas 

pelas quais a criação, as atividades e os símbolos da UFPR representaram determinados 

imaginários políticos e sociais nos momentos que antecederam à sua fundação, em 1912, e como 

sua existência atualizou a cultura local e consolidou a instituição como importante meio de 

manutenção e propagação de memória individual e coletiva ao longo das décadas de 1980 e 90. 

Para tal, o estudo se apoiou na identificação das principais narrativas que originaram e atualizaram 

a UFPR, por meio de levantamento das imagens (simbólicas e/ou ideológicas) que ela transmitiu, 

além do levantamento das memórias, discursos, e intervenções morais e políticas que ela gerou, 

aplicou e suscitou no recorte temporal delimitado [1980-90]. Com essa finalidade, recorreu-se a 

uma revisão bibliográfica historiográfica e teórica, abordando a história da UFPR e da cidade de 

Curitiba e temas caros à análise (memória, lugar de memória, patrimônio cultural), a fim de 

averiguar a hipótese inicial: de que a criação da Universidade e sua perpetuação nas décadas de 

1980 e 90 reproduziram narrativas da elite curitibana que consolidaram essa instituição social. 

Nesse sentido, o texto perpassa as narrativas que vigoraram ao longo desses períodos, 

demonstrando como os imaginários políticos e sociais foram representados. A pesquisa teve 

caráter qualitativo semiótico, por explorar diferentes linguagens: foram investigados não somente 

textos documentais, mas também imagens e símbolos passados pela instituição no período 

demarcado, demonstrando como os imaginários políticos e sociais foram representados. A análise 

apontou para uma atuação da UFPR, no contexto da sua criação, em 1912-13, inicialmente voltada 

ao objetivo da elite local, de desenvolvimento cultural e econômico da cidade de Curitiba e do 

estado do Paraná, para os quais a apreensão do saber se apresentou como elemento decisivo no 

projeto de progresso. Já nos anos 1980 e 90, o papel da UFPR na sociedade foi rediscutido, e 

disseminou-se, na comunidade, a ideia de que a educação, além de favorecer o desenvolvimento 

econômico do Estado-Nação, era sobretudo, o melhor caminho para seu desenvolvimento social, 

por meio da promoção da cidadania e da mobilidade social. Dessa forma, podemos afirmar, como 

constatação decorrente da pesquisa, que a UFPR representa mais do que uma instituição de ensino 

superior: ela é uma instituição social que carrega muito da história do estado, desde a sua 

concepção e a sua idealização, que remonta ao final do século XIX. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1264 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

A QUESTÃO AGRÁRIA NOS CURSINHOS PRÉ-VESTIBULARES: ELABORANDO 

UM MATERIAL DIDÁTICO 

Nº: 20218927 

Autor(es): Davi dos Santos Villela Junior 

Orientador(es): Jorge Ramon Montenegro Gomez 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Material Didático, Pré-Vestibular, Questão Agrária 

 

A questão agrária envolve diversas temáticas, como por exemplo: estrutura fundiária, pluralidade 

de sujeitos do campo e suas territorialidades, conflitos por terra e território, movimentos sociais, 

reforma agrária, questão ambiental, segurança e soberania alimentar e outras. Todas essas 

temáticas articuladas permitem uma compreensão panorâmica do contexto rural brasileiro, tanto 

de forma histórica como na atualidade. A questão agrária é um tema potente para compreender o 

campo brasileiro nos diversos aspectos mencionados anteriormente, logo o entendemos como 

essencial no ensino e na construção de um pensamento crítico. Entendendo que os cursos pré-

vestibulares são uns dos principais caminhos para o ingresso no ensino superior, este projeto de 

iniciação científica teve como objetivo a construção de um material didático sobre a questão 

agrária voltado a estes cursos. Neste trabalho partimos da perspectiva que toma os camponeses e 

povos e comunidades tradicionais como protagonistas da questão agrária, assim como 

reconhecemos a legitimidade da luta destes e dos movimentos sociais do campo por reforma 

agrária e pela defesa de seus territórios tradicionalmente ocupados. Os temas trabalhados neste 

material didático foram escolhidos com base no programa de conteúdos do vestibular da 

Universidade Federal do Paraná (2019/2020), para a produção desse material, foram realizadas 

diversas revisões bibliográficas sobre a questão agrária, e a construção deste foi elaborada por 

meio de software de apresentação, podendo ser salvo e compartilhado tanto como arquivo de 

apresentação como documento, de qualquer forma, pretendemos veiculá-lo como recurso 

educacional aberto (REA). O material foi planejado para ser usado em uma aula, os slides iniciam 

com notícias referentes a questão agrária para aproximar o conteúdo da realidade, posteriormente 

são apresentadas imagens, mapas, quadros, tabelas e esquemas para facilitar a compreensão do 

leitor, além de referências teóricas. Na construção do material, foram realizadas revisões 

bibliográficas referentes a didática no intuito de encontrar caminhos para apresentar o conteúdo 

da melhor forma possível. Com esse trabalho de construção de material didático se concretizando, 

haverá uma proposta para trabalhar a questão agrária em sala de aula, no caso, em aulas de cursos 

pré-vestibulares, com isso espera-se a ampliação da discussão sobre a questão agrária de forma 

crítica a um número maior de pessoas. 
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ESPECTROLOGIA E O PENSAMENTO DO CHÃO DE TERREIRO 
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Nossa pesquisa começou tendo como objeto seres mais que vivos – ou supra-viventes –. A 

metodologia foi um estudo bibliográfico, seguido da análise de conceitos clássicos da filosofia e 

das macumbas, e tendo por problema principal como uma entidade espectral pode ser considerada 

mais que viva, articulamos nosso projeto de pesquisa à imagem de uma rosa, dividindo suas etapas 

em flor e espinho. A parte flor se refere à estética dos corpos sutis de espíritos e ancestrais supra-

viventes, à luz das definições de macumba trazida por Luiz Antônio Simas, que entende macumba 

como uma encruzilhada, um ponto de encontro entre feitiço e poesia. Trata-se de compreender 

em que medida essas entidades se manifestam como múltiplas imagens sobrepostas e até 

conflitantes, sem que suas respectivas identidades se desfaçam. Já a parte espinho diz respeito a 

ideias e estratégias que as entidades supra-viventes trazem às práticas do chão do terreiro. Ela se 

refere à política e à pedagogia dos terreiros, dedicadas à resistência contra tendências estatais e 

tendências fascistas. Ambas as partes, flor e espinho, encontram base metafísica na questão acerca 

dos espíritos, os quais, independentemente das crenças positivas ou negativas a respeito de sua 

existência, efetivamente agem e influenciam comunidades inteiras. Procuramos então entender 

como são transmitidos os ensinamentos dos espíritos no chão do terreiro, por meio de danças, 

alimentos, histórias e músicas, o que o Pai Edinei d’Oxóssi chama de sabedoria pequena e Simas 

chama de saberes cotidianos. Trata-se, em suma, de investigar como é possível um espectro 

enquanto supra-vivente individual constituído pela sobreposição de diversas imagens que, como 

diz Haraway, se “tornam juntas”, e qual é a potencialidade de um corpo espectral supra-vivente 

na ação política. Com a leitura feita, levantamos a hipótese da importância destes grupos para 

uma possibilidade de mundo e de ação política/estética diferente da baseada nos autores modernos 

e do cogito cartesiano, pelo fato deles entenderem a necessidade do Outro – na figura dos 

encantados supra-viventes ou de qualquer indivíduo – para a existência e sobrevivência do Eu, 

como conceito e como indivíduo que precisa comer e dançar. Temos como resultado esperado na 

continuação da pesquisa uma melhor compreensão de que consiste esta sobreposição de imagens 

que formam um encantado e mapear suas ações dentro das macumbas, tendo como consideração 

final a concepção de que outros mundos são possíveis e se encontram nos barracões e terreiros, 

dançando e se “tornando juntos” em coisas outras. 
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OS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE NO DIREITO PENAL INTERNACIONAL 
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A pesquisa realiza um estudo aprofundado sobre a figura dos Crimes contra a Humanidade no 

Direito Penal Internacional ao longo da história e, especificamente, da sua configuração 

normativa mais moderna no âmbito da jurisprudência do Tribunal Penal Internacional. Em face 

do analisado, questionou-se a possibilidade e interesse de aplicação ou adaptação da figura 

internacional no direito penal interno brasileiro. De início, a partir de estudo bibliográfico, foi 

revolvida a história e desenvolvimento do Direito Penal Internacional como fenômeno que 

representou a superação de um Direito Internacional Público moderno baseado em soberanias 

absolutas estatais e guerra como solução de conflitos para a limitação das autonomias dos Estados 

e cultivo de relações internacionais pacíficas baseadas na proteção fundamental do indivíduo. Em 

função desse novo ethos internacional, constatou-se que ao longo do século XX surgiram de forma 

ad hoc e post-factum tribunais penais internacionais para julgamento de autores de crimes 

internacionais considerados graves. Posteriormente, e em contexto político mais favorável no 

início do século XXI, surgiu o interesse da comunidade internacional por um tribunal permanente 

numa tentativa de corrigir os problemas ocorridos anteriormente no que tange aos princípios da 

legalidade e a legitimidade da jurisdição. Desta experiência, entendeu-se que o processo de 

tribunalização foi comumente pautado pela pressão de sociedades por justiça internacional em 

resposta às violações de direitos humanos, sendo constantemente envolto pelos discursos da 

função repressiva e preventiva da pena internacional, os quais criaram barreiras de ordem prática 

e política na aplicação da justiça do Tribunal Penal Internacional, em que pese o fortalecimento 

de valores internacionais à luz dos direitos humanos. Nesta senda, a partir de análise 

jurisprudencial moderna e pesquisa bibliográfica e doutrinária, delineou-se a evolução e a atual 

configuração normativa dos Crimes Contra a Humanidade e seus elementos no plano 

internacional, o que ainda padece de certa instabilidade. Conclui-se, também, que, apesar da plena 

vinculação brasileira ao Estatuto de Roma, não parece haver necessidade de inovação no 

ordenamento jurídico nacional para inclusão de novas espécies típicas. Afinal, a desnecessária 

importação teórica estimula o aumento do controle repressivo pelo direito penal, o qual já é 

problema de ordem estrutural no Brasil, especialmente diante do ainda necessário 

aperfeiçoamento dos core crimes no plano internacional. 
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL E PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO TURISMO EM SÃO LUIZ DO PURUNÃ – MUNICÍPIO DE 

BALSA NOVA/PR 
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Este projeto de pesquisa teve como escopo realizar o diagnóstico territorial dos recursosturísticos 

de São Luiz do Purunã, distrito rural do município de Balsa Nova, Paraná, com ointuito de 

subsidiar o desenvolvimento sustentável do turismo na escala local. O diagnósticopossibilita a 

análise interpretativa do território e contribui para o planejamento e gestãoterritorial, porque 

antecede o estabelecimento de possíveis alternativas de desenvolvimento.Neste sentido, o 

diagnóstico territorial é uma ferramenta muito valorizada nas políticas dedesenvolvimento 

sustentável do turismo, à medida que leva em conta as atividadesconflitantes ou complementares 

de uso e ocupação do solo, infraestruturas disponíveis einventário de atrativos turísticos, através 

dos quais se definem as capacidades de um territórioturístico. O objetivo da pesquisa foi 

disponibilizar, a partir do diagnóstico territorial, umconjunto de dados e informações geográficas 

a serem utilizadas para desenvolver, em basessustentáveis, iniciativas de turismo no Distrito Rural 

de São Luiz do Purunã. No que se refere àmetodologia do projeto, é uma pesquisa do tipo 

exploratória e descritiva, aplicada a partir deinstrumentos como a coleta de dados estatísticos, o 

processamento e mapeamento deinformações geográficas utilizando o SIG – Sistema de 

Informações Geográficas, e a coleta dematerial documental e bibliográfico sobre a área de estudo. 

Quanto aos resultados alcançadoscom execução do projeto, destaca-se a sua contribuição para 

disseminar o conhecimentoacadêmico-científico produzido no âmbito da UFPR, assim como, 

oportunizar aos estudantesenvolvidos ter experiências práticas através de estudos e pesquisas 

aplicados à realidade local.Os resultados do projeto foram disponibilizados, de forma não 

comercial, para a consulta eutilização por parte da população local, dos agentes públicos e 

privados, e demais partesinteressadas no desenvolvimento sustentável do turismo em São Luiz do 

Purunã. 
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MOVIMENTO E ENTROPIA COMO EXPERIMENTAÇÕES DE RESISTÊNCIA 
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O projeto tem por objetivo investigar as relações contemporâneas de antropia e entropia — em 

específico, tendo como referencial de análise política o cenário do poder autoritário atual (a 

crescente do fascismo em escala global) e como horizonte cósmico a crise do Antropoceno e sua 

implicação para o pensamento humano, partindo do caráter ativo dos afetos sociais na produção 

política e da imaginação como dispositivo especulativo cosmopolítico de reconfiguração do 

mundo. Para isto, foi feita uma revisão bibliográfica narrativa das referências selecionadas 

visando identificar, apurar e interpretar os conceitos-chave que compõem a arquitetura 

argumentativa base deste projeto. Num primeiro momento, partindo da análise de autores como 

Thomas Nail e Michel Serres, foi explicitado o vínculo entre conceitos da física do filósofo 

Lucrécio com a termodinâmica contemporânea. Tal aproximação serviu para introduzir conceitos 

como movimento e entropia, que, em conjunto com o materialismo lucreciano, pode conciliar um 

entendimento animista de matéria e sua ontogênese enquanto processos contínuos de dinâmica 

indeterminística e estocástica. A partir de “Velocidade e Política” de Paul Virilio, foi possível 

analisar tais conceitos em relação aos mecanismos de poder que oprimem o movimento orgânico 

da massa, de acordo com o autor, essa disputa busca controlar os corpos por meio da imposição 

de uma maior velocidade. Em seguida, a partir da obra de Deleuze e Guattari somada ao livro Há 

mundo porvir? de Danowski e Viveiros de Castro, foram investigados o potencial disruptivo do 

movimento e entropia na mecânica do desejo em sua configuração social, e na imaginação capaz 

da mobilização do pensamento filosófico frente à catástrofe. Também, para além dos diversos 

autores analisados, estão documentos da agência LIMEN relativos ao nexo entre pensamento e 

entropia na configuração do mundo, contendo temas que passam por áreas da antropologia teatral 

e filosofia dos jogos. Como resultado dessas leituras foram analisadas as dinâmicas entrópicas 

responsáveis pela criação e destruição de mundo (no pensamento em sua pretensão de 

individualidade, até a imaginação coletiva nas performances e jogos sociais). A solução esperada 

é a proposição de formas de experimentação de resistência capazes da retomada da motricidade 

própria à vida e do rompimento com as dinâmicas de repressão. 
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VIDEOPERFORMANCES ONLINE - VITRUVIANA (MARIANA VILELA), 

COPRESENSE (HELÈNE LEFEBVRE), NADA É ESTÁVEL DENTRO DE NÓS 

(MARCELUS FREITAS), PERFORA (TZITZI BARRANTES) 
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O plano de trabalho “Videoperformances online: Vitruviana (Mariana Vilela), Copresense 

(Helène Lefebvre), Nada é estável dentro de nós (Marcelus Freitas), Perfora (Tzitzi Barrantes)” é 

parte do projeto de pesquisa “Cronicas de Arte Ação- registros e leituras de arte não objetual 

baseada em ação na América Latina”. O objetivo da pesquisa é criar uma base digital de registros 

de performances que ocorreram na América Latina. Começamos a investigação discutindo textos 

sobre performance, seu contexto histórico em diversos países, o desdobrar na história e, 

principalmente, a arte de ação na América Latina. Também entrevistamos Fernando Ribeiro e 

Cecília Stelini, dois artistas brasileiros que trabalhavam com arte de ação. A princípio nosso plano 

era trabalhar com os registros das ações que aconteceram nos eventos P.Arte, em Curitiba, 

organizados por Fernando Ribeiro, mas a pandemia acabou mudando nossos planos, e passamos 

a trabalhar com as performances que ocorreram em 2020 e 2021, transmitidas virtualmente 

através do projeto CAP-Ciclo de Ações Performáticas. O projeto, promovido pelo espaço 

ATAL609, no interior de São Paulo, tem como responsável a artista Cecilia Stelini. A partir disso, 

fizemos análises de cada performance, pontuando suas semelhanças e diferenças. Percebemos que 

a maioria dos vídeos de 2020 traziam trabalhos de performance que não tinham sido  pensados 

para serem feitos para a câmera, pois em geral os artistas não usaram edição, o som é direto, não 

é pensado muito o enquadramento e a qualidade da imagem não é muito boa. Já os vídeos de 2021 

são feitos para a câmera, apresentam montagem, imagens e camadas sonoras adicionais utilizam 

a câmera como interface para atingir o público. Cada bolsista focou em um grupo de 4 artistas, 

mas trabalhamos sempre em diálogo. Como resultado final, estamos trabalhando em um texto 

sobre o evento, contendo nossas análises, que tem previsão de ser publicado pelo ATAL609. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1270 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

OS DOMÍNIOS DO FILHO DO CÉU: UMA ANÁLISE DA EXPANSÃO E DAS 
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Entre os séculos XII e XIII, o rápido e implacável processo de expansão do Império Mongol 

transformou radicalmente as dinâmicas de poder e possibilitou uma integração Euroafroasiática 

de alcance e eficiência impressionantes. Mesmo com a fragmentação do Império em quatro 

grandes Khanatos a partir de meados do Século XIII, essa integração permanece, entre outros 

motivos, pelo alinhamento político entre o Ilkhanato da Pérsia e o Grão-Khanato da China. 

Através da ótica de Sistema-mundo empregada por Janet Abu-Lugohd e em acordo com os 

apontamentos de James C. Scott em defesa dos "colapsos", essa pesquisa busca demonstrar, 

através do caso específico do Ilkhanato Persa, como esta fragmentação do império serviu em favor 

da manutenção do domínio e sobrevivência das conquistas mongóis, ao invés de representar o fim 

ou o enfraquecimento destes. A partir da pesquisa bibliográfica teórica e contextual, analisamos 

e contrastamos a narrativa da História Secreta dos Mongóis, o épico mongol que relata o advento 

do Império Mongol sob Chinggis Khan para celebrá-lo logo após sua morte no final da década de 

1220, com os relatos das vidas dos monges Rabban Bar Sawma e Rabban Markos em Os Monges 

de Kublai Khan, que peregrinam do coração do império em direção a Jerusalém, sem nunca de 

fato chegar á cidade de destino, mas envolvendo-se profundamente na política do Ilkhanato nas 

décadas finais do mesmo século. Os dois documentos, apesar de um distanciamento temporal 

relativamente curto, são produzidos em dois contextos muito diferentes: o primeiro é fruto da 

rápida expansão, ainda em curso, de um poder bélico que vinha praticamente invicto de décadas 

de conquistas; o segundo é produzido e retrata as décadas em que a expansão já estava estagnada 

e o território dividido entre os descendentes de Ghinggis Khan, e estes se encontram em uma fase 

avançada do processo de transformar aquela máquina militar em administrativa, enfrentando 

inimigos internos e externos, ao mundo mongol e mesmo a seus próprios khanatos. Assim, 

percebe-se um enfraquecimento da ideologia de conquista mundial que guiava a máquina de 

guerra mongol e promovia a unidade política de tamanha extensão de terra nas primeiras décadas, 

substituída pelos sistemas que, em cada caso específico, favoreceram a manutenção da autoridade 

mongol local, de acordo com as especificidades das culturas e povos locais, em detrimento de 

uma autoridade única e fortemente centralizada na figura do Kaghan, Imperador Mongol 
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HISTÓRIA DO BEHAVIORISMO NO BRASIL ANTES DA DÉCADA DE 1960: 
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A chegada de Fred S. Keller ao Brasil, em 1961, é entendida como o marco inicial da Análise do 

Comportamento no país. A literatura sobre história do Behaviorismo no Brasil se concentra nos 

acontecimentos desse período em diante, com escassa produção histórica quanto às primeiras 

décadas do século XX. A fim de ampliar tal produção, esta pesquisa investiga o tratamento dado 

ao Behaviorismo no Brasil em dois dos primeiros periódicos brasileiros de Psicologia – Boletim 

do Instituto de Psicologia (BIP) e Arquivos Brasileiros de Psicotécnica (ABP) –, durante a década 

de 1950, contexto imediatamente anterior a chegada de Keller. Artigos que potencialmente 

mencionavam o Behaviorismo foram selecionados a partir de seus títulos no BIP e por busca de 

termos nos ABP, desde o início das publicações até 1965, e lidos na íntegra. As menções 

encontradas eram frequentemente superficiais, citando o Behaviorismo, em maior parte, junto a 

nomes de autores classificados como behavioristas. Quando aprofundado, as menções tratavam 

das influências externas no Behaviorismo, principalmente no trabalho de Watson, destacando um 

caráter positivista, fisicalista e mecanicista deste. O Behaviorismo foi criticado principalmente 

quanto a uma omissão da subjetividade e de fenômenos psicológicos e quanto à tentativa de seguir 

os moldes das ciências naturais. Características também foram valorizadas, entre elas seu 

objetivismo no campo experimental e o uso de linguagem coerente. Além do trabalho de Watson, 

outros Behaviorismos foram mencionados, como os neobehaviorismos de Hull e Spence e o 

Behaviorismo Operacional de Tolman. A presença de Skinner foi discreta, com poucas menções 

de seu nome – uma delas ligando sua figura a uma ciência do comportamento humano e outra em 

breve e única menção ao Behaviorismo Radical. Por fim, os autores brasileiros Eliezer Schneider 

e Antonio Gomes Penna se destacaram ao incluir o Behaviorismo mais extensamente em suas 

publicações. O primeiro abordando-o favoravelmente, em meio a outros temas, o segundo em 

uma abordagem mais descritiva e, por vezes, por uma perspectiva crítica, apresentando o 

Behaviorismo junto às visões sobre este na Psicologia. A identificação da presença do 

Behaviorismo nesses periódicos pode ajudar a reconhecer intelectuais brasileiros que debatiam 

esta teoria, antes da chegada de Keller, e a compreender o cenário no qual se deu a recepção da 

Análise do Comportamento no país e como o campo se desenvolveu. 
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ACESSO À ESCOLA E TRAJETÓRIAS DOS ESTUDANTES IMIGRANTES DA 

AMÉRICA LATINA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE 

DESIGUALDADES E DAS POLÍTICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE OPORTUNIDADES 

EDUCACIONAIS NO BRASIL 
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O presente estudo está em andamento e foi realizado através de pesquisa de Iniciação Científica, 

com bolsa UFPR-TN. A pesquisa tem como objeto a análise das trajetórias escolares de estudantes 

migrantes internacionais em escolas de Educação Básica, no sistema de ensino brasileiro, no 

período de 2014 a 2017, com o objetivo de refletir sobre as políticas de distribuição de 

oportunidades educacionais e os processos de produção de desigualdades. Verifica-se uma 

mudança nos fluxos migratórios do século XXI que apresentam o Brasil como país de destino ou 

de passagem e considera-se que há muitos desafios para que povos imigrantes se estabeleçam em 

outro país, entre os quais a inclusão escolar. O estudo apresenta uma abordagem quantitativa, 

numa perspectiva longitudinal. Os dados sobre matrícula dos estudantes, disponibilizados pelo 

INEP por meio do Censo Escolar, foram organizados em um único banco de dados de forma a 

possibilitar o acompanhamento de diferentes coortes entre os anos letivos de 2014 e 2017. Optou-

se por um tratamento baseado em estatística descritiva. Posteriormente, estão sendo 

desenvolvidas análises sobre o fluxo escolar e as trajetórias de estudantes migrantes 

internacionais. Observou-se que os estudantes nascidos em países que pertencem à América 

Latina correspondem a 45,9% dos estudantes migrantes internacionais que estavam matriculados 

em escolas brasileiras no período analisado. A continuidade do estudo prevê a análise das 

trajetórias escolares, incluindo situações de permanência no sistema de ensino, aprovação, 

reprovação, abandono, atraso escolar e distorção idade-série. Os resultados parciais encontrados 

não só evidenciam a presença de estudantes que migraram de diferentes países da América Latina, 

como reforçam a relevância de se pensar a imigração como um tema urgente para as políticas 

educacionais brasileiras. 
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A ferrovia foi implantada no Brasil no século XIX, com objetivo de escoar as produções para 

exportação e ocupar o interior do território, mas trouxe também o ideal de desenvolvimento, 

modernização e progresso. Nesse contexto, Ponta Grossa se destacou como região em 

desenvolvimento e se tornou propícia para a construção da ferrovia. Dessa forma a estrada de 

ferro teve uma importância significativa no crescimento econômico da cidade. O objetivo deste 

trabalho foi analisar a edificação ferroviária que está inserida no entroncamento ferroviário 

localizado no centro de Ponta Grossa, incluindo informações históricas, funcionais e construtivas, 

fazendo o recorte temporal compreendido entre a inauguração, em 1899, da Estação Ponta Grossa 

e a última ampliação da edificação, em 1941, o que corresponde  à volumetria atual. Para isto, 

foram analisadas fotografias, plantas e o edifício em si e buscou-se compreender os processos 

históricos envolvidos na implantação da ferrovia em escala nacional, regional e finalmente 

municipal através da literatura. Para melhor compreensão da edificação em si foi elaborada uma 

maquete eletrônica, assim foi possível compreender os pormenores da edificação e gerar um 

documento que pode ser utilizado para pesquisas futuras. Além da maquete, como resultado do 

trabalho, foram identificadas as técnicas construtivas da edificação que, datadas do século XIX, 

envolvem o uso de rochas e cimento, e também a origem de alguns objetos da estrutura da estação, 

como os pilares de sustentação da sacada e os pilares da plataforma de embarque confeccionados 

a partir de trilhos de trem. Também foi produzida uma linha temporal da estação Ponta Grossa, 

focando nas ampliações que ocorreram , o que possibilitou observar as muitas reformas pelas 

quais a edificação passou ao longo das décadas. Portanto, esta pesquisa possibilitou compreender 

os processos de transformação do edifício da estação ao longo do tempo, auxiliando no 

entendimento sobre o edifício e sua importância no contexto pontagrossense e paranaense. 
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As representações gráficas foram ponto focal dos estudos de diversos autores ao longo dos anos, 

seja no referente ao entendimento de sua composição, ou de seus usos, demonstrando um grande 

potencial comunicacional. A visualização da informação facilita o entendimento da mensagem, 

sintetizando dados e organizando-os de forma lógica. No relativo a atividades processuais, que 

envolvem passos sequenciais para realização de um objetivo, as representações mostram-se 

benéficas para ampliar o entendimento dos procedimentos, auxiliando na realização da tarefa. 

Assim, a pesquisa desenvolvida teve como objetivo a elaboração de uma configuração gráfico-

informacional para o método Wayfinding Information Behavior (WIB), o qual é voltado para a 

coleta de dados sobre o comportamento informacional dos usuários em ambientes de saúde. A 

representação visou  facilitar a compreensão das etapas e ferramentas disponibilizadas pelo 

método, uma vez que servirá de material de apoio para  aplicação em projetos futuros. Para tanto, 

inicialmente foi realizada  uma revisão de literatura envolvendo o método WIB, e, principalmente, 

sobre  representações gráficas, estudando seus usos e composição. A partir de tal revisão foi 

realizado um estudo analítico com uma amostra de dez representações gráficas procedimentais 

coletadas em artigos e websites. O estudo analítico foi baseado em teorias da sintaxe gráfica, e 

permitiu evidenciar tendências quanto às estruturas das representações gráficas, elementos e 

relações sintáticas, de forma qualitativa. Com os resultados obtidos, foram identificados requisitos 

para a concepção de representações mais eficientes, sendo então desenvolvida uma representação 

gráfica para o método WIB. Tal representação foi então avaliada por meio de um questionário 

online, com questões fechadas, com escala e abertas, relacionadas à legibilidade e compreensão 

da estrutura e seus elementos textuais e pictóricos. A representação foi avaliada por 21 

participantes, dentre eles alunos  da graduação e pós-graduação do curso de Design. Os resultados 

indicaram uma boa compreensão pela maioria dos participantes e explicitaram pontos de melhoria 

quanto à legibilidade e hierarquia da informação na representação. Os refinamentos foram 

realizados e serão submetidos a nova avaliação em um workshop com estudantes de design. 
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Esta pesquisa de iniciação cientifica teve como objetivo analisar a influência da religião indo-

iraniana, o zoroastrismo, no processo de islamização da Pérsia durante e após a conquista do 

Império Sassânida pelo Califado Rashidun, no século VII. Para tanto, foi imprescindível, 

inicialmente, o estudo sobre as origens do zoroastrismo e dos grupos étnicos da região do Planalto 

Iraniano. Como símbolo do sincretismo cultural e religioso entre persas e árabes, assim como 

entre o zoroastrismo e o Islã, foi analisada a vida e obra de Muhammad al-Bukhari (810-870 E.C), 

um filósofo e teólogo persa responsável pela mais autêntica compilação de ahadith do Islã sunita. 

A metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica analítica, a fim de detectar interseções 

entre a história do zoroastrismo e do islamismo, no Irã, assim como semelhanças teológicas. 

Como base teórica para problematizações que concernem o conceito de monoteísmo, dualismo, a 

institucionalização do zoroastrismo dentro das dinastias dos Medos (700-558 A.E.C), 

Aquemênida (558-330 A.E.C), Partos (247/38-224 A.E.C) e Sassânidas (224-651 A.E.C), a 

invasão muçulmana da Pérsia e seu processo de islamização, assim como questões teológicas que 

envolvem os textos sagrados das duas religiões, utilizamos autores como Mary Boyce, Karen 

Armstrong, Prods Oktor Skjaervo, Marietta Stepaniants, Ali Akbar, Mohammed El Fasi, Ivan 

Hrbek e outros. Fontes como o Avesta, o Alcorão, a coletânea pahlavi do Bundahishn e ahadith 

do profeta Muhammad também foram estudadas. Até o momento os resultados da pesquisa 

confirmam intensa troca histórica, cultural e religiosa entre persas e árabes, evidenciando a 

influência intelectual da civilização persa na formação dos califados muçulmanos e do 

zoroastrismo não só na islamização da Pérsia, mas na própria formação do corpo teológico do 

Islã. 
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Este estudo apresenta as considerações iniciais da pesquisa de Iniciação Científica cuja a qual tem 

como objetivo conhecer e identificar as possibilidades de investigação na História da Educação a 

partir da análise da Cultura Material Escolar. Este trabalho faz parte do projeto intitulado “Grupos 

de Pesquisa e Experiências sobre Cultura Material Escolar”, sob coordenação da Profa. Dra. 

Gizele de Souza, cujos objetivos gerais voltam-se para a troca de experiências sobre o tema com 

grupos de pesquisa de várias regiões do Brasil: nordeste, sudeste, sul e centro-oeste (UFPR, 

UDESC, UFSC, UNICAMP, UFPel, UNB, UFMA, UFAC). No caso da iniciação científica aqui 

discutida, a autora participa dos espaços de formação e debates entre os grupos de pesquisa para 

que assim esteja a par das produções sobre a História da Educação e da Cultura Material Escolar 

e da documentação empírica mobilizada pelos pesquisadores. Os aportes teóricos utilizados neste 

estudo são: Marc Bloch (2001) para a compreensão do Ofício do Historiador; Antonio Viñao 

Frago (2008) para o entendimento da trajetória da História da Educação enquanto disciplina e 

campo de pesquisa; Dominique Julia (1995) para a mobilização do conceito de Cultura Escolar e 

Eliane Peres e Gizele de Souza (2007) para conhecimento do conceito de Cultura Material 

Escolar. Nestes quatro meses de estudo, a metodologia utilizada foi a operação histórica, no qual 

foi estudado os principais pressupostos da construção de uma narrativa histórica, além dos 

pressupostos de análise sobre a cultura material escolar. Pode-se concluir que os artefatos 

escolares são fontes potentes para adentrar o universo escolar e conhecer seu funcionamento num 

dado tempo histórico. Deste modo os uniformes escolares, os cadernos, as carteiras e todos os 

objetos físicos da escola são reveladores tanto das práticas internas da escola como às relações 

externas (os debates, a comercialização destes artefatos e a sua circulação e apropriação). Infere-

se que uma das lições deste estudo é entender a escola não só como mera reprodutora dos aspectos 

sociais, mas também como produtora de cultura. 
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Diante da crise socioambiental e civilizatória cada vez mais evidente no contexto mundial, seria 

importante notar como essa problemática reverbera em diferentes âmbitos da sociedade e, em 

consequência, demanda uma resposta desde o campo educacional.  Sendo assim, compreende-se 

como necessária a discussão acerca das questões ambientais como compromisso para a formação 

da cidadania, especialmente no ambiente escolar. Partindo deste princípio, e tomando como objeto 

a implementação das políticas públicas de Educação Ambiental (EA) nas escolas, essa pesquisa 

objetivou compreender as relações entre escola e comunidade, a partir de indicadores de avaliação 

de políticas públicas de EA em contextos escolares. Para isso, se buscou identificar os projetos, 

programas e ações de EA realizados nas escolas públicas estaduais do município de Curitiba/PR. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: (1) aplicação de uma Matriz de Indicadores de 

Educação Ambiental e (2) construção e envio de um instrumento de avaliação dos projetos, 

programas e ações de EA desenvolvidos nas escolas. A primeira etapa foi realizada no período 

compreendido entre 2019 e 2020 (Edital IC-UFPR/2019).  A partir da necessidade de maior 

compreensão dos processos que envolvem a comunidade e as práticas de EA escolares, optou-se 

pela análise da dimensão comunidade. Esta dimensão, juntamente com as dimensões currículo, 

gestão e espaços físicos, compõem a matriz de indicadores que foi utilizada na primeira etapa da 

pesquisa. Após a análise dos resultados da matriz de indicadores, foi elaborado um novo 

instrumento que permitiu o aprofundamento dos dados em relação aos projetos, programas e ações 

pedagógicas de EA realizados nas escolas participantes da pesquisa. Na primeira etapa se contou 

com a participação de 67 escolas. Já a segunda etapa contou com a participação de 10 escolas. 

Das 10 instituições, 4 escolas afirmaram realizar algum tipo de iniciativa relacionada a EA, sendo 

três projetos e uma ação. Os dados apontam que as escolas realizam esforços para promover a 

participação de alunos, professores e gestores em suas ações voltadas a Educação Ambiental, 

entretanto, encontram dificuldades para estabelecer relações com instituições externas e com a 

comunidade (pais, lideranças comunitárias etc.), apontando a falta de interesse da população como 

um fator determinante. As escolas possuem expectativas para continuidade das atividades no ano 

de 2021, mas, devido a pausa nas aulas presenciais, decorrente da pandemia da COVID-19, não 

se sabe ao certo se será possível realizá-las como planejado. 
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O tema desta pesquisa aborda uma discussão sobre as atividades e a experiência vivenciada por 

turistas em ambientes naturais. O campo de estudos foi o Parque Estadual do Jalapão - PEJ, em 

especial o atrativo turístico Fervedouro do Ceiça. O objetivo do estudo foi identificar a qualidade 

da experiência obtida pelo turista ao visitar o atrativo turístico Fervedouro com base nos 

comentários do TripAdvisor. Fervedouros são nascentes de rios subterrâneos que apresentam uma 

rocha impermeável, que não dá espaço para a vazão da água, e assim acabam formando piscinas 

naturais. A água passa a brotar do chão com uma intensa pressão, de forma que ela é capaz de 

empurrar uma fina camada de areia para cima, fazendo a cor das águas ficarem ainda mais 

cristalinas. E é por causa dessa pressão, que não é possível afundar e só flutuar. A respeito do 

design da investigação, a pesquisa se caracteriza como exploratória quanto aos seus objetivos, 

com abordagem qualitativa e baseada em fontes bibliográficas e documentais. E descritiva no que 

tange a apresentação e discussão dos dados obtidos. A interpretação dos dados foi realizada 

tomando-se os fundamentos da economia da experiência, sendo que os textos foram classificados 

conforme os preceitos da análise de conteúdo (AC). Os procedimentos de coleta e tratamento dos 

dados, seguiram os seguintes passos. Coletou-se o conjunto de comentários sobre o Fervedouro 

do Ceiça disponíveis na plataforma TripAdvisor os quais foram processados utilizando as 

ferramentas do software R. Sendo obtidos 237 tetragramas que foram classificados conforme os 

domínios da experiência contemplação, evasão, entretenimento e aprendizagem. Após a 

classificação dos tetragramas, utilizando de regra de três simples, chegou-se ao percentual de 

citações que cada uma das dimensões obteve em relação ao total, a fim de poder comparar os 

dados. Tal, o entretenimento teve 49%, indicando que a maioria dos comentários revela que os 

indivíduos obtêm uma participação passiva e apenas se divertindo no local. A aprendizagem com 

23% dos tetragramas, mostrando que ao usufruir do atrativo os turistas aprendem algo. Por ser 

ambiente natural e pela própria estrutura dos fervedouros a paisagem chama atenção, fazendo 

com que a contemplação estivesse relacionada com 18% dos tetragramas. Por fim, a evasão, ou o 

desprendimento emocional do indivíduo que comentou sua experiência no TripAdvisor aparece 

em 10%. Então, quase metade dos comentários indicam que o turista apenas se diverte no 

fervedouro, havendo possibilidade de incrementar a experiência do turista nas demais dimensões. 
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Esta interlocução apresentará os debates iniciais relativos à pesquisa de iniciação científica que 

tem como tema a cultura material escolar. Para isto, se deterá principalmente aos modos que os 

professores enfrentavam a constituição da escola primária da Província do Paraná entre aos anos 

de 1880 e 1890, dando foco à materialidade deste espaço. As fontes analisadas são os relatórios 

de professores da cidade de Castro (PR) presentes no Departamento do Arquivo Público do 

Paraná. A discussão se voltará as “artes do fazer” desenvolvidas pelos docentes registrados nessa 

tipologia de documento e enviados aos gestores da Instrução Pública da Província do Paraná no 

período indicado. Os modos de fazer do ofício docente inscritos nos relatórios dão pistas sobre a 

forma de atuação e negociação da materialidade escolar, como é o caso da mobília. Esse trabalho 

dialoga com debates realizados por Michel de Certeau através das ideias de táticas e estratégias; 

de bricolagem por Agustín Escolano; e da concepção da falta relativa à Instrução Pública 

trabalhada por Franciele Ferreira França. Importante ressaltar que tal pesquisa de iniciação 

científica integra um Projeto maior de pesquisa cadastrado na UFPR, orientado pela Professora 

Doutora Gizele de Souza, e que tem como título ‘História da Infância e Cultura Material Escolar: 

escolarização, assistência e provimento material’. A ideia principal deste projeto é promover a 

parceria e diálogo entre grupos de pesquisa diversos do Brasil que também desenvolvem reflexões 

sobre história da educação e cultura material escolar. Dentro das atividades promovidas e das 

quais participo estão o Ciclo de Debates e Formação – Cultura Material Escolar, a elaboração de 

e-book com os resultados das pesquisas fomentadas pelas trocas entre os integrantes, à feitura de 

cartazes e divulgação dos eventos entre os parceiros do projeto. 
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O foco da pesquisa apresentada nesse texto visa analisar o processo e a história da construção da 

estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, abordando principalmente o que tange as técnicas 

construtivas utilizadas na ferrovia. A ideia para o projeto de uma linha férrea surgiu como solução 

para dois problemas que o Paraná enfrentava. O primeiro, era garantir o desenvolvimento 

econômico em toda a região e, o segundo, manter uma efetiva comunicação com o interior da 

província. A construção seria inicialmente conduzida pelo engenheiro Antônio Rebouças. 

Entretanto, devido à sua morte, o projeto da ferrovia foi incorporado pela empresa francesa 

“Compagnie Générale de Chemins de Fér Brésiliens”. Assim, no ano de 1880, a obra ferroviária 

teve início, sob a liderança do engenheiro italiano Antonio Ferrucci. A partir disso, o presente 

estudo buscou analisar as principais estruturas metálicas construídas nas três seções da linha 

férrea, considerando suas técnicas construtivas; materiais utilizados; mão de obra envolvida e 

engenheiros responsáveis. A superestrutura metálica escolhida para análise no trecho Paranaguá-

Curitiba, foi a ponte sobre o Rio Ribeirão, localizada no quilômetro 14,053 da ferrovia. Na seção 

Morretes-Roça Nova, o seguimento mais importante da linha, a ponte São João e o viaduto da 

Grota Funda tornaram-se os objetos de estudo. Já no último trecho, partindo de Roça Nova e 

chegando em Curitiba, foram coletadas informações sobre a Ponte da rua Schmidlin, uma 

estrutura metálica de 32,89 metros de comprimento inaugurada em 1885. Ainda, outras duas obras 

mereceram destaque nessa pesquisa, sendo elas o viaduto Presidente Carvalho, conhecido por ser 

o primeiro viaduto em curva do mundo e o túnel de roça nova, a construção mais extensa da linha. 

Para a realização desse trabalho foi efetuada uma “investigação” bibliográfica, utilizando como 

base para a coleta de informações, a internet, livros, pesquisas de mestrado e doutorado, jornais, 

relatório das obras e imagens da época. Com essa pesquisa, observou-se a relevância que a 

construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba teve para modelar e enriquecer a estrutura 

social e cultural do Paraná, assim como para o desenvolvimento econômico e científico do estado. 

Vale ainda ressaltar que a construção da ferrovia, foi a grande responsável por consagrar a 

engenharia brasileira como uma das melhores do mundo, já que até hoje, a engenharia ousada e 

as técnicas empregadas nas estruturas, sejam elas pontes, túneis ou viadutos continuam sendo 

referência no mundo inteiro mesmo após cem anos. 
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O suicídio é uma forma de óbito exclusivamente humana, motivado pela vontade de acabar com 

um sofrimento insuportável e que inúmeras vezes ocorre por descontrole emocional e psicológico 

do indivíduo. O presente tema apresenta uma reflexão sobre a importância do estabelecimento de 

políticas públicas intersetoriais de combate ao suicídio para auxiliar a população que sofre de 

problemas psíquicos e agravos sociais, fatores que aumentam substancialmente as taxas dessas 

ocorrências. Além disso, como justificativa, traz a importância de alertar tanto as autoridades em 

saúde pública do Brasil quanto a população no geral sobre a situação alarmante de ocorrências de 

suicídio no país e suas trágicas consequências. O objetivo geral que subsidiou a pesquisa foi 

analisar a prevenção de comportamentos suicidas, com ênfase na importância de aplicação de 

políticas públicas de enfrentamento e tratamento ao suicídio em território nacional. A metodologia 

utilizada foi uma revisão integrativa não sistemática da literatura, com artigos publicados entre os 

anos de 2017 e 2020 nas bases de dados da Lilacs e da Scielo. Como resultados, identificou-se 

entre os significantes dos artigos, a necessidade da implementação de políticas públicas tal como 

a Política Nacional de Prevenção contra a Automutilação e do Suicídio (PNPAS), a qual contribui 

com a observação, levantamento, atendimento e controle dos casos de comportamentos suicidas, 

embora que ainda não tenha uma real efetivação e aplicabilidade no país. Em meio à essa 

insuficiência de funcionamento da PNPAS, os artigos apontam que as políticas públicas contra o 

suicídio devem ser efetivadas em sua totalidade no país, principalmente em meio a locais de maior 

vulnerabilidade social, considerando a existência de uma integralidade de áreas relacionadas à 

educação, saúde, política, segurança e até mesmo religião, para que os cuidados com a vida 

humana sejam mais abrangentes e que permitam o salvamento de inúmeras vidas. 
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A ciência da expertise se refere ao estudo das habilidades que diferenciam indivíduos experts 

deindivíduos amadores em qualquer domínio do conhecimento. Segundo a Teoria Geral da 

Expertiseproposta por Anders Ericsson, para que qualquer indivíduo desempenhe a sua atividade 

escolhidaem nível de expert, é necessário que ele desenvolva uma prática deliberada. Trata-se de 

um tipode prática em que o indivíduo se submete às seguintes situações: (1) busca por modelos 

de práticasde outras pessoas bem-sucedidas no tipo de atividade que pretende realizar; (2) 

expansão de suazona de conforto; (3) clareza quanto à definição dos objetivos a serem alcançados; 

(4) altos níveisde foco e atenção durante a execução da prática; (5) aquisição de feedback imediato 

de umprofessor ou tutor; (6) uso de representações mentais (imagens pessoais internas do 

mundoexterno) durante a prática; (7) busca pelo aprimoramento da prática, visando a modificação 

dashabilidades que se deseja dominar. O objetivo da presente pesquisa foi investigar as situações 

deprática deliberada para o desenvolvimento da expertise de Hermeto Pascoal, músico de 

renomeinternacional, reconhecido por seus pares como um expert no campo da música. Para isso, 

foi feitauma pesquisa de cunho documental, dividida em duas etapas. Na primeira, realizou-se 

olevantamento de um material audiovisual disponível na plataforma do Youtube utilizando o 

termo“Hermeto Pascoal” como palavra-chave. Dentre a amostra de material encontrada, foi 

selecionadoe transcrito o arquivo da transmissão de um masterclass ministrado pelo compositor, 

que apresentarelatos sobre sua obra e o desenvolvimento de sua carreira. Na segunda etapa, o 

masterclass foitranscrito e em seguida, o texto gerado por esta transcrição foi submetido a uma 

análise deconteúdo com o auxílio do programa N-Vivo, conforme os pressupostos de Klauss 

Kripendorff.Os resultados encontrados apontam que o material analisado apresentou relação 

direta com quatrodas sete situações de prática deliberada, sendo elas as de número 1, 2, 3 e 4 

acima descritas. Alémdisso, constatou-se que as situações 5, 6 e 7 ocorreram de uma forma não 

convencional (exemplo:Hermeto recebeu feedback de colegas de trabalho e do próprio público 

ao longo de sua carreira,uma vez que o compositor não teve passagem pelo ensino musical 

formal). Os resultados destapesquisa foram discutidos com a Teoria Geral da Expertise. Conclui-

se que, mesmo construída demaneira informal, a expertise de Hermeto Pascoal não deixou de 

apresentar envolvimento comcaracterísticas de uma prática deliberada. 
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O presente estudo teve como objetivo pesquisar o conceito de diretos humanos em Habermas. 

Então, foram realizadas análises de livros, principalmente a obra “A inclusão do outro”, e artigos, 

por meio de leituras e fichamentos, para compreender a definição empregada pelo filósofo alemão 

e seus comentadores, com críticas e concordâncias, e sob a rica orientação da Profª Drª Cristina 

Foroni. O resultado alcançado está na compreensão do conceito de diretos humanos, mas para 

isso se fez necessário compreender alguns outros conceitos. Sobre o conceito “direito”, na 

expressão “direitos humanos”, deve ser compreendido como conceito jurídico, conforme 

observado em Faktizität und geltung (Habermas, 1997). Também pudemos observar que a 

fundamentação do direito somente se faz possível através da linguagem como consenso e 

estabelece a condição democrática como elemento essencial para definir os direitos humanos. 

Tendo em vista que o que une a forma jurídica e o princípio do discurso é o princípio da 

democracia, pois o princípio da democracia garante o entendimento e o consenso sobre normas 

de ação institucionalizadas que devem fornecer integração entre os sujeitos em uma sociedade 

pluralista. Em A inclusão do outro, escrevendo sobre os duzentos anos de À Paz Perpétua 

(KANT), o autor defende a tese do direito cosmopolita que vincule os governos e consiga garantir 

um comportamento adequado dos povos. E conseguimos observar uma relação entre as obras A 

inclusão do outro, Sobre a constituição da Europa: um ensaio e Na esteira da tecnocracia: 

pequenos escritos políticos XII em que se faz possível articulação entre democracia supranacional 

e direitos humanos à luz do cosmopolitismo kantiano e para além de Kant. Ou seja, propondo 

uma institucionalização da democracia supranacional, cujo déficit consta na proposta kantiana, 

em que os cidadãos tenham o mesmo status normativo que os estados nacionais. Além disso, a 

moralidade da dignidade humana é considerada a base dos direitos humanos e esse se trata do 

fundamento da democracia supranacional. Habermas considera a dignidade humana como o 

“sismógrafo” e o critério universal para uma ordem jurídica democrática e justa. A legitimidade 

dos direitos humanos passa pelo reconhecimento da dignidade humana pelos sujeitos. A 

fundamentação desses direitos encontra-se na teoria do discurso, a qual se desdobra no princípio 

do discurso, na forma do direito e no princípio da democracia. Esses conceitos são fundamentais 

para entender a complexa forma de fundamentação dos direitos humanos dada por Habermas. 
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A Organização das Nações Unidas (ONU) e suas agências são reconhecidas por seus discursos e 

práticas que visam à promoção da paz mundial e a defesa dos Direitos Humanos. Entretanto, as 

possíveis implicações éticas de tais ações são passíveis de discussão, sobretudo frente a práticas 

culturais não dominantes, como a Mutilação Genital Feminina (MGF), presente majoritariamente 

em países da África e da Ásia. Utilizando o método de análise de consequências, o presente 

trabalho teve como objetivos: (1) caracterizar as práticas da ONU em relação à Mutilação Genital 

Feminina, conforme descritas em seus documentos públicos disponibilizados em seu site oficial 

e nos sites de suas agências e (2) analisar as possíveis implicações éticas de tais práticas, 

utilizando tanto materiais redigidos pela própria ONU sobre a MGF quanto amostra da literatura 

acadêmica que discute o tema a partir de pesquisa realizada na base de dados da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). As práticas da ONU voltadas 

à MGF são realizadas por meio das agências UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) 

e UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e objetivam o fim da MGF, por meio de 

mudanças na legislação, saúde, cultura e coleta de dados nos países em que a prática cultural está 

presente. Constatou-se que as práticas na legislação possuem consequências punitivas, o que pode 

levar à clandestinidade da MGF, além de impedir ações intermediárias que podem servir como 

redução de danos, visando futuramente ao fim da prática. Por outro lado, as práticas voltadas à 

saúde, cultura e coleta de dados são realizadas juntamente às comunidades praticantes da MGF, 

demonstrando sensibilidade cultural e podendo auxiliar as comunidades na opção pelo abandono 

da prática e na busca por práticas alternativas. 
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As provas no Processo Penal Brasileiro são diversas, visto que o Código de Processo Penal (CPP) 

não possui um rol taxativo, apenas proíbe a utilização de provas ilícitas. Nesta perspectiva, a 

presente pesquisa buscou verificar se a ciência comportamental pode ser utilizada como meio de 

prova no processo penal brasileiro, bem como objetivou constatar os seus possíveis impactos 

sobre as partes, princípios e standards probatórios. Os critérios metodológicos utilizados 

consistiram nos métodos qualitativo, exploratório, explicativo e indutivo-bibliográfico. 

Primeiramente verificou-se por meio de artigos científicos, bibliografia nacional e estrangeira os 

métodos científicos de análises em linguagem corporal e as suas técnicas. Encontrou-se dois 

principais meios de análise validados cientificamente, a saber, o sistema “Facial Action Coding 

System (FACS)” e o protocolo “Six Channel Analysis (SCAns)”. Constatou-se que o “FACS” 

não pode ser utilizado de maneira isolada, devendo ser trabalhado juntamente com o “SCAns”, 

sendo este o protocolo mais aceitável para detectar dissimulações, porém, possui falhas que 

podem comprometer a análise. Somente a partir dessas constatações foi possível adentrar no 

processo penal brasileiro, no qual se inferiu que a realização da perícia que analisa a linguagem 

corporal é uma prova ilícita, vez que viola normas constitucionais. Priorizou-se as violações aos 

princípios da não autoincriminação e da presunção de inocência, além da violação à intimidade. 

No tocante às partes do processo, identificou-se que há riscos de o magistrado tornar-se parcial 

caso requeira esse tipo de perícia. Além disso, constatou-se que o promotor pode influenciar de 

maneira significativa a decisão nos casos que envolvem o júri. Quanto ao réu, testemunha e autor, 

concluiu-se que esses podem ser vítimas das falsas memórias e o corpo reagir de maneira 

congruente com o canal verbal, além de terem a sua intimidade exposta nos autos. No que tange 

aos standards probatórios, inferiu-se que mesmo a análise corporal sendo usada para demonstrar 

um lastro probatório mínimo, essa não poderia ser utilizada, dado que a elevação do grau de 

valoração de uma perícia comportamental para uma possível condenação poderia colocar em risco 

a segurança jurídica. Por fim, concluiu-se que não é possível a utilização da perícia da linguagem 

corporal como prova no processo penal brasileiro, porém, é indubitável a importância das 

discussões sobre o tema para a ocorrência da perícia em casos complexos, principalmente 

naqueles em que somente há provas testemunhais ou a palavra da vítima. 
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O constitutional hardball (jogo duro constitucional), introduzido por Mark Tushnet é a prática de 

condutas políticas dentro dos limites constitucionais, mas que desafiam as regras do jogo 

democrático constitucional consolidado, beirando constantemente a ilegalidade, sendo 

identificados como ameaças à democracia, por enfraquecerem os pilares democráticos e 

estimularem conflitos entre os poderes e as instituições. Tradicionalmente, o conceito foi 

assimilado a autoridades políticas, especialmente no Poder Executivo. No entanto, a pesquisa se 

debruçou em mostrar que as movimentações (sejam elas jurídicas, políticas ou híbridas) de risco 

constitucional e democrático não se restringem ao Poder Executivo. No recorte brasileiro o jogo 

duro constitucional é praticado e impulsionado também pelo Poder Judiciário, primordialmente 

por sua instituição máxima – o Supremo Tribunal Federal –, especialmente em vista da crise 

política no Brasil desde 2013, com as manifestações daquele ano, o impeachment de Dilma 

Rousseff em 2016, a Operação Lava-Jato, as eleições de 2018, e outros eventos sucessivos. A 

pesquisa teve como objetivo compreender, principalmente, o papel do cargo da presidência do 

STF – enquanto posição de representação máxima do Judiciário – como jogador do jogo duro 

constitucional, verificando se a presidência promoveu conflitos dentro do jogo ou, mesmo se 

contribuiu para desestimulá-los. Outro objetivo foi transcender as concepções mais clássicas da 

literatura sobre judicialização da política e ativismo judicial, verificando como os presidentes do 

STF atuam politicamente tanto entre os três poderes como dentro do próprio STF. Para isso 

utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, com leitura de livros e artigos científicos 

sobre o tema, e o método descritivo-exploratório. Os resultados esperados focaram na descrição 

de cada poder que a presidência do STF tem e a análise das consequências derivadas da utilização 

desses poderes. Viu-se que o cargo é fundamental para a coalização presidencial e as relações 

com o Presidente da República, que o cargo afeta a própria independência do Poder Judiciário e 

que, principalmente, a presidência pode ser usada para estimular uma espécie de jogo duro 

constitucional autônomo, na relação entre os ministros da Corte. Concluiu-se que o presidente do 

STF tem um papel central no estímulo de conflitos constitucionais no país e nas relações com os 

demais poderes, e que, principalmente, os conflitos dentro do próprio Tribunal são os dotados de 

efeitos mais significativos para o regime democrático constitucional brasileiro. 
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O fenômeno população em situação de rua é síntese de múltiplas determinações, estando 

entrelaçado com as demais expressões da questão social, como desemprego, falta de moradia, 

exclusão social, pobreza e extrema pobreza. O fenômeno está ligado ao processo de acumulação 

capitalista sob a classe operária, sendo uma expressão inegável das desigualdades sociais 

existentes em nossa sociedade. A presente pesquisa buscou, portanto, investigar este fenômeno 

na região litorânea do Paraná, assim como mapear e conhecer como se caracterizam os serviços 

e políticas sociais destinadas a este mesmo segmento. Para tanto foi necessário inicialmente a 

realização de pesquisa bibliográfica, sendo esta dividida em dois momentos: i) leituras coletivas 

referente a bibliografia comum sobre a população em situação de rua; ii) leituras individuais, a 

partir de bibliografia específica voltada ao plano de trabalho. Em seguida, foi realizada uma 

pesquisa documental através de sites e portais oficiais das prefeituras e equipamentos dos sete 

municípios do litoral do Paraná, com enfoque nos documentos que fizessem referência às políticas 

sociais e equipamentos de atendimento para tal população. A pesquisa preliminar demonstrou a 

inexistência dessas políticas na região, com apenas uma lei municipal e recomendação 

administrativa para o município de Matinhos. Durante todo o processo de pesquisa, foram 

realizadas reuniões focais e coletivas para debate da temática, bem como socialização dos 

resultados obtidos. O conjunto de leituras, debates e ações auxiliaram no processo formativo das 

discentes envolvidas, contribuindo com a qualificação da formação e posterior atuação 

profissional. Por fim, o acúmulo desse processo culminou na proposta de um curso de extensão 

de curta duração para profissionais, estudantes e demais interessados em compreender o 

fenômeno população em situação de rua, bem como auxiliar no exercício profissional para com 

estes usuários. 
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A relevância de Modelos de Negócios Sustentáveis (MNS) tem sido destacada especialmente para 

a criação de valor sustentável. Entre as suas aplicações, alguns autores têm explorado a interação 

entre MNS e a Gestão de Lixo (GL) com a finalidade de resolver problemas de sustentabilidade 

no contexto econômico, ambiental, social e de saúde. Sendo assim, o presente trabalho foi 

desenvolvido buscando obter conhecimento sobre os MNS utilizados em diferentes locais do 

globo, especificamente para a GL, compreendendo sua abordagem na literatura nos últimos anos, 

assim como corroborou para a detecção de novas áreas de pesquisa. Por conseguinte, este artigo 

foi organizado e orientado para responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Como se caracteriza 

a evolução de Modelos de Negócios Sustentáveis (MNS) no contexto da Gestão de Lixo (GL)?”. 

Este estudo foi fundamentado em revisão integrativa da literatura de MNS e GL, utilizando-se 

Scopus como base. As análises desenvolvidas possibilitaram a construção de um quadro analítico 

contendo conceitos, modelos e aplicações da interação entre MNS e GL. Como resultados foi 

possível detectar que há um aumento no número de documentos publicados com foco no GL, 

aferindo que a sociedade tende para um desenvolvimento sustentável, porém são estudos 

limitados em quantidade e voltados aos ambientes europeus e asiáticos. Em adicional, concluiu-

se que pesquisas focadas em áreas de Administração e Organizações ainda são caracterizadas 

como inovadoras, uma vez que as já desenvolvidas são majoritariamente sobre energia limpa e 

engenharia. Paralelamente, sendo a maioria dos estudos de GL voltados à reciclagem, 

compreendeu-se a necessidade da criação de tecnologias disruptivas com o intuito de introduzir 

o desenvolvimento sustentável. Por fim, foi possível detectar que, nos últimos 5 anos, houve uma 

mudança de pesquisas sobra MNS, passando de tradicionais para sustentáveis, porém sem 

desenvolvimento de guias de aplicação dos modelos e seus impactos organizacionais e sociais. 

Este estudo contribuiu para o entendimento da evolução da GL através da utilização de diversos 

MNS aplicados nas sociedades e organizações, assim como detectou a necessidade de futuras 

pesquisas com enfoque prático de suas aplicações. 
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QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA TURÍSTICA DO ATRATIVO CACHOEIRA DA 

VELHA LOCALIZADA NO PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO COM USO DE 

TÉCNICAS DE MINERAÇÃO INFORMATIZADA DE TEXTOS 

Nº: 20218992 

Autor(es): Josiane Alves de Souza Camargo 

Orientador(es): Jose Elmar Feger 
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Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 
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Palavras-chave: Atividades Experienciais, Ecologia, Turismo 

 

O presente estudo corresponde a um recorte de projeto de pesquisa mais amplo que trata da gestão 

de empresas, espaços públicos e privados de turismo. O tema da investigação envolve a discussão 

sobre as atividades e a experiência vivenciada por turistas em ambientes naturais. O campo de 

estudos foi o Parque Estadual do Jalapão - PEJ,mais especificamente o atrativo turístico Cachoeira 

da Velha. O objetivo geral do estudo foi identificar a qualidade da experiência obtida pelo turista 

ao visitar o atrativo,com base nos comentários do TripAdvisor. A Cachoeira , é uma enorme queda 

d’água em forma de ferradura de aproximadamente 100 metros de largura e 15 metros de altura. 

Conta com uma passarela e um mirante de onde se pode contempla-la, a mata ao redor e um pouco 

da fauna local. A pesquisa se caracteriza como exploratória quanto aos seus objetivos,qualitativa 

quanto a abordagem e se baseia em fontes bibliográficas e documentais, visto que os dados são 

capturados da Plataforma TripAdvisor. Para preparo da pesquisa foram seguidos os seguintes 

procedimentos:obtenção dos comentários e processamento, aplicação da análise de conteúdo 

(AC) e classificação no domínio da experiência, sistematização e apresentação de dados. A 

obtenção dos comentários e o seu processo,se deu utilizando o software R, sistema de computação 

com ampla variedade de técnicas estatísticas para pesquisas científicas. Foram extraídos 424 

comentários sobre o atrativo ,postados na plataforma TripAdvisor, formando um banco de dados 

e postados entre os anos de 2012 e 2019. Os textos relativos aos comentários foram sucedidos por 

meio das funções do Software R e transformados em 200 quadrigramas os quais foram 

classificados e relacionados a experiência vivenciada pelo turista no atrativo Cachoeira da Velha 

e foram alocados numa planilha a qual foi dividida nas quatro dimensões: entretenimento, 

aprendizagem, estética e evasão. Um determinado tetragrama pode aparecer mais de uma vez no 

texto por isso optou-se por analisar as frequências de citação. No caso o domínio da experiência 

entretenimento obteve uma frequência de119 citações, indicando que a maioria dos visitantes 

percebe o atrativo como oportunidade de diversão.A aprendizagem e contemplação/estética 

aparecem em seguida com 90 e 55 citações respectivamente. A evasão ficou menos evidente nos 

dados observados com apenas 9 citações. Com a realização do trabalho foi possível verificar os 

domínios mais presentes nos comentários dos turistas, sendo importante para subsidiar decisões 

estratégicas para o uso sustentável do equipamento turístico. 
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GRAMÁTICA DO DISCURSO POLÍTICO ELEITORAL - ANÁLISE ELEIÇÕES 

MUNICIPAIS 2020 

Nº: 20218995 

Autor(es): Jacqueline Cristiane Tadaiesk Gomes 

Orientador(es): Luciana Panke 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Eleição, Eventos, Youtube 

 

Sou responsável pela coordenação do canal do Youtube "Canal Panke", onde há conteúdos sobre 

pesquisa, feminismo, vida acadêmica, política, entre outros assuntos relacionados, que são 

gravados pela Professora Luciana Panke. Criação de arte para as miniaturas dos vídeos, tornando-

os mais atraentes para o público. Procura e armazenamento dos vídeos usados para a pesquisa 

eleitoral, sendo estes, as propagandas eleitorais de diversas candidatas e candidados a eleição 

municipal por todo o Brasil. Buscamos estes vídeos através dos canais dos proprios candidatos, 

através de suas redes sociais ou até mesmo através da gravação inteira da propaganda eleitoral, 

disponibilizados por alguns canais. É de extrma importancia que tenhamos o máximo possível de 

propagandas compiladas de cada candidato, para que a pesquisa se realiza de forma mais 

satisfatória e com resultados mais apurados. Acompanhamento dos eventos e encontros realizados 

pelo grupo de pesquisa, cuidando principalmente da perguntas realizadas no chat. Emissão dos 

certificados valendo horas, para participantes dos eventos, encontros abertos ou cursos 

ministrados pelo grupo e envio para os mesmos através do e-mail. Realização de clipping dos 

eventos, ou seja, procurar pelos meios de comunicação, tanto tradicionais, como matérias em 

sites, como os menos tradicionais, por exemplo compartilhando no instagram, stories etc. Após 

esta procura, estas fontes são reunidas em um documento para análise do quanto quanto 

conseguimos mídia espontânea e consequentemente, a divulgação do grupo de pesquisa e do 

trabalho realizado por nós. Como bolsista de graduação da iniciação cinetífica, sirvo de apoio 

para atividades do grupo de pesquisa, que são realizadas pelos pesquisadores de mestrado e 

doutorado, e também de apoio pera eventos e ações necessarias pós-eventos. 
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CONVERSAÇÃO DA NOVA DIREITA NOS COMENTÁRIOS DO FACEBOOK 

Nº: 20218997 
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Em abril de 2019, o Governo Federal e o Ministério da Educação (MEC) sob gestão do então 

ministro Abraham Weintraub anunciaram o congelamento de verba destinada às 63 universidades 

e 38 institutos federais de ensino. No total, o contingenciamento era de 1,7 bilhão de reais, 

responsável por 30% do orçamento dessas instituições. Desde o anúncio da medida, acirrou-se a 

discussão sobre o tema em diversas esferas, inclusive, nas redes sociais. De acordo com a teoria 

habermasiana, a democracia deliberativa busca descentralizar as decisões políticas dos meios 

burocráticos do Estado. Em outras palavras, busca atingir o consenso por meio do melhor 

argumento. Por outro lado, Iris Young (2001) defende que essa teoria acaba por valorizar certos 

tipos de discussão e silenciam alguns grupos. Com base na proposição de Young, delineia-se o 

problema desta pesquisa: a que estratégias comunicacionais recorrem os indivíduos na 

formulação e na exposição de suas opiniões sobre temas polêmicos, com vistas ao convencimento 

de seus interlocutores?. A partir disso,  buscou-se responder duas hipóteses: (H1) os participantes 

utilizam estratégias que vão além da argumentação racional, recorrendo frequentemente a 

elaborações retóricas e a histórias pessoais com vistas à sensibilização; dessa forma, (H2) os 

espaços online são locus deliberativos sempre que consideradas outras formas de comunicação 

mais permeáveis aos diferentes grupos como a saudação, a retórica e a narração. Constituído de 

um corpus de aproximadamente 15 mil comentários extraídos de duas plataformas – Facebook e 

YouTube – e por meio da análise de conteúdo feita com o auxílio de um livro de códigos 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa COMPA - Comunicação e Política, foi possível 

compreender que sobre esse assunto, a maior parte dos comentários não tinha uma interação com 

outro comentarista. Porém, para defender alguns argumentos, os usuários utilizam estratégias que 

vão além da retórica pragmática, fazendo uso diversas vezes de experiências pessoais e utilizando 

de recursos como sarcasmo e insultos. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS: MULHERES IDOSAS 

Nº: 20219001 
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A velhice é uma categoria social e cultural construída e, por isto, é heterogênea. Cada indivíduo 

vive a sua velhice de acordo com a sua cultura. No Brasil, de acordo com a Política Nacional do 

Idoso (1994), uma pessoa é considerada idosa com 60 anos ou mais. Para Minayo (2002), o 

envelhecimento é um fenômeno híbrido biológico-social – no qual há uma ação do tempo sobre 

um corpo que é biológico e, ao mesmo tempo, social – e que, muitas vezes, é entendido como um 

problema, seja a partir de uma perspectiva discriminatória na qual se entende o velho como algo 

descartável e inútil, seja pela perspectiva econômica na qual o idoso seria um peso para o sistema 

previdenciário e/ou para o sistema de saúde. O mundo envelhece a passos largos gerando a busca 

por políticas que nos preparem para esta realidade. No Brasil, entre 2012 e 2019, percebe-se um 

aumento gradativo da população idosa com uma diferença significativa entre homens e mulheres 

produzindo um fenômeno demográfico: “a feminização da velhice”. Os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentam aumento da população de mulheres 

idosas e Camarano (2002) argumenta que esta predominância feminina produz demandas 

específicas por políticas públicas. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou refletir sobre as políticas 

públicas direcionadas ao envelhecimento populacional no Brasil e verificar se há políticas 

destinadas especificamente às mulheres idosas. Metodologicamente, a pesquisa coletou dados 

populacionais do IBGE, analisou a legislação brasileira destinada a população idosa, Política 

Nacional do Idoso (1994) e Estatuto do Idoso (2003), e as orientações da Organização Mundial 

da Saúde sobre o Envelhecimento Ativo; além disso, revisou políticas de saúde e de assistência 

social e literatura acerca do tema envelhecimento. A partir da pesquisa foi possível constatar a 

existência de um fenômeno demográfico que foi discutido com certa profundidade e a existência 

de políticas públicas específicas, mas não exclusivas, para a população idosa, a exemplo do 

Benefício de Prestação Continuada e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Além da existência de políticas específicas para mulheres que englobam todas as faixas etárias. 

Entretanto, não foram encontradas políticas específicas para mulheres idosas. 
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O ESTUDO DE CASO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO/MG 

E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO 
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O rompimento da barragem de rejeitos na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), 

poucos anos após caso semelhante em Mariana, além de causar grande comoção popular, foi 

responsável pela difusão do debate acerca da legislação ambiental brasileira. Ainda que a 

Constituição Federal, no artigo 225, disponha amplamente sobre a questão ambiental e a 

legislação infraconstitucional regulamente os mecanismos de proteção ambiental, a ocorrência de 

crimes ambientais como o rompimento da barragem em Brumadinho propicia o questionamento 

com relação à efetividade dos instrumentos jurídico-legais voltados para a proteção do meio-

ambiente. Nesse sentido, tendo em consideração a problemática da aplicação efetiva da legislação 

ambiental, apresenta-se a discussão com relação à participação popular nos processos de decisão 

relevantes para a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto 

constitucionalmente como direito fundamental e intimamente relacionado ao princípio da 

informação ambiental. Destarte, o objetivo da pesquisa é o de compreender os fundamentos 

teóricos e legais de aplicação do princípio da informação, por meio do estudo de caso do 

rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho. Seus objetivos específicos buscam 

compreender a descrição dos principais impactos que se relacionam ao dever de informação e 

analisar quais os desdobramentos possíveis de aplicação do princípio da informação em relação 

a empresa poluidora, o Estado e a população atingida. No que se refere à escolha do marco teórico, 

entende-se a necessidade de uma abordagem a partir da justiça ambiental, uma vez que o 

rompimento da barragem em Brumadinho se enquadra em um contexto de distribuição desigual 

de riscos e ônus ambientais. Assim, por meio de análise bibliográfica referente à teoria de justiça 

ambiental, na qual se destacam autores como Henri Acselrad e David Schlosberg, por exemplo, 

além da análise de dados específicos referentes ao caso em questão, pretende-se destacar a 

importância da aplicação do princípio da informação em matéria ambiental. Preliminarmente, 

entende-se que a aplicação do princípio da informação poderia ter, no mínimo, reduzido os 

impactos do rompimento da barragem, tendo em vista a necessidade e relevância da participação 

ambiental para a garantia de justiça ambiental. Conclui-se, destarte, que o caso em questão 

simboliza uma falha na aplicação do princípio da informação ambiental, constitucionalmente 

resguardado, representando, então, a inoperância do Poder Público para a garantia de tal direito, 

considerado um direito fundamental procedimental. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1294 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

GERENCIAMENTO DE RISCOS EM EMPRESAS FAMILIARES 
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As pesquisas sobre risco empresarial estão entre as mais tradicionais em finanças e gestão 

empresarial. Deve-se dizer que a análise moderna de riscos deriva de textos clássicos como os de 

Ronald Coase, Michael Jensen e Eugene Fama e recebeu recentemente a complementariedade de 

outros elementos nos trabalhos empíricos: estrutura de propriedade, excesso de otimismo dos 

tomadores de decisão, processo decisório e aversão ao risco, estratégias de diversificação e 

elementos presentes no ambiente de negócios. Desta forma, esta pesquisa foi realizada em linha 

com essas abordagens teóricas mais recentes e estabeleceu a seguinte pergunta de pesquisa: como 

os níveis de risco das empresas foram influenciados pelos aspectos ambientais e pelas 

características das companhias entre 2010-2020? Para responder a essa pesquisa, os objetivos 

foram: a) analisar impacto das características empresariais como tangibilidade, liquidez e retorno 

no risco empresarial; b) analisar impacto da crise fiscal de 2014 e da crise derivada da pandemia 

da Covid-19 no risco das empresas listadas em bolsa. Os referenciais teóricos foram obras 

clássicas de finanças corporativas e economia das organizações. Também foram utilizadas 

pesquisas empíricas que utilizaram os conceitos de tangibilidade como influente no risco 

empresarial, bem como outras literaturas que versaram sobre os impactos macroambientais nas 

finanças das empresas de capital aberto. A metodologia consistiu no uso da variável beta (β) como 

proxy para risco financeiro da companhia, ou seja, a sua volatilidade em relação ao mercado. Essa 

variável é comumente utilizada para a mensuração de riscos de empresa ao comparar com 

carteiras consolidadas, tais como S&P500 e IBOV. Essa variável foi utilizada como dependente 

em modelos econométricos (dados em painel com efeitos fixos) considerando como variáveis de 

interesse (regressores) a tangibilidade, o tamanho e as variáveis dummy de crises econômicas. 

Iniciando pelos resultados descritivos, foram calculadas a média geral dos betas e a média dos 

betas para cada grupo de empresas em dentro de seu setor de atividade. A média do beta para as 

358 empresas listadas na B3 entre 2010 e 2020 foi de 0,69. Já ao considerar os setores, aqueles 

que apresentaram maiores médias de risco (betas) foram: 1) Petróleo e Gás (0,95); 2) Materiais 

Básico (0,86); 3) Consumo cíclico (0,77). Em relação aos modelos econométricos, a variável 

Tangibilidade apresentou significância estatística (diminuindo o nível de risco), bem como os 

períodos de crise ampliaram o coeficiente de risco das companhias analisadas. 
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AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS ACORDOS PÚBLICOS E A POSSIBILIDADE DE 
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Em meio ao contexto atual, no qual o judiciário brasileiro é conhecido por sua morosidade, meios 

alternativos de conflitos emergiram, e o sistema multiportas, fundamentado pelo Código de 

Processo Civil de 2015, conduziu o direito ao sistema jurídico não litigioso. A presente pesquisa 

buscou cessar quaisquer dúvidas quanto às possibilidades de realização de transações entre entes 

públicos e privados por meio do debate doutrinário e observação empírica.Primeiramente, foram 

expostas contraposições doutrinárias que implicam em conclusões opostas. A doutrina Clássica, 

por seus conceitos principiológicos apresenta uma visão mais rígida quanto à liberdade dos 

agentes públicos na realização dos acordos com pessoas de direito privado. O que infere a 

necessidade da autorização prévia para a realização das avenças. Já a doutrina contemporânea 

aborda uma perspectiva mais branda, além de uma releitura dos princípios norteadores da referida 

categoria de negócio jurídico, o que possibilita ampliar as possibilidades transacionais, 

fundamentando-se nas convicções difundidas pelo Estado Democrático de Direito.Introduzido o 

debate, as análises jurídicas recaem sobre os princípios norteadores do direito processual e 

administrativo relativos à relação público/privada. Para isso, são discutidos os entendimentos 

consolidados dos princípios da legalidade, da efetividade, da indisponibilidade do interesse 

público e da supremacia do interesse público sobre o privado, fundamentos essenciais para a 

realização desses negócios processuais.Mesmo com as divergências doutrinárias, percebeu-se que 

o direito atual compreende que o Poder Público também é destinatário da cláusula geral de 

negociação processual instituída no artigo 190 do CPC/2015. A partir dessa constatação, 

conceitos quanto os requisitos de existência, validade e eficácia da convenção processual foram 

abordados, com o objetivo de destacar as diferenças entre os acordos públicos com concessões 

recíprocas que pretendem extinguir o litígio, ou seja, as transações, dos demais acordos públicos, 

que podem, por vezes, se limitar a convencionar determinadas regras processuais.Por fim, 

pretendeu-se relacionar os conceitos de interesse público primário e secundário como justificativa 

à disponibilidade de direito material, com o objetivo de listar as motivações e limitações aos 

negócios processuais transacionais. Assim como, demonstrar o dever de o agente público possuir 

competência para a realização do acordo, que é precedido de uma decisão administrativa, da 

mesma maneira, foi orquestrado os fundamentos da prévia autorização. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1296 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, COLONIALIDADE E A PROPRIEDADE PRIVADA: AS 

DIMENSÕES COLONIAIS DA APROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO NA REALIDADE 

LATINO-AMERICANA. 
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A pesquisa vincula a discussão a respeito do direito à cidade – em sua dimensão jurídica 

institucionalizada – sob o enfoque da função social da propriedade urbana pública, com o desígnio 

de abordar o caso concreto da Ocupação Nova Esperança, esta localizada na área pública da 

Prefeitura de Campo Magro (PR), enquanto um exemplo prático de imóvel público que não tinha 

finalidade social, até o instante em que foi ocupada por aproximadamente 5 mil pessoas. O método 

dedutivo foi um instrumento utilizado na pesquisa, partiu-se de premissas gerais, de como o 

Constituinte e a legislação infraconstitucional funcionaliza socialmente a propriedade urbana 

pública, para abordar uma controvérsia sociojurídica particular: a Ocupação Nova Esperança. 

Quanto ao caso concreto analisado, a pesquisa se utilizou de coberturas jornalísticas sobre os 

aspectos sociais e políticos envolvidos na Ocupação Nova Esperança, bem como retratou 

criticamente a lide jurídica da ação de reintegração de posse impetrada pelo Poder Público face 

aos ocupantes. A investigação se dividiu em três tópicos: I – tensões políticas e jurídicas em torno 

da função social da propriedade urbana pública na Assembleia Nacional Constituinte 

(1987/1988), tópico que visou identificar como o contexto da redemocratização proporcionou o 

embate entre perspectivas distintas de ordenamento urbano; II – o direito à cidade e a função 

social da propriedade urbana pública, tópico que objetivou destacar que, mesmo com a timidez 

da Constituição de 1988, tanto o Carta Magna quanto as legislações infraconstitucionais – a 

exemplo do Estatuto da Cidade e da Lei 13.465/2017 (Reurb) – determinam que o imóvel público 

deve cumprir com seu dever constitucional de atribuir finalidade social à propriedade; III – o caso 

da ocupação Nova Esperança, tópico que busca evidenciar uma circunstância concreta de imóvel 

público que não cumpria sua finalidade social, destacando a inércia e o desinteresse do Poder 

Público em se utilizar dos mecanismos de regularização fundiária previstos no ordenamento 

jurídico pátrio, que, em vez disso, substitui a efetivação do direito à cidade pela judicialização, 

em malefício de uma coletividade obstante do direito à moradia digna, sendo o Poder Judiciário 

comparticipe desse processo de violação do direito à cidade. 
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NUDEZ E SEXUALIDADE NA ARTE DE AUGUSTO BRACET (1920-1960) 

Nº: 20219011 

Autor(es): Andressa de Oliveira Nascimento 

Orientador(es): Priscila Piazentini Vieira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Antimodernismo, Augusto Bracet, Nus Artísticos 

 

O presente trabalho buscou estudar a produção artística do pintor carioca Augusto Bracet (1881-

1960), dando importância à temática dos nus e da sexualidade dentro de suas obras e, por 

conseguinte, dentro do universo artístico do início do século XX. Desta forma, compreendemos 

como os temas da nudez e sexualidade (branca) foram incorporados na arte de Bracet em seus 

quadros Leitura (1957), Cativa (1957), Divina criação (1960), Sonho (1947), Visão de Camões 

(1950) e em alguns estudos de poses femininas nuas, presentes no acervo do Museu Paranaense. 

Como questões teórico-metodológicas, discutimos anteriormente por meio de Foucault e das 

teóricas feministas da arte – Lynda Nead, Patrícia Mayayo e Ana Paula Simioni –, sobre o nu 

artístico como uma narrativa estabelecida dentro dos limites morais de uma sociedade, 

funcionando como um mecanismo de poder que difunde determinados estereótipos femininos 

performados dentro de estruturas de gênero desiguais e hierárquicas. Em seguida, passou-se à 

teoria imagética de estudo dos quadros como fontes históricas por Baxandall e de que forma essa 

pesquisa é intermediada pelos debates artísticos do presente, em especial as polêmicas que 

cercaram as exposições Queermuseu, do Santander Cultural, e Histórias da Sexualidade, do 

Museu de Arte de São Paulo . Assim, como objetivo principal, a pesquisa atual buscou situar 

Bracet no que se refere à crítica da arte moderna do início do século XX. Desta forma, segue-se 

a análise do cenário que engloba as disputas traçadas entre modernistas e “academicistas”, tal 

como refletido por Daniel Rincon Caires, Tadeu Chiarelli e Camila Dazzi. Deste modo, 

concluímos que Bracet foi uma figura conservadora, mas a seu modo e não como convicto 

antimodernista. Buscamos apontar as particularidades dos nus artísticos do período, relacionando 

o conservadorismo de Bracet e seus nus àqueles produzidos por pintores e pintoras modernistas. 

Assim, concluímos a pesquisa defendendo a importância da leitura das feministas e das suas 

discussões sobre identidade de gênero e sexualidade para problematizarmos de que forma o corpo 

nu permanece ainda hoje como representação dos anseios e construções sociais em voga. Por 

meio da análise da crítica das feministas negras da construção artística dos corpos negros pelos 

modernistas, defendemos que as questões da representatividade artística da diferença possibilitam 

a aparição de outros corpos: dos corpos gordos aos magros, dos corpos cis aos trans. 
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PRÁTICAS DOCENTES NA ADOÇÃO DO TEMA MEIO AMBIENTE NO ENSINO: 

OS EGRESSOS DA UFPR SETOR LITORAL EM QUESTÃO. 
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Orientador(es): Elsi Do Rocio Cardoso Alano 

Evento: EVINCI 
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O estudo desenvolvido pelo grupo de pesquisa Educação e Trabalho, busca analisar os processos 

de inserção profissional dos egressos formados no Setor Litoral da Universidade Federal do 

Paraná, trabalhando na construção de um banco de dados com informações dos diplomados. O 

presente resumo discute como têm sido a dinâmica pedagógica dos sujeitos que estão lecionando, 

abordando quais práticas estão sendo adotadas para a inclusão do tema Meio Ambiente no ensino. 

A pesquisa compreende um universo de 1810 egressos formados até 2019, dos quais 440 

responderam ao questionário, este foi desenvolvido no software livre lime survey e aplicado 

através de e-mails, mensagens enviadas através das plataformas do facebook e whatsapp. O estudo 

teve como objetivo verificar quais docentes adotam o tema transversal, bem como suas práticas e 

métodos pedagógicos na inserção do tema meio ambiente em suas aulas, relacionando-as com 

pesquisas bibliográficas realizadas pelo grupo. A pesquisa e coleta de dados com o questionário 

demonstrou que cerca de 63 dos egressos respondentes estão lecionando atualmente, equivalente 

a 14,31% do total de participantes. Dentre os dados tabulados 48 (76,19%) dos egressos 

pertencem a cursos que já estão relacionados a licenciatura, enquanto 15 (23,80%) concerne a 

cursos pautados ao bacharelado, evidenciando que 48 (76,19%) trabalham em instituições 

públicas, 10 (15,87%) em organizações privadas e 5 (7,93%) exercem sua profissão em ambas as 

partes. Foi possível revelar que em meio a essa totalidade 55 (87,30%) desses profissionais se 

dedicam mais de 10 horas semanais para atividades docentes, incluindo o tempo de aula. 

Conforme a decorrência do estudo é identificável que cerca de 59 (82,53%) dos professores já 

incluiu o tema meio ambiente em algum momento de sua  trajetória docente e 56 (88,8%) 

concordam que possuem entendimento suficiente para a explanação do tema em suas aulas. Para 

haver a possibilidade de sanar alguns problemas que afligem a atualidade é necessário um 

investimento desde o começo da vida educacional dos sujeitos, os auxiliando e orientando em 

suas atitudes que deverão ser tomadas em detrimento às realidades postas, em especial trazer o 

tema Meio Ambiente para discussões dentro de diversos cursos de formação profissional. Com 

isso, a pesquisa procura identificar a inserção do tema Meio Ambiente no ensino e de que forma 

estão desenvolvendo a temática em sala de aula, por fim quais as práticas e/ou métodos 

pedagógicos estão sendo viáveis para tratar os temas transversais no ensino. 
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O DISCURSO MIDIÁTICO A RESPEITO DOS JOGOS PARALÍMPICOS PODE 

INTERFERIR NA PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 

DEFICIÊNCIA, E NA PERCEPÇÃO DE SEUS FAMILIARES, A RESPEITO DA 

DEFICIÊNCIA? 

Nº: 20219014 

Autor(es): Jackeline Colere 

Orientador(es): Doralice Lange De Souza 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Mídia, Paraolimpíadas, Pessoas Com Deficiência 

 

Este estudo, de cunho qualitativo e exploratório, teve o objetivo de verificar se o contato com 

materiais midiáticos relacionados ao esporte paralímpico pode interferir na percepção de crianças 

e adolescentes com deficiência e na percepção de seus familiares a respeito da deficiência. A 

pesquisa foi inspirada na teoria do contato, que pressupõe que o contato com membros de grupos 

que sofrem preconceitos e estigmas, dentro de condições favoráveis, pode minimizar estes 

problemas.  Participaram do estudo seis crianças e adolescentes com deficiência e seus familiares, 

totalizando 13 pessoas. Não contabilizamos os dados de quatro crianças/adolescentes porque elas 

não falaram durante as entrevistas por vergonha ou devido ao seu grau de seu comprometimento. 

Contabilizamos portanto, para a análise, o depoimento de dois adolescentes e sete familiares. A 

pesquisa foi dividida em duas dinâmicas, cada uma delas seguidas de uma entrevista. Nas 

dinâmicas os participantes deveriam falar cinco palavras que lhes vêm à mente quando ouvem a 

expressão “pessoa com deficiência”. A primeira foi realizada antes do contato com os vídeos (D1) 

e a segunda após (D2). Na D1, quatro dos familiares disseram palavras com conotação positiva e 

negativa, dois com conotação negativa e apenas um com sentido positivo. Um adolescente citou 

palavras positivas e um citou termos negativos. Na D2 todos mencionaram palavras com sentido 

positivo. Realizamos uma análise temática e indutiva dos dados. Em relação as entrevistas, antes 

dos vídeos um adolescente disse que se sente envergonhado por depender de terceiros e outro 

falou sobre as capacidades das PCD. Após os vídeos ambos disseram se sentir inspirados ao 

observar as potencialidades das PCD.  Antes dos vídeos, cinco familiares alegaram que a 

deficiência não é um problema, mas exige cuidados. Quatro disseram que estão cientes das 

capacidades das PCD, inclusive na prática esportiva. Dois apontaram as limitações e três 

lamentaram o preconceito que a PCD sofre. Após o contato com os vídeos, todos destacaram a 

importância da visibilidade dos materiais que assistiram, uma vez que eles realçam as 

potencialidades das PCD, o que pode ajudar a reduzir o preconceito e inspirar outras PCD a 

reconhecerem suas capacidades. Uma pessoa lamentou o grau de comprometimento de seu 

parente e outra a dificuldade financeira, que impede a criança de praticar esportes. A maioria dos 

entrevistados já tinha uma visão positiva sobre a deficiência, mas apenas cinco reconheciam os 

potenciais das PCD. O contato possibilitou que todos observassem as capacidades das PCD. 
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LÍNGUA E LITERATURA FANTÁSTICA: PRÁTICAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA FRANCESA ATRAVÉS DE UM CONTO DE 

MARCEL AYMÉ 

Nº: 20219016 

Autor(es): Gabriella Tomasi 

Orientador(es): Claudia Helena Daher 
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A leitura literária é um recurso pedagógico pouco utilizado em outros contextos que não tratam 

especificamente da disciplina de literatura em sala de aula, ora pela falta de preparação na 

formação de professores de línguas estrangeiras e, por conseguinte, a insegurança dos 

profissionais em trabalhar textos literários, ora pela errônea percepção de que esses textos 

deveriam somente ser trabalhados em disciplinas próprias de literatura. Tendo em vista essa 

problemática, esta pesquisa, portanto, defendeu o uso e o trabalho das obras literárias como um 

documento autêntico que permite desenvolver as habilidades comunicativas do aprendiz, além de 

estimular a formação de leitores autônomos em língua francesa. Para tanto, esta pesquisa se 

dedicou a elaborar uma unidade didática para uma aula de Francês Língua Estrangeira (FLE), 

com o intuito de trabalhar a leitura do conto fantástico intitulado Le percepteur d’épouses, 

presente na coletânea Le passe-muraille, do escritor francês Marcel Aymé, aplicável para alunos 

do nível básico, ou seja, A1/A2, segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas (QECR). A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica sobre a leitura subjetiva, 

sobre o uso dos recursos multimodais e o multiletramento no ensino, que serviram de base para a 

elaboração da unidade didática. Como resultado, buscou-se que a aplicação das obras literárias 

em sala de língua estrangeira moderna fosse vista e ampliada para ser cada vez mais empregada 

pelos professores como um recurso didático legítimo e válido, não somente para lidar com os 

aspectos linguísticos contidos no texto, mas também como um meio para construção de outras 

competências. Por fim, a formação de leitores foi o objetivo final a ser alcançado, ou seja, para 

que os alunos sejam cada vez mais motivados a ler de maneira autônoma e pelo prazer. 
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ARQUITETURA MODERNA UNIVERSITÁRIA: O EXEMPLO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ (1950-1960) 
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A arquitetura universitária carrega mensagens de múltiplos sentidos, fruto de seu projeto inicial e 

do diálogo com o tecido urbano, que são recebidas por seres sociais tais como estudantes, 

professoras (es), dentre outros. A partir dessa interação, ocorrem reações, que ressignificam o 

espaço de acordo com determinadas realidades socioculturais. Através disso, é possível o estudo 

histórico de diferentes culturas manifestadas no universo educacional. Neste espaço, são 

construídas experiências que alteram a vida daqueles que o frequentam, e toda a herança histórica 

é determinante neste processo. O complexo da Reitoria da UFPR se tornou referência na cidade 

de Curitiba, e foi palco de formação, disputa e ressignificação de memórias. Cabe ao historiador 

e à historiadora o papel de “historicizar” os lugares de memória. O recorte desta pesquisa engloba 

edifícios da UFPR de 1950 a 1960. Dessa forma, é possível analisar, de forma mais específica, a 

construção dos prédios da Reitoria, assim como os discursos por trás de sua idealização. Segundo 

Marcus Levy Bencostta, em Arquitetura Moderna e o Campus Reitoria da Universidade Federal 

do Paraná (Curitiba, década de 1950), o modernismo foi um movimento que apresentou uma 

resposta às mudanças sociais do século XX, e enfatizou a funcionalidade, a simplicidade e a 

racionalidade na criação de estilos de expressão configurados em uma nova estética. No Brasil, é 

introduzido na década de 1920 por Lúcio Costa, e em Curitiba, buscou rompimento com o 

vocabulário eclético, que era preponderante desde o século XIX. O Plano Agache orienta as 

autoridades municipais curitibanas no que tange ao urbanismo até 1958, e dentro deste período 

são construídas obras modernistas como o Teatro Guaíra, projetado pelo arquiteto com influências 

do racionalismo bauhausiano Rubens Meister, o Centro Cívico, projetado por David Azambuja e 

outros arquitetos e urbanistas, e os edifícios da Reitoria da UFPR, planejados pelo mesmo 

arquiteto, porém com o Teatro do complexo projetado por Meister. O discurso moderno envolve 

preceitos arquitetônicos, de higiene e pedagógicos. A partir da análise da construção da Reitoria, 

sua recepção por jornais e autoridades públicas, revisão bibliográfica do assunto, busca por fontes 

e comparação com outros casos, é possível problematizar o discurso modernista, ter uma 

apreensão histórica do mesmo a partir de casos específicos, verificar como o uso do espaço é 

ressignificado e explicar como a linguagem dessa vanguarda tomou forma nos traçados das 

fachadas dos prédios acadêmicos que ela projetou. 
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INSULTO E OFENSA NOS COMENTÁRIOS DO FACEBOOK 
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Em meio ao questionamento da legitimidade da ciência e da formação intelectual, característico 

do discurso conservador e reacionário que orienta as decisões políticas do atual governo, as 

universidades públicas brasileiras foram informadas, no dia 30 de abril de 2019, pelo Ministério 

da Educação, que seu orçamento sofreria um corte de 30% nas verbas de custeio. Estudantes, 

professores, reitores e servidores universitários iniciaram um debate sobre a ameaça sofrida pela 

formação superior pública e se mobilizaram em defesa das universidades. As notícias produzidas 

sobre esses acontecimentos foram publicadas em jornais e também nas suas páginas das redes 

digitais, as quais abrem espaço para comentários. A partir destes, é possível observar a troca de 

argumentos – ou a ausência deles – que configura uma fonte significativa de estudos sobre o 

debate público. O objetivo do presente estudo é analisar as estratégias comunicacionais utilizadas 

nas deliberações online em assuntos polêmicos e aprofundar o conhecimento teórico acerca do 

ativismo conservador e reacionários nos comentários do Facebook. Para tanto, foram analisados 

cerca de 7924 comentários extraídos das páginas no Facebook de quatro jornais brasileiros – O 

Globo, G1, Estadão e Gazeta do Povo. Os comentários foram analisados a partir de um livro de 

códigos dividido em 18 categorias distintas para se observar características referentes à forma, 

conteúdo, argumentos e posicionamento. Os resultados indicam que a conversação online utiliza 

estratégias que vão além da argumentação racional, recorrendo a retóricas emotivas, ofensivas e 

pessoais, e não pretendem esgotar a discussão já travada até aqui por outros teóricos 

deliberacionistas. Por fim, a fase atual de pesquisa encontra-se na elaboração de um artigo com o 

objetivo de contextualizar a pesquisa, explicar a metodologia utlizada, além de discutir os 

resultados e aprofundar alguns desdobramentos possíveis a partir deles. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1303 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

DINÂMICAS ENTRE O ‘’MODERNO E O TRADICIONAL: UM ESTADO DA ARTE 
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Este  trabalho propõe-se a analisar a produção e reprodução dos conhecimentos teórico-práticos 

da relação entre ser-humano e meio ambiente através de uma análise do estado da arte sobre 

educação  socioambiental no Paraná. Para entender estas dinâmicas epistemológicas, o caminho 

escolhido foi analisar a discussão acerca do ensino de saberes relativos ao meio ambiente e ao 

mundo rural, especificamente retratadas através dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), 

elaborados por estudantes da graduação em Ciências Sociais entre os anos 2000 e 2019. O 

objetivo desta pesquisa foi compreender como os estudantes da graduação de ciências sociais se 

posicionaram em relação à educação socioambiental e à educação do campo, destacando os 

principais problemas analíticos e práticos abordados pelos graduandos. Com base nisto, pretende-

se salientar as tendências teóricas e as lacunas que ainda cabem ser desenvolvidas, orientando 

futuros projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados para este tema. A metodologia foi o 

paradigma indiciário, instrumentalizado através de uma revisão bibliográfica dos TCCs de 

graduação em Ciências Sociais da UFPR. Buscou-se analisar os textos que trabalhavam o tema 

da educação do campo e da educação socioambiental no território paranaense, principalmente no 

que se refere ao ensino de teorias e práticas sustentáveis. Devido à relativa ausência de trabalhos 

que abordassem o tema da educação do campo  e socioambiental em específico, foram 

selecionados os trabalhos que tangenciassem um ou mais dos elementos que compõem esta 

discussão. Ao todo, optou-se por investigar 11 textos, e a pesquisa centrou-se em dois eixos: nas 

questões referentes à educação básica, e nas questões da sustentabilidade no meio rural. Os 

resultados observados destacam uma tendência dos graduandos de tratarem o tema educacional e 

socioambiental através de uma perspectiva crítica, com considerações voltadas principalmente 

para a relação entre as diferentes epistemologias com a inserção dos indivíduos em diversos 

contextos sociais e econômicos. Concluiu-se que ainda há uma discussão pequena sobre a 

educação do campo entre os estudantes de ciências sociais, e que pouco se discute as dinâmicas 

das juventudes do meio rural, ao passo que as escolas e jovens urbanos são um tema 

constantemente debatido. Isto pode estar relacionado à questões metodológicas, pela distância da 

UFPR das escolas do campo mais próximas, ou por questões de afastamento teórico, com a 

ausência de preocupações voltadas para este tema. 
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A pesquisa A Dança em Linguagem Performática Digital investigou como ocorreram produções 

artísticas em torno da dança em Curitiba, durante o ano de 2020, quando então o mundo foi 

surpreendido pelo surgimento da Covid-19. Especificamente, verificamos como grupos artísticos 

da cidade se relacionaram com as redes sociais, fazendo uso de recursos tecnológicos para gerar 

conteúdo e oportunizar a comunicação com o público, bem como para manter a continuidade dos 

trabalhos criando rotinas alternativas. A escrita do trabalho foi organizada em três etapas: 

considerações sobre a produção de dança digital, análise das alternativas criadas por grupos e 

companhias de Curitiba, no contexto de confinamento e distanciamento social e considerações 

finais.  No campo teórico, procuramos dialogar com pesquisas de Ivani Santana, Cristiane 

Wosniak, Helena Katz e Christine Greiner, referências brasileiras para refletir sobre dança e 

processos de comunicação. A metodologia abrangeu leituras, análises de textos, debates e 

conversas com artistas da dança da cidade de Curitiba, ligados a espaços formais de ensino, 

instituições públicas voltadas à pesquisa em dança e artistas independentes. Vinculado ao Projeto 

de Pesquisa Performance - Conceitos e Produção Artística, este trabalho teve parceria com o 

Projeto de Extensão: Diálogos Artísticos - Corpos que Dançam, no qual o autor deste texto 

também esteve envolvido como integrante do projeto. Neste projeto foram entrevistados vários 

artistas da dança. As respostas foram analisadas na pesquisa indicando que, de maneira geral, na 

pandemia, houve permanência dos trabalhos com a dança em Curitiba. Adaptados para o sistema 

remoto, a maioria dos grupos utilizou as redes sociais Instagram e Facebook. Mantiveram 

encontros internos com os integrantes dos grupos. Criaram performances digitais compartilhadas 

em suas redes oficiais. Algumas iniciativas envolveram ofertas de cursos, seminários e criações 

coletivas junto à comunidade. Por fim, observamos um cenário de reinvenção de um modo de 

fazer dança na cidade. 
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OS ESTUDANTES EGRESSOS EM FORMAÇÃO DAS LICENCIATURAS DA UFPR 

LITORAL 

Nº: 20219027 

Autor(es): Leticia Lopes 

Orientador(es): Emerson Joucoski 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Desenvolvimento Profissional, Egressos, Licenciaturas 

 

A Universidade Federal do Paraná Setor Litoral (UFPR Litoral) atua desde 2008 através de um 

Projeto Político Pedagógico diferenciado estabelecendo um papel inovador nos espaços 

curriculares na região litorânea. O presente estudo objetiva analisar, considerando o panorama do 

desenvolvimento profissional dos sujeitos envolvidos, a influência dos currículos e dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) das licenciaturas UFPR Litoral nas ações práticas docentes dos seus 

egressos. Realizou-se um estudo quali-quantitativo que contempla cinco licenciaturas com 

egressos de 2009 a 2019: Ciências, Educação do Campo (LECAMPO), Linguagem e 

Comunicação, Artes e Educação Física. A metodologia pretende resgatar as trajetórias 

acadêmicas e as ações das práticas docentes dos egressos. A pesquisa foi realizada através da 

aplicação de um questionário on-line desenvolvido pelo software livre LimeSurvey, ela contém 

118 questões abertas e fechadas. O contato para aplicação deu-se via telefone, WhatsApp ou 

Facebook. O universo da pesquisa foi composto por 541 egressos das licenciaturas e obteve-se 

128 respostas (23,7%). Verificou-se nas análises elucidadas que dentre estes egressos, com idade 

média de 34,3 anos e com maioria do sexo feminino (66,41%) e brancos (72,6%), 48 estão 

lecionando atualmente (37,5%) e 25 encontram-se desempregados (19,5%). Atentou-se também 

que 61 egressos (47,6%) afirmaram que os módulos desenvolvidos em seus cursos sempre tiveram 

impacto em suas práticas docentes. Observou-se que, na concepção de desenvolvimento 

profissional, 52,3% deram continuidade aos estudos, por meio de especialização, mestrado, 

doutorado ou outra graduação. No que condiz aos pretextos selecionados pelos sujeitos ao 

justificar as suas decisões de continuidade aos estudos, 40,6% alegam sempre ter sido parte de 

seus planos e 35,9% afirmam ter sentido a necessidade de aprofundar os seus conhecimentos para 

melhor desempenhar a profissão. Constatou-se a indispensabilidade em desenvolver-se 

profissionalmente considerando as constantes inovações e atualizações que corroboram ao 

agregar às práticas docentes destes egressos. 
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O DISCURSO MIDIÁTICO SOBRE OS JOGOS PARALÍMPICOS PODEM 

INTERFERIR NA PERCEPÇÃO DO PÚBLICO A RESPEITO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA?  UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

Nº: 20219031 

Autor(es): Yasmin Vicente Vieira 

Orientador(es): Doralice Lange De Souza 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Percepção, Pessoa Com Deficiência, Teoria Do Contato 

 

Na sociedade as pessoas percebidas como “diferentes” do padrão estabelecido como “normal”, 

tendem a sofrer preconceitos e estigmas. Conforme alguns autores, o contato direto (face a face) 

ou indireto (ex: através de livros, internet, materiais midiáticos etc.) com um ou mais membros 

de um grupo de “diferentes”, desde que obedecidas determinadas condições, pode amenizar estes 

problemas. Tendo em vista este pressuposto, o objetivo deste estudo foi verificar se o contato com 

pessoas com deficiência (PCDs) através de materiais midiáticos relacionados com os Jogos 

Paralímpicos poderia interferir na percepção de universitários a respeito das PCDs. O estudo foi 

de cunho qualitativo e exploratório. Realizamos quatorze entrevistas semiestruturadas com 

universitários matriculados em cinco universidades em Curitiba. Durante a entrevista mostramos 

dois vídeos que envolviam imagens de atletas paralímpicos praticando esportes. Fizemos uma 

dinâmica com os participantes, onde cada um deveria dizer palavras e/ou frases que viessem em 

sua mente antes e depois de assistirem aos vídeos. Posteriormente fizemos uma comparação entre 

o antes e o depois dos vídeos, a fim de verificar se houveram ou não mudanças após o contato 

com estes materiais. Antes dos vídeos, sete entrevistados revelaram ter um olhar mais voltado 

para a deficiência em si e não para as potencialidades das PCDs. Após os vídeos, eles passaram a 

perceber as PCDs como pessoas capazes, determinadas e inspiradoras, pois apesar das 

dificuldades que eles encontram no dia a dia, ainda assim conseguem realizar determinadas 

tarefas. O contato com os vídeos mudou a percepção de dez entrevistados. Quatro participantes 

relataram que não mudaram suas percepções pois já percebiam as PCDs como capazes, devido a 

vivências anteriores com PCDs, de forma direta ou indireta. O estudo revelou que o contato com 

materiais tais como os que mostramos podem ser eficazes para o desenvolvimento de uma 

percepção mais positiva a respeito das PCDs para quem não teve contato com elas. Estes 

materiais, portanto, podem se constituir em importantes recursos educacionais para este fim. 
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LITERATURA INFANTIL DE TEMÁTICA AFRO: AUTORAS E AUTORES 

Nº: 20219043 

Autor(es): Junior Adriano da Silva Santos 

Orientador(es): Paulo Vinicius Baptista Da Silva 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Diversidade E Identidade Cultural, Literatura Infantil, Personagens Negras 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as representações de personagens negras presentes em 

livros de literatura infantil destinados aos anos finais do ensino fundamental selecionados pelo 

PNLD literário 2020. Até o presente momento da pesquisa, os livros trabalhados foram: “Aída” 

e  “Correndo contra o destino”. Ambos os livros foram os únicos, de um total de vinte e quatro 

livros disponibilizados pelo catálogo online de editoras, a terem como protagonistas personagens 

negras. Nossa abordagem teórica privilegiou a noção de identidade cultural trazida por Stuart Hall 

e a noção de desigualdade social tal como foi concebida por Jessé Souza, além das reflexões de 

Eliane Debus sobre literatura infantil africana e afro-brasileira. Empregamos como metodologia 

a análise de discurso, procedimento que possibilitou interpretar o processo de construção das 

personagens negras presentes em ambos os livros através da análise dos cinco elementos 

constitutivos da narrativa infanto-juvenil: enredo, espaço, narrador, personagem e ilustração. 

Através de uma leitura sistemática das obras, foi possível concluir que o livro “Aída” trouxe uma 

representação positiva acerca da personagem negra escolhida como a protagonista da história, 

conferindo a ela importância no enredo e resgatando traços africanos do Antigo Egito 

frequentemente negados por outras representações da mídia, contribuindo assim para a formação 

da identidade cultural da criança negra. Já o livro “Correndo contra o destino”, apostando no tema 

das desigualdades, adotou uma narrativa paternalista em relação à personagem negra 

protagonista, reservando a ela pouco espaço de atuação na trama e reproduzindo o estereótipo de 

que pessoas negras precisam da tutela de pessoas brancas para conseguirem superar suas 

adversidades. O livro ainda reproduz alguns estereótipos acerca dos traços físicos da personagem, 

da sua linguagem e da sua personalidade. Ainda que consideremos a importância da temática 

trazida pelo livro, entendemos que há maneiras mais apropriadas de se abordar o assunto. Não foi 

possível desenvolver uma pesquisa sobre autores e autoras de literatura infantil de temática afro 

em razão da ausência de dados disponíveis para a realização deste tipo de pesquisa. 
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FORMAÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO EMBASAMENTO 

EMPÍRICO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA ‘'PROGRAMAÇÃO DE 

CONTINGÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPORTAMENTOS’' 

Nº: 20219048 

Autor(es): Luiz Gustavo Camilo 

Orientador(es): Gabriel Gomes De Luca 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Evidências Empíricas, Programação De Contingências Para Desenvolver 

Comportamentos, Regras Gerais 

 

Na Análise do Comportamento, as leis científicas são consideradas comportamento verbal do 

cientista. Este produz regras gerais, aplicáveis a diferentes contextos particulares, a partir de 

estímulos presentes no ambiente experimental, o qual provê o controle de variáveis intervenientes 

necessárias à observação de relações funcionais entre variáveis específicas. A Programação de 

condições para desenvolver comportamentos (PCDC) consiste em uma tecnologia para ensinar 

comportamentos complexos a partir da caracterização do que os constitui e por meio de processos 

de ensino e aprendizagem oriundos dos princípios do comportamento operante. Este estudo 

procurou avaliar se as formulações de regras gerais em produções recentes (2009 a 2020) de 

PCDC incluem a descrição de evidências empíricas. Uma regra geral é definida como uma 

conclusão acerca de relações funcionais entre variáveis, derivada de dados empíricos, que 

aumenta a efetividade da ação humana sobre a natureza. Considerando essa definição, foram 

analisados 43 artigos, identificados na Biblioteca de PCDC (um site com obras de PCDC), no 

Journal of Applied Behavior Analysis e no European Journal of Behavior Analysis. Nesses artigos 

as formulações de regras gerais de PCDC apresentadas nas seções de introdução foram 

identificadas e foi aferido se a descrição de cada uma delas incluía a descrição dos dados 

experimentais, dos métodos, das referências e se a regra era uma prescrição (regra geral sem a 

descrição de relações funcionais) ou fundamento. Foram encontradas 198 formulações de regras 

gerais relacionadas a processos de ensino-aprendizagem: 22 prescrições (11,11%) e 176 

fundamentos (88,88%). 86 dessas regras citavam dados (43,43%), 31 citavam métodos (15,65%), 

147 citavam referências (74,24%). Constatou-se um embasamento empírico em referências na 

formulação de fundamentos e prescrições, mas com significativa ausência de descrição dos dados 

e métodos experimentais que embasam essas regras. Essa característica dificulta a análise dos 

fundamentos explicitados, assim como a avaliação da confiabilidade das afirmações feitas pelos 

autores. Nos próximos passos, a categorização temática das regras gerais observadas possibilitará 

uma análise qualitativa, assim como a aferição da presença mútua de diferentes variáveis 

relacionadas a evidências empíricas em cada tipo de regra geral. 
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O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.019 - RJ DO STJ É 

INCONSTITUCIONAL? BREVES CONSIDERAÇÕES À LUZ DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE E DA TEORIA DOS PRECEDENTES NO DIREITO 

BRASILEIRO. 

Nº: 20219051 

Autor(es): Brenda de Fatima Vidal 

Orientador(es): Melina Girardi Fachin 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Constitucionalismo Multinível, Controle De Convencionalidade, 

Inconstitucionalidade 

 

À luz do Constitucionalismo  Multinível, o presente trabalho objetiva refletir sobre a  importância 

e implicações do direito internacional dos direitos humanos na ordem jurídica  constitucional 

contemporânea. Para tanto, a análise tem como fundamento legal do direito interno o artigo 5º, 

§§2º e 3º da Constituição Federal de 1988 (CF/88), isso porque tratam especificamente dos 

tratados internacionais dos direitos humanos e de sua incorporação perante o direito interno. Com 

base nisso, é passível de defesa que as convenções internacionais possuem status hierárquico de 

norma constitucional, independente de serem anteriores à Emenda Constitucional nº 45, 

justificando o controle de constitucionalidade sobre suas disposições. Ademais, é o entendimento 

deste trabalho que perante a análise do controle de convencionalidade e dos diálogos 

jurisdicionais entre cortes, sendo o Estado brasileiro signatário da Convenção Americana de 

Direitos  Humanos (CADH), deve ser preservado o cumprimento e respeito das normas 

convencionais, como também é Estado brasileiro obrigado a adotar o entendimento firmado pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) em sua jurisprudência, de tal forma a 

propiciar efetivo cumprimento dos artigos 1º e 2º da CADH. Contudo, estas ponderações foram 

desconsideradas pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.717.019 – RJ, ao entender que 

as recomendações da Corte IDH não possuem efeito vinculante, mas sim meramente instrutório. 

Do plano do direito interno, o referido julgamento também é prejudicial do ponto de vista da 

teoria dos precedentes, isso porque as decisões do STJ são consideradas como vinculantes aos 

demais tribunais, desestimulando a utilização da jurisprudência da Corte IDH e desconsiderando 

o seu caráter de aplicabilidade obrigatória. Diante do exposto, este trabalho tem a pretensão de 

evidenciar que tal posicionamento jurisprudencial do STJ se reveste de inconstitucionalidade e é 

contrário à promoção do direito internacional dos direitos humanos, de tal modo que sua discussão 

e revisão se faz necessária. 
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ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA NO CHILE: A OBRA DE PEZZO VON 

ELLRICHSHAUSEN 

Nº: 20219052 

Autor(es): Gustavo Simoni Petrelli 

Orientador(es): Juliana Harumi Suzuki 
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Contemporânea, Pezo Von Ellrichshausen 

 

Esta pesquisa estuda o cenário da arquitetura contemporânea no Chile, seus maiores expoentes e 

tendências arquitetônicas. O mapeamento resgata desde os expoentes do modernismo com Emílio 

Duhart e o grupo BVCH, até a denominada Geração Dourada, que ascende no país desde a década 

de 1990. Estuda o surgimento da escola de Valparaíso e suas consequências na identidade e nos 

anseios da arquitetura do país, que desembocam na inauguração do Pavilhão do Chile na 

exposição de Sevilha em 1992. A pesquisa se aprofunda na chamada Geração Dourada da década 

de 1990, identificando seus principais nomes, traçando padrões e características comuns entre a 

produção recente e catalogando suas obras e marcos mais importantes, como o Pavilhão para 

Galeria Serpentine de Smiljan Radic, e a conquista do primeiro prêmio Pritzker do país por 

Alejandro Aravena. Nesse cenário, entre nomes como Germán Del Sol, Sebastian Irarrázaval e 

Mathias Klotz, encontra-se o escritório Pezo Von Ellrichshausen, fundado e dirigido pelo casal 

Maurício Pezo (1973) e Sofia Von Ellrichshausen (1976), produzindo uma arquitetura através de 

um processo que engloba desde o pensamento artístico mais lúdico até soluções técnicas mais 

lógicas. Sua arquitetura se adapta ao contexto enquanto segue diretrizes e estética bastante claras. 

Desde monólitos de concreto até efêmeros pavilhões de arte, a produção do casal extrapola os 

limites do continente americano, consolidado o escritório como expoente mundial contemporâneo 

da arquitetura. Portanto, após o estudo e reconhecimento dos principais expoentes da arquitetura 

chilena contemporânea, busca-se caracterizar e compreender o processo de Pezo Von 

Ellrichshausen, através de seleção e análise de obras representativas. A metodologia consiste em 

revisão de literatura sobre o tema, em fontes bibliográficas e digitais, seleção e análise de obras 

com posterior conclusão acerca da produção dos arquitetos. 
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A ARBITRAGEM NO CONTROLE DE ESTRUTURAS COMO MECANISMO DE 

REFORÇO AO MONITORAMENTO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 

DEFESA ECONÔMICA - CADE: VALIDADE E VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO 

REGULADOR 

Nº: 20219061 

Autor(es): Mariana Hofmann Fuckner 

Orientador(es): Eduardo Talamini 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 
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Palavras-chave: Acordo Em Controle De Concentração, Arbitragem, Conselho Administrativo 

De Defesa Econômica - Cade 

 

A partir de 2014, o CADE passou a prever procedimento a que se atribuiu o nome de arbitragem, 

incumbido de analisar a ocorrência de violação a uma ou mais das condições de aprovação da 

operação de concentração, contidas nos acordos em controle de concentração – embora, em suas 

versões originais, a decisão “arbitral” servisse apenas de apoio à conclusão da autoridade 

antitruste. Em todas essas oportunidades em que se verificou a referência à arbitragem, o CADE 

fez constar disposição segundo a qual a autoridade em defesa da concorrência não estaria 

vinculada à decisão emitida por meio do procedimento arbitral. Diante disso, questionou-se se o 

CADE poderia permanecer inerte frente a uma decisão do tribunal arbitral que venha a constatar 

o descumprimento de um dos termos do acordo em controle de concentração, ou que retire a 

responsabilidade da empresa em concentração, a despeito de existirem indícios de irregularidade. 

Para tanto, diferenciou-se a extensão da matéria submetida à arbitragem pelos acordos. O tribunal 

poderia ser instado, unicamente, a se manifestar sobre a ocorrência de discriminação aos demais 

players ou de violação a uma das condições impostas pelo CADE. Mais recentemente, verificou-

se um processo de ampla subordinação temática à arbitragem, a qual passou a poder versar sobre 

quaisquer conflitos relacionados às condições de contratação ou a aspectos relativos ao preço ou 

ao escopo das regras do acordo. A partir disso, mediante pesquisa bibliográfica, concluiu-se que, 

em razão da competência para fiscalização desses acordos pertencer à Superintendência-Geral, 

vinculada ao CADE, não seria possível sequer transferir ao tribunal arbitral poderes para verificar 

a ocorrência de violação. Nesse sentido, semelhante à arbitragem regulatória, realizada pelas 

agências reguladoras para solucionar as disputas dos entes regulados, a intervenção no processo 

decisório, para julgamento do conflito entre as empresas em concentração e outros players, seria 

um ato administrativo, de competência da autarquia, única que possui poderes para sancionar o 

descumprimento do acordo. Quanto aos demais aspectos submetidos à arbitragem, a observância 

do CADE à conclusão arbitral incidental de violação ao acordo decorreria do princípio da 

obrigatoriedade do desempenho da atividade pública, de forma que, verificada no procedimento 

arbitral eventual irregularidade, ao CADE não seria dada a prerrogativa de simplesmente não 

atuar, e do princípio da legalidade, razão pela qual, respeitados os termos do acordo, há direito do 

particular a manutenção de sua vigência. 
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A ENCENAÇÃO FILOSÓFICA DE NIETZSCHE EM ECCE HOMO 

Nº: 20219068 
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Esta pesquisa teve como fio condutor de investigação a sugestão de uma possível autoencenação 

na obra Ecce Homo (1888) do filósofo Friedrich Nietzsche. A análise feita contou com a 

possibilidade de se considerar que o discurso autorreferencial seja parte indissociável do 

argumento presente na autobiografia do alemão, como se o estilo também fosse parte do 

argumento. Essa hipótese foi sustentada tendo como base os últimos textos produzidos pelo 

filosofo em que há apontamentos que a justificariam. Esse estudo se iniciou com uma análise do 

título da obra, considerando-o um enigma, que remete a cena da pré-crucificação de Jesus no livro 

bíblico de João e que levaria ao problema da duplicidade que pode sustentar a ideia de uma 

provável encenação do sujeito que se apresenta na obra, seria como se ele compusesse uma 

personagem tendo como intermédio a apropriação de figuras históricas para expor características 

psicológicas de si mesmo. Em um segundo momento, o texto Otobiographies de Jacques Derrida 

serviu como substrato para a argumentação de um possível duplo dentro do escrito do alemão. A 

obra de Derrida permitiu também se analisar o vínculo do conceito de Erlebnis com a ideia de 

uma estrutura textual que seria passiva de apropriação pelo leitor, esse último poderia gerar uma 

interpretação que caminha em direção oposta a intenção que o autor tinha com o seu texto. Uma 

das hipóteses feitas nesta pesquisa é de que Nietzsche acusaria e combateria, não de maneira 

explicita, essa apropriação equivocada advinda dos leitores. Para a investigação do duplo e das 

personagens históricas foi utilizado também a dissertação O problema do sentido do sofrimento 

em Nietzsche na qual Hailton Guiomarino apresentou, em um estudo temático, o Dionísio e o 

Crucificado, entidades citadas em Ecce Homo, como duas figuras que representariam maneiras 

diversas de dar um sentido (dionisíaco ou cristão) ao sofrimento, possibilitando a exposição desse 

embate como chave interpretativa da autobiografia. Esta investigação, desenvolvida a partir do 

tema da autoencenação, contou com o mapeamento de alguns possíveis conceitos e caminhos 

interpretativos que corroboram para uma compreensão da narrativa da vida de Nietzsche. A 

máscara é um conceito que pode ser vinculado com a noção de ator e, para discorrer sobre esse 

tema, esta pesquisa contou com a apuração da obra O sujeito e a Máscara, do italiano Gianni 

Vattimo, que apresentou uma análise do dito conceito e o vinculou com a noção de consciência 

histórica que representaria metaforicamente uma apropriação de um vestiário teatral da historia. 
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O objetivo do trabalho foi de analisar as políticas econômicas executadas pelo governo Michel 

Temer (2016-2018), seus efeitos na economia para, posteriormente, avaliar a credibilidade do 

governo perante os agentes econômicos na execução das políticas de controle inflacionário por 

meio de modelo formulado por Robert Barro. Para isso foram realizadas leituras de artigos 

científicos, artigos de jornais e periódicos, capítulos de livros e outros trabalhos acadêmicos a 

respeito tanto das políticas econômicas empreendidas nos governos Dilma Rousseff (governo 

imediatamente anterior ao analisado) e Michel Temer, como a respeito do modelo de Barro, dos 

Ciclos Viciosos de Salomão e Marques Júnior e da fórmula Campos Sales-Rodrigues Alves. 

Concomitantemente a realização dessas leituras, foi analisada a evolução das principais variáveis 

macroeconômicas do Brasil (PIB, inflação, desemprego, taxa de juros e taxa de câmbio) desde os 

anos 1990 até os dias atuais. De acordo com os estudos realizados, o governo Michel Temer 

empreendeu políticas econômicas ortodoxas; no campo monetário, houve o início de um 

cauteloso processo de redução da taxa básica de juros (taxa SELIC) capitaneado pelo economista 

Ilan Goldfajn, que gozava de boa reputação entre os agentes econômicos (fator importante em 

nossas análises), tudo isso em meio a um cenário de desaceleração inflacionária (mas ao mesmo 

tempo um cenário de dificuldade de recuperação da atividade econômica e do nível de emprego); 

no campo fiscal, houve continuação do ajuste fiscal iniciado pelo governo anterior com a 

finalidade de equilibrar o orçamento público, reduzir a trajetória de crescimento da razão de 

endividamento do governo geral, e com isso melhorar as perspectivas econômicas dos agentes, 

em especial pelo lado da oferta, tendo destaque a aprovação pelo Congresso de uma emenda 

constitucional que criou uma regra limitadora para o crescimento dos gastos públicos. Ao mesmo 

tempo foram efetuadas reformas econômicas estruturais como a reforma trabalhista (objetivando 

reduzir a rigidez do mercado de trabalho brasileiro), no entanto, a principal reforma objetivada 

pelo governo - a Reforma da Previdência - não avançou em meio à fragilização política do 

governo. Ressalta-se, também, que houve uma reversão em políticas intervencionistas 

introduzidas ao longo do governo Dilma Rousseff, que acabou com políticas protecionistas de 

conteúdo nacional na produção de petróleo e reduziu a oferta de crédito subsidiado pelo BNDES. 

Ao longo do período, a tendência de aumento no desemprego continuou e a taxa de câmbio se 

depreciou. 
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Este trabalho se origina de estudos realizados pelo grupo de pesquisa Educação e Trabalho que 

constrói um banco de dados relacionados ao processo de inserção profissional e prolongamento 

dos estudos das egressas e egressos do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná. Da 

pesquisa realizada por meio de questionário on-line, desenvolvido no software livre lime survey, 

obtêm-se dados socioeconômicos e relacionados à trajetória acadêmica que traçam o perfil dos 

respondentes. O universo da pesquisa compreende 1810 sujeitos no total, graduados entre 2009 e 

2019, sendo que destes, 440 responderam o questionário após contato realizado via e-mail, 

whatsapp ou facebook. Do total de respondentes, 45% representavam o primeiro membro de suas 

famílias a acessar o ensino superior (201), e 48% tomaram a decisão de entrar na universidade 

tendo em vista a inserção no mercado de trabalho e possibilidade salarial que a graduação 

representava(212). Os dados deste resumo são referentes à inserção profissional dos respondentes, 

considerando diferentes formas de ocupação após o término da graduação, sendo que 42,5% deles 

estariam trabalhando na área de formação (200), 17,8% desempregados (84), 31,9% trabalhando 

em outra área (150) e 7,6% se dedicando aos estudos (36) no momento em que responderam o 

questionário. Essas estatísticas demonstram que ainda que o ensino superior seja símbolo de 

acesso a um trabalho qualificado com melhor salário, as taxas de desemprego e migração para 

outras áreas são expressivas. Além disso, questionados sobre o tempo desde a formação e o acesso 

a uma vaga de emprego na área de formação, 44% dos sujeitos não havia ainda conseguido uma 

vaga (194), 22,9% levaram até 1 ano (101), 20,9% já trabalhavam na área antes ou durante o curso 

(92) e 12% levaram mais de um ano (53). Esses dados representam tendências do mundo do 

trabalho resultantes da reestruturação produtiva, uberização e desmonte da legislação trabalhista 

que vêm ocorrendo desde a década de 1970 e com o avanço da agenda neoliberal. E ainda, 

ilustram que a precarização atinge não apenas os estratos sociais representados pelo emprego 

“desqualificado” mas também aqueles trabalhos que exigem uma formação superior, o que 

contesta a certeza da Universidade enquanto oportunidade de acesso a uma vida de estabilidade 

financeira. A partir disso, para as próximas produções torna-se necessário analisar os diferentes 

tipos de contratos de trabalho em que se inserem os respondentes para compreender os 

atravessamentos estudados na literatura que orienta a pesquisa. 
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Esta pesquisa propõe a análise da produção audiovisual feita a partir das demandas dos 

movimentos sociais – em especial, aqueles que defendem o campo e/ou a igualdade racial – e 

quais são as narrativas empregadas. Recorrendo aos estudos sobre cidadania e sociedade civil 

organizada, espaço de organização dos movimentos sociais, objetiva-se investigar se as películas 

produzidas pelos movimentos contribuem, não só à difusão de informação, mas também para 

mobilização social e perpetuação de sua história. Isso porque, na via contrária e integrando a 

disputa por narrativas na sociedade, as produções pelos meios de comunicação hegemônicos sobre 

os movimentos sociais nem sempre contribuem para a construção da cidadania e manutenção da 

democracia na mídia brasileira. Portanto, o estudo em comento justifica-se pela necessidade de 

ampliar a representação dos movimentos nos meios de comunicação, problematizando o campo 

de produção sob o olhar do jornalismo e promovendo narrativas audiovisuais autóctones. Para 

isso, o projeto desta pesquisa foi desenvolvido em processo coletivo de estudos, reflexões e 

imersão nos movimentos de defesa do campo e da igualdade racial; baseia-se na análise e 

descrição dos aportes teóricos, mapeamento e seleção de movimentos sociais, e revisão de suas 

produções audiovisuais e práticas narrativas – analisando aspectos como conteúdo dos 

enunciantes, tipos de cidadania propostos, estética, estrutura narrativa, simbologias e imagem 

síntese. Meus objetos de pesquisa foram duas produções realizadas pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e três produções que abordam o combate ao racismo 

estrutural de diferentes produtores. Em todas, observei que os sujeitos enunciantes estavam em 

seus lugares de fala; o sujeito antagonista não estava concretamente representado, mas apenas nas 

falas das personagens; todos expressam os conceitos das cidadanias ativa, reivindicada e instituída 

nas falas dos enunciantes – uma vez que lutam por direitos já expressos na Constituição Federal, 

mas que não são postos em prática de forma absoluta pela sociedade (como a igualdade racial, a 

luta pela terra e o direito à propriedade). Apesar de falhas na estética de algumas das produções, 

outras favorecem os protagonistas e suas narrativas a partir da escolha de cenas, enquadramentos 

e ângulos. Também é possível compreender como essas narrativas se diferem dos enunciados 

jornalísticos da imprensa hegemônica, que muitas vezes se utiliza de um discurso autoritário, 

generalizado e que marginaliza os movimentos sociais. 
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A presente pesquisa tem o objetivo de apresentar o modo como a boa-fé objetiva atua e modifica 

as relações de consumo, no que tange a respeito das relações contratuais e suas revisões judiciais. 

Em nosso ordenamento jurídico, com o advento da boa-fé objetiva, a revisão judicial de contratos 

de consumo se tornou possível graças à teoria do rompimento da base objetiva e da teoria da 

onerosidade excessiva, que, com o escopo de uma pacificação social dentro das relações privadas, 

permitem neutralizar efeitos que geram desproporções elevadas entre as partes. A teoria da base 

objetiva do negócio jurídico atua no ordenamento brasileiro como um suporte, visando garantir 

que, nos casos em que as circunstâncias supervenientes de um determinado contrato se tornem 

excessivamente onerosas e que o fim almejado pelas partes durante a celebração do contrato não 

possa mais ser alcançado, mecanismos como a revisão ou resolução possam ser utilizados. 

Entretanto, dentro de um mesmo ordenamento pautado pela boa fé, não se pode observar a 

aplicação da teoria da quebra da base objetiva em contratos cíveis, sendo essa modalidade, 

segundo o Superior Tribunal de Justiça, aplicável apenas aos contratos de consumo. Para tanto, o 

método indutivo foi utilizado, partindo de uma análise jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça, com o propósito de verificar o desenvolvimento doutrinário do princípio da teoria da base 

negocial. Dessa pesquisa, percebeu-se um cenário em que, embora seja possível verificar diversos 

mecanismos que possibilitam a revisão judicial dos contratos cíveis, estes dificilmente cumprem 

os pressupostos necessários para que a revisão ocorra. Sendo assim, de modo a evitar uma afronta 

ao princípio da função social do contrato e de previsões constitucionais, é possível que, por meio 

da interpretação da cláusula geral do art. 422 do Código Civil, boa fé seja interpretada como algo 

que reputa por um equilíbrio contratual. Devido a isso, a revisão judicial de contratos cíveis pode 

ser fundamentada pelo princípio da boa fé objetiva, desde que verificada a quebra da base 

objetiva. 
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O trabalho teve como intuito a análise dos discursos sobre o autoritarismo do Código de Processo 

Penal brasileiro a partir de 1988, averiguando as postulações e publicações jurídicas de maneira 

preponderante, nos eixos sul-sudeste. Tendo como escopo demonstrar, genealogicamente, como 

as críticas acerca do Código de Processo Penal brasileiro se mostravam insuficientes para abarcar 

os problemas atuais, como racismo, sexismo e crimes relacionados a classes altas da sociedade 

brasileira. A pesquisa se voltou à problemática de uma crítica sem referências e provas à 

atribuição de uma herança autoritária diretamente italiana pelo Código Rocco e sua influência 

essencial ao Código de Processo Penal brasileiro. A hipótese do trabalho se baseou na 

consideração das críticas ao Código de Processo Penal brasileiro como insuficientes e sem provas, 

como maneira de engendrar um ocultamento e deslumbramento dos problemas autoritários do 

Código. O estudo se valeu de fontes bibliográficas e referenciais que remontam o período de 1988 

à 2020, na constituição vigente sendo abarcados os de manuais de Processo Penal, fontes 

institucionais de faculdades de Direito, revistas jurídicas, publicações do ministério público nas 

regiões de recorte e as principais publicações jurídicas nos eixos científicos. Os materiais foram 

utilizados para pesquisa de modo qualitativo que se estendeu à averiguação de fontes e exame de 

figuras em tal demonstração. Os resultados obtidos corroboram a presença de uma crítica 

desatualizada e sem fontes acerca do Processo Penal brasileiro, ao atribuir uma herança italiana a 

partir do Código Rocco ou a uma cópia mal feita do código italiano supracitado, sem referenciais 

e provas acerca das origens autoritárias do código de Processo Penal brasileiro. Ademais, os 

estudos verificaram, de forma tangencial, a supressão dos estudos de Processo Penal e de Direito 

Penal nas universidades brasileiras, em suas publicações acadêmicas e esforços didáticos. 

Concluiu-se que os estudos acerca do Código de Processo Penal foram alojados em uma crítica 

sem referências e comprovações científicas. Sendo necessário desvelar tais críticas acerca da 

“cópia” do Código Rocco italiano, verificando suas insuficiências ao se deparar com a realidade 

autoritária do código brasileiro e suas origens fáticas, considerando posteriores reformas. 

Correspondendo à crítica elencada no trabalho, com avanço ínfimo nas relações discursivas e 

históricas que criam e reproduzem a prática penal, sem uma análise dos reais fatores que a 

influenciam. 
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Na presente pesquisa realizei um levantamento de dados relacionados a gênero, classe, raça e 

formação das trabalhadoras de arte em Curitiba no período de 2018 a 2020, e analisei como essas 

categorias afetam a construção de oportunidades, acesso e possíveis limitações no cenário artístico 

local. Considerei como trabalhadoras de arte aquelas que exercem profissionalmente pelo menos 

um papel no sistema artístico: artista visual, pesquisadora, marchand, professora, montadora, 

entre outros. Em relação à formação dessas trabalhadoras, levei em conta tanto formação na área 

de arte quanto em outras áreas, desde que a atuação profissional fosse no sistema artístico. A partir 

de um questionário online contendo 22 perguntas, foi feito um mapeamento por meio da 

metodologia de “autorreflexão coletiva”, com diálogos entre pesquisadora e participantes, em um 

processo que rompeu com a relação de neutralidade entre sujeito-objeto de pesquisa. Houve 146 

respostas à proposta, número significativo pensando na dimensão do circuito artístico curitibano. 

Oriundas de diferentes extratos sociais, com formação e tempo de experiência diversos, 

participaram trabalhadoras de arte de nomes conhecidos no cenário artístico às recém chegadas, 

das atuantes no circuito independente ou no circuito institucional - é a heterogeneidade do grupo 

que sustenta as análises, permitindo uma dimensão dos atravessamentos e condições que nos 

unem e nos diferenciam. Resultaram do cruzamento dos dados coletados 13 gráficos e tabelas, 

que foram divididos em núcleos temáticos: Educação, Trabalho, (In)Visibilidades e Localidades. 

As questões relacionadas à autodeclaração de identidade de gênero, orientação sexual e raça 

compõem um núcleo que atravessa todos os outros. Partindo de um referencial teórico do 

feminismo decolonial, da crítica institucional e de uma perspectiva materialista sobre o trabalho 

em arte, as análises e problematizações a partir dos dados coletados questionam a estrutura do 

meio artístico e suas relações sistêmicas de produção capitalista. Pensando em fortalecer quadros 

analíticos para buscar melhores vias para a transformação social, investiguei como condições 

estruturais e sociais influenciam as presenças e ausências de trabalhadoras de arte no meio 

artístico da cidade de Curitiba. 
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O trabalho deteve como objeto de pesquisa a relação entre médico e paciente nos casos de 

cirurgias estéticas em que há erro médico e consequente dano estético. Nesse sentido, o problema 

enfrentado diz respeito ao enquadramento da cirurgia plástica estética nas obrigações de resultado. 

Dito isso, optou-se pelo entendimento que vai contra a banalização da presunção da culpa do 

cirurgião estético e, nesse sentido, discorda da sua obrigação ser vislumbrada em caráter de 

resultado. Para tanto, o estudo foi proveniente da exploração do âmbito bibliográfico acerca da 

responsabilidade civil e os seus desdobramentos na seara médica, além da análise de 

jurisprudência, textos legislativos, teses e artigos sobre a figura do cirurgião plástico estético. 

Quanto aos resultados, seguindo maioria doutrinária, tem-se que a responsabilidade entre médico 

e enfermo é contratual de caráter personalíssimo, ou seja, o paciente acredita na qualidade e no 

agir diligente do profissional, fazendo com que um enquadramento da obrigação na seara do 

resultado não seja a mais adequada. Ademais, concluiu-se que não é porque há inversão do ônus 

probatório que a prestação deve ser categorizada como de resultado, haja vista que basta que o 

magistrado fundamente a sua decisão para definir de forma divergente – vide a noção de carga 

dinâmica da prova trazida pelo CPC. Outrossim, a presunção da culpa possui um papel enorme 

para que seja inserida a ideia de responsabilizar o profissional liberal no âmbito objetivo, uma vez 

que o médico, mesmo antes de exercer o serviço que lhe compete, tem sua conduta posta em 

dúvida, quando, em respeito ao princípio devido processo legal que compõe e fomenta um 

processo justo e com tutela adequada, deveria ocorrer justamente o oposto. Por fim, não se pode 

admitir que a cirurgia estética seja vista como mera operação de embelezamento, sob pena de 

restringir a sua real eficácia prática. Quanto às considerações finais, a pesquisa buscou demonstrar 

uma visão cautelosa acerca da classificação, de modo a exteriorizar a viabilidade do 

enquadramento da cirurgia estética como obrigação de meio. Isto é, não se pretende isentar o 

profissional de toda e qualquer responsabilização, mas sim que ele responda e seja imputado com 

base nos pilares do Estado Democrático de Direito e, principalmente, que a sua conduta seja 

analisada a partir de padrões objetivos científicos. Contudo, verificou-se que o posicionamento 

pela defesa do enquadramento da responsabilidade do cirurgião plástico estético como obrigação 

de meio não encontra respaldo na jurisprudência. 
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Uma investigação relacionada ao corpo, movimento e consciência corporal é relevante para as 

discussões contemporâneas relacionadas aos campos artísticos e pedagógicos em arte educação. 

Neste sentido, desenvolver estudos teórico-práticos relacionados ao corpo e movimento, conhecer 

métodos para o desenvolvimento da consciência corporal, despertar o corpo para a 

experimentação e a criação, e conhecer metodologias relacionadas ao ensino-aprendizagem e 

prática do movimento em dança para públicos alvo diferenciados, tornam-se fundamentais. O 

plano de trabalho “Corpo move consciente”, da Iniciação Científica (PIBIC), vinculado ao  

projeto de pesquisa “Improvisação como prática artística pedagógica”, foi desenvolvido 

remotamente no ano de 2020-2021, dada a imposição do isolamento social pela Covid-19. A 

metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa foi a revisão bibliográfica, discussões 

semanais e elaboração de textos a partir das leituras horizontais entre orientadora, bolsistas e 

voluntários, mediadas remotamente pelas telas na plataforma Teams, fundamentados sobretudo, 

através da ótica do teórico John Dewey (A arte como experiência- 2010). Em diversos encontros 

ao longo da pesquisa, também realizamos experimentações práticas, de modo a trazer o corpo a 

um estado de prontidão, imprescindível para a prática da improvisação, diretriz metodológica que 

norteia esta pesquisa. Pelo modo de trabalho remoto, realizamos diversas produções, como a 

criação coletiva da videodança “Corpos, confin(s), confinados”, que teve como ponto de partida 

a análise da angústia provocada pelo isolamento social voluntário em virtude da pandemia. Essa 

criação nos possibilitou experimentar e colocar em prática os conceitos relativos ao corpo, 

consciência, movimento, improvisação e criação, abordados no decorrer do ano de pesquisa.  A 

partir da videodança, publicamos um resumo expandido sobre o processo de criação, no 16º 

Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança – UFMG - 2020. Além disso, 

participamos da videodança “Caixa de Espelhos” (coreografia de Airton Rodrigues), em parceria 

com a Casa Hoffman, Fundação Cultural de Curitiba. Concluo que os objetivos dessa pesquisa 

foram alcançados e que, nesse processo, houve uma expansão do entendimento de consciência 

corporal, possibilitado pela prática da improvisação e da disponibilidade do grupo envolvido na 

pesquisa, em contestar conhecimentos prévios para reconstruí-los, abandonando perspectivas 

usuais para adotar um olhar sensível e atento ao novo, ao caos da criação. 
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O tema deste trabalho é a presença das artistas mulheres nas exposições do acervo do Museu de 

Arte Contemporânea do Paraná, ocorridas entre 1990 a 2020. A elaboração deste se realiza devido 

ao contexto histórico de invisibilidade da produção artística das mulheres, estabelecido na 

narrativa canônica da história da arte,  a qual no Brasil vigora em consequência do projeto colonial 

que se instaurou como realidade fundadora do país. Esta conjuntura sistêmica também pode ser 

observada no MAC, dado a composição do seu acervo em que há uma coleção de obras com 234 

mulheres autoras diante dos 635 artistas homens. Foi analisada a listagem cronológica de 

exposições do acervo nos anos de 1990 a 2019 para registrar os nomes das mulheres que exibiram 

neste período e as respectivas obras expostas, as exposições em que estavam e os anos de 

apresentação. A partir desse levantamento, construi gráficos  sobre a quantidade de mulheres 

expondo a cada ano e o número dos tipos específicos de exposições (individual, dupla e coletiva) 

em que há essa presença. Dentro do panorama constituído pelas estatísticas localizei duas 

exposições, “Mulheres” (1999) e “Estamos aqui!” (2019), ambas apontam a questão do gênero 

em sua proposição curatorial com diferença de vinte anos. A partir desse paralelo entre as 

exposições, traçado como estudo de caso, aprofundo a análise sobre as condições de participação 

das artistas mulheres na história da instituição. Para investigação das duas propostas curatoriais 

foram feitas entrevistas com os curadores. Partindo da produção teórica decolonial em 

aproximação com a história da arte no Paraná, a pesquisa dialoga com os estudos de gênero e os 

princípios institucionais de modo a estruturar o viés analítico. A história da presença das mulheres 

na arte pela perspectiva dos estudos feministas decoloniais aponta uma ocupação desse espaço de 

forma discrepante, como os dados levantados confirmam, entre os indivíduos em relação à 

aspectos que vão além do gênero, como as questões de raça e classe. Em vista disso, se constata 

como nossas estruturas institucionais artísticas brasileiras são configuradas deste modo em 

decorrência à matriz do poder colonial instituída em nosso passado. 
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Este trabalho visou conceituar a teoria Real Business Cycle (RBC) de um ponto de vista simples, 

relevante a estudantes de graduação, bem como simular um modelo padrão para fins analíticos e, 

posteriormente, um modelo com moeda, capaz de solucionar algumas restrições do estudo inicial. 

A metodologia da pesquisa caracterizou-se como do tipo exploratória, a qual foi aplicada com 

uma abordagem quantitativa. Nesse sentido, foi realizado um levantamento na literatura RBC 

especializada, a qual foi complementada por uma pesquisa teórica, e posterior aplicação, da 

linguagem computacional Dynare. A teoria apresentada foi preconizada por Kydland e Prescott 

(1982) e tem como base três modelos de crescimento, por isso envolve tanto características de 

curto prazo como de longo prazo. Nesse estudo, buscava-se identificar como agentes racionais, 

consumidor e empresa, maximizavam suas funções objetivo (utilidade e lucro), dado um conjunto 

de restrições. No presente artigo, identificamos como o comportamento desses agentes, assim 

como choques exógenos de produtividade, afetavam a atividade econômica. Para isso, partimos 

de um modelo RBC padrão com economia fechada e, através dele, concluímos que um aumento 

na tecnologia gerava um acréscimo imediato no produto, seguido de uma queda até que o 

equilíbrio fosse atingido novamente — o mesmo aconteceu com o salário real e o consumo. A 

validação do modelo RBC padrão, através da comparação entre uma economia simulada e uma 

economia real, apresentou grandes implicações para a política econômica, dado o caráter real 

(sem moeda) da teoria. Entretanto, o modelo simples encontrou empecilho no mercado de 

trabalho, o qual foi resolvido através da inserção do mercado monetário na economia. O modelo 

com moeda apresentou o mesmo comportamento para o produto, mas diferiu quanto ao consumo 

e ao salário real, que apresentaram trajetórias decrescentes. De todo modo, o estudo da teoria RBC 

se mostrou de grande valor para a análise econômica, especialmente pelo uso de métodos de 

calibração e programas computacionais, a fim de resolver soluções numéricas complexas. 
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A pesquisa abordou um estudo acerca do conceito de justiça ambiental e sua aplicação no caso 

do rompimento da barragem do Fundão da Samarco Mineração S.A. na cidade de Mariana no 

estado de Minas Gerais que ocorreu em Novembro de 2015. Em sua atividade de mineração, onde 

separavam o ferro dos rejeitos de minério, os rejeitos eram armazenados na barragem, que rompeu 

resultando em um desastre ambiental sem precedentes e que além de atingir centenas de pessoas 

causou também danos ambientais irreparáveis. A pesquisa pretendeu descrever quais foram os 

principais danos sofridos pelas diversas famílias atingidas pelo rompimento da barragem em 

questão, e como se deu a composição dos danos de casos judicializados coletivamente através de 

fontes disponíveis que abordaram o tema, como reportagens, laudos técnicos, artigos e relatórios. 

A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica, por fontes disponíveis que versaram 

sobre o tema pesquisado. Também foi utilizada doutrina acerca de justiça ambiental, danos 

ambientais e reparação de danos, decisões judiciais de processos envolvendo a empresa, e acordos 

realizados entre os órgãos públicos e a mineradora para que assim fosse possível entender melhor 

a aplicação de medidas de reparação de danos, as pesquisas e perícias realizadas, bem como as 

consequências do ocorrido. Observou-se a amplitude da base teórica do tema de danos, e não 

somente os ambientais, mas também os danos sofridos pelas populações afetadas. Percebeu-se 

também a magnitude das consequências que advieram desse desastre, tanto com a grande marca 

de poluição deixada no meio ambiente, de natureza irreparável, quanto com as mortes causadas. 

Portanto, através dessa pesquisa pôde-se compreender melhor: O que é justiça ambiental, seu 

conceito e suas abrangências. Quais foram os principais danos sofridos pelos atingidos pelo 

rompimento da barragem em questão. É necessária uma maior atenção dos órgãos competentes 

quanto aos processos judiciais referentes à reparação de danos e quanto à devida fiscalização para 

que nenhum outro desastre de tamanha gravidade venha a ocorrer novamente. E que apesar dos 

esforços para que as medidas de compensação sejam aplicadas dificilmente haverá uma 

compensação que realmente esteja ao nível do desastre e que possa compensar os danos 

ambientais e sociais causados. 
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Os Massive On-line Open Courses-MOOCs são cursos on-line abertos ofertados por meio de 

ambientes virtuais que visam oferecer às pessoas oportunidade de ampliar seus conhecimentos. 

Conforme as ofertas de MOOC aumenta, intensifica o interesse em como as pessoas interagem e 

aprendem nesses ambientes. Este resumo tem como objetivo apresentar discussões sobre algumas 

teorias subjacentes a construção de cursos em formato MOOC. Os cursos alicerçados sob as 

teorias behaviorista e cognitivista a tecnologia é utilizada para atividades que se prendem mais à 

leitura e visualização de vídeos, tornando a aprendizagem um processo individual. A 

granularidade do conteúdo é fina, ou seja, o conteúdo é bem detalhado e organizado em pequenos 

passos, o professor é o detentor do conhecimento e a avaliação está ligada ao processo cognitivo 

mais elementar. Já os MOOCS que optam pela teoria construtivista, a tecnologia utilizada 

possibilita que, mesmo distantes, alunos e professores compartilhem informações e materiais por 

meio de webconferência, as atividades são realizadas em grupo.  A granularidade do conteúdo é 

considerada média (não muito detalhado), sendo o professor, um mediador do conhecimento; o 

processo cognitivo envolvido é o sintetizar, ligado ao conhecimento conceitual. Por fim temos a 

teria conectivista, que quando utilizada na construção dos MOOCS, os seus desenvolvedores 

utilizam como tecnologia as redes sociais e os sistemas de recomendação. As atividades são 

intensas porque estão centradas em explorar, criar, conectar e avaliar e a aprendizagem ocorre em 

rede. A granularidade do conteúdo é tida como grossa porque está associado à criação e ao desejo 

de aprender em rede e por esse motivo a avaliação está ancorada na produção de artefatos que 

envolve os conhecimentos real, conceitual, procedural e metacognitivo imprescindível para boa 

formação do aluno. Sob essa óptica, o professor assume papel de amigo crítico no processo de 

construção de conhecimento (ANDERSON; DRON, 2011).  Á guisa de conclusão, percebe-se 

que as teorias behavioristas, cognitivistas e construtivistas foram pensadas para uma educação 

presencial, pré-tecnológica (HARASIM,2012). Já o conectivismo sugere que a aprendizagem 

pode acontecer por meio de conexões que se faz tanto com pessoas ou com equipamentos 

eletrônicos e, a habilidade de se manter conectado é que possibilita ao indivíduo uma 

aprendizagem significativa. As ferramentas de comunicação podem consolidar a aprendizagem 

por meio das redes sociais e digitais, sendo de grande valor para que a aprendizagem ocorra 

(SIEMENS, 2004). 
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A família Nakh-Daguestaniana compreende mais de 30 idiomas falados principalmente na 

República Russa do Daguestão por aproximadamente 4,2 milhões de falantes nativos. Embora 

algum esforço tenha sido feito para a reconstrução do Proto-Nakh-Daguestaniano (por exemplo, 

em Nichols 2003), aparentemente nenhum trabalho propôs mais do que formas isoladas e regras 

gerais de alterações fonêmicas. O presente trabalho, cujo objetivo principal é a reconstrução dos 

marcadores de casos nucleares (ou seja, nominativo, acusativo, ergativo, absolutivo, genitivo e 

dativo) da protolíngua, começa revisando os principais trabalhos de classificação da família Nakh-

Daguestaniana (por exemplo, Trubetzkoy 1930) e apresenta uma análise preliminar dos 

marcadores de casos nucleares em dez idiomas cujos dados estão disponíveis (i.e. Avar, 

Checheno, Ingush, Khinalug, Khwarshi, Lak, Lezgui, Sanzhi Dargwa, Tabassarã e Tsez). Optou-

se pela utilização  de fontes de pesquisa primárias e secundárias, listadas na bibliografia 

selecionada. A pesquisa inicia-se com a revisão de tal bibliografia a fim de se identificar os 

marcadores de casos nucleares nas línguas da família Nakh-Daguestaniana cujos os dados estejam 

disponíveis, com a subsequente análise de tais dados para identificação e sistematização de 

correspondências diretas e indiretas entre tais morfemas nas diferentes línguas selecionadas e 

reconstrução das formas cognatas para cada ramo da família Nakh-Daguestaniana. Tais etapas 

são essenciais para a reconstrução dos morfemas marcadores de casos nucleares no Proto-Nakh-

Daguestaniano, objetivo principal de tal pesquisa. Foi realizada uma análise preliminar dos dados 

disponíveis nas bibliografias selecinadas e foi possível verificar correspondências nos marcadores 

dos casos nucleares de nove línguas da família Nakh-Daguestaniana (i.e. Hinuq, Avar, Tsez, 

Checheno, Ingush, Khwarshi, Lezgui, Tabassarã e Lak). 
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As táticas publicitárias estão constantemente avançando, seja através de novas plataformas ou 

novos rituais de consumo. Uma característica marcante da atividade publicitária, ao preço de 

carregar consigo a fama de vilã, é recorrer à persuasão. A inquietação trazida à tona no 

desenvolvimento desta pesquisa de Iniciação Científica diz respeito a função social da 

publicidade, com o objetivo de examinar formas de expressão publicitária na promoção 

persuasiva de produtos, serviços e marcas pela perspectiva ético-moral e de legislação 

publicitária. Nas atividades realizadas junto ao Observatório de Publicidade e Ética no Consumo 

(OPETIC), do qual este estudo faz parte, discutimos - por intermédio de pesquisa bibliográfica - 

referenciais teóricos do campo da publicidade, do consumo e da ética. Desse modo, debatemos 

conceitos propostos por pesquisadores/as (Renato Essenfelder, 2016; Suelen Brandes Marques 

Valente, 2015) no que concerne aos apelos persuasivos dos conteúdos publicitários no âmbito 

publicitário-ético-moral. A base teórica foi adotada para analisar a expressão publicitária de 

marcas/anunciantes do segmento de produtos alimentícios, identificando técnicas persuasivas 

comumente empregadas que possuem uma gama de significados e podem produzir diferentes 

efeitos de sentido às distintas realidades dos consumidores. Em paralelo, como preparação para a 

continuidade da pesquisa de modo mais amplo e avançado, estamos construindo um protocolo 

metodológico – resultado final do plano de trabalho no qual se origina este resumo – a ser aplicado 

em uma futura pesquisa exploratória que mapeará e examinará problematizações ético-morais nas 

práticas profissionais na produção publicitária. Para tanto, estão sendo consideradas variáveis 

como: tomada de decisão ética; construção de cenários ético e antiético; comportamento ético 

profissional; clima ético. Para sedimentar a operacionalização da pesquisa em tomada de decisão 

ética, encontramos subsídios teórico-metodológicos em Schwepker & Good (2007) e Drumwright 

& Murphy (2009). 
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A pesquisa faz uma compilação da bibliografia envolvida na discussão acerca de uma possível 

influência não-indo-europeia no ramo protogermânico do protoindo-europeu através de susbtrato, 

que poderia ser a origem de uma porção significativa de seu léxico. É feita uma cronologia das 

investigações e de suas respectivas argumentações de entre a virada dos séc. XIX para o séc. XX 

até as primeiras décadas do séc. XXI, já com a conciliação e o uso combinado de dados da 

linguística com dados da arqueogenética, apresentados com frequência cada vez maior depois da 

virada do século. São apresentados os argumentos e justificativas dos principais proponentes na 

discussão, estes são: Sigmund Feist (1910), quem inicia uma polêmica com sua proposta de que 

um terço do léxico da língua alemã teria origem fora da família indo-europeia feita com base em 

sua própria interpretação de dados previamente compilados por Bruno Liebich (1899); de Theo 

Vennemann e seus discípulos seguem, em partes, a direção apontada inicialmente por Feist, mas 

têm suas próprias ideias a respeito do tópico; e, por fim, de Peter Schrijver, Guus Kroonen e 

demais pesquisadores ligados à Universidade de Leiden, que notadamente fazem uso de dados de 

outras ciências, como a arqueologia e a genética, para sustentar seus dados e suas ideias. 

Comparando-se os pontos e apresentando suas origens, a pesquisa se propôs a entender como se 

deu a discussão até o momento, apresentando questionamentos e argumentos dos envolvidos, 

apresentando indagações quanto a alegações antigas ainda defendidas e mostrar o possível rumo 

das investigações do tema com o desenvolvimento do uso dos novos dados, bem como a 

suavização da ideia de uma origem não-indo-europeia para parte do léxico, o que é visto de forma 

mais comedida em trabalhos mais recentes, sem, no entanto, ser descartada. 
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Esse trabalho tem por objetivo principal a identificação das características teóricas e 

metodológicas nos trabalhos de conclusão de curso de ex-alunos de ciências sociais da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), observando tanto as particularidades de cada trabalho 

quanto as tradições identificadas no conjunto dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s). Os 

trabalhos selecionados tratam de questões relacionadas aos conflitos socioambientais disponíveis 

no no site do curso, abrangendo os anos de 2000 à 2019. Foram selecionados 11 TCC’s de ciências 

sociais, catalogados através de uma “ficha catalográfica”, construída em conjunto com os 

membros do grupo de pesquisa. Metodologicamente optamos pelo “paradigma indiciário” de 

Ginzburg (1989), usado para identificar as características dos autores assim como traços das 

tradições intelectuais em construção permanente na sociologia rural da UFPR. A partir da opção 

pelo tema dos conflitos socioambientais, o conceito de “atingido” (Vainer, 2008) possibilitou a 

identificação dos objetos de interesse do corpo discente, e toda uma rede de indivíduos que sofrem 

impactos diretos e/ou indiretos. Em paralelo, realizamos entrevistas com os principais 

orientadores de trabalhos da sociologia rural e ambiental do departamento de ciências sociais. Até 

o momento foram realizadas duas entrevistas, a primeira com o professor Alfio Brandenburg, e a 

segunda com o professor José Luiz Fernandes Cerveira Filho. Essas primeiras e as próximas 

entrevistas tem por objetivo cobrir a trajetória intelectual e acadêmica dos professores, articulando 

os dados gerados nas entrevistas com o que foi encontrado na leitura dos TCC’s, para dessa forma 

identificar os impactos que os professores tem na construção dessa “perspectiva UFPR”. Em 

relação aos resultados, percebemos que até o momento é que há uma certa preferência por parte 

dos autores e dos professores de observar os conflitos pelas “franjas”, como cita o professor José 

na entrevista, por temas que eles mesmo compreendem como marginais. Contudo, essa 

“marginalidade” torna-se central na medida que é, através dessa perspectiva, são debatidos os 

“grandes temas”, como a questão energética, agrária, alimentar, entre outras. 
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A pesquisa teve por escopo investigar a origem, os fundamentos e a difusão da crítica formulada 

por autores penal-processualistas brasileiros ao caráter dito autoritário atribuído ao Decreto-Lei 

nº 3.689/1941, o Código de Processo Penal (CPP), vigente até os dias atuais, supostamente 

oriundo de influências do Codice Rocco de 1930, regramento processual penal da Itália fascista, 

a fim de possibilitar uma avaliação sobre se a crítica está alicerçada em elementos objetivamente 

verificáveis ou, do contrário, se não possui fundamento objetivo algum e foi desenvolvida e 

replicada (muitas vezes, automática e irrefletidamente) apenas com o fim de promover as 

alterações legislativas desejadas por seus idealizadores. Foi realizada análise de bibliografia do 

tipo artigo, extraída de revistas científicas brasileiras da área do Direito, publicadas entre 1964 e 

1988, cujas temáticas abordadas fossem atinentes ao Direito Processual Penal. A pertinência da 

bibliografia com o objeto da pesquisa foi aferida a partir de avaliação preliminar do título de cada 

artigo e, em segundo momento, de seu conteúdo. A metodologia empregada no desenvolvimento 

da pesquisa foi a qualitativa com viés analítico, com vistas a identificar, nos artigos, termos 

diretamente relacionados com a crítica ora investigada, e.g., "autoritarismo", "autoritário", 

"fascista", "Código Rocco" (ou "Codice Rocco"), bem como o sentido em que a terminologia foi 

empregada, a fim de avaliar a existência efetiva de menção ou de construção desse discurso 

crítico. Da leitura detida dos artigos selecionados para análise, constatou-se, dentre as principais 

temáticas trabalhadas pelos autores, as seguintes: prisão provisória; ação penal e suas condições 

(notadamente, justa causa); Tribunal do Júri; Ministério Público; anteprojeto de Código de 

Processo Penal (em referência à proposta de CPP elaborada sob coordenação do jurista José 

Frederico Marques). Outrossim, não foi localizado qualquer artigo que trouxesse menção, ainda 

que implícita, à crítica ao caráter autoritário do processo penal brasileiro. Desta feita, foi possível 

constatar que, no bojo da bibliografia analisada, não há, explícita ou implicitamente, qualquer 

indicativo que aponte para a crítica pesquisada, bem como que esse discurso crítico originou-se 

em contexto histórico-social cronologicamente posterior ao avaliado. 
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Esta pesquisa investiga e apresenta algumas das principais concepções de crise da democracia 

constitucional desenvolvidas pela literatura especializada, em particular na língua inglesa. O 

objetivo da investigação é buscar construir uma perspectiva pluralista e diversificada de 

compreensões que auxiliem melhor a visualização do momento de crise, recessão ou retrocesso 

que muitas democracias contemporâneas enfrentam. Importa explorar esse campo teórico tanto 

para compreender o que está acontecendo, em nosso país e em diversas outras democracias 

constitucionais, e, a partir disse, pensar nas possíveis ações políticas que estão à disposição para 

salvaguardar o Estado democrático e constitucional, especialmente aquelas que se realizam 

através da Constituição. O presente trabalho utiliza essencialmente fontes bibliográficas, 

realizando um estudo analítico, explicativo e comparado das categorias exploradas pelos autores. 

Os resultados observados apontam para a amplitude teórica da reflexão sobre a crise da 

democracia constitucional e como esta pode ser apercebida a partir de diferentes pontos de vista. 

Apesar disso, essa complexidade ainda possui um ponto de convergência: o reconhecimento de 

um sistema básico que é essencial para a preservação das diferentes democracias constitucionais, 

isto é, o reconhecimento de práticas políticas mais ou menos semelhantes que, nos diferentes 

modelos ao redor do globo, sustentam a democracia constitucional para além da institucionalidade 

e normatividade explícita. Em última análise, argumenta-se que a democracia, enquanto sistema 

político participativo e representativo, depende do constitucionalismo, enquanto conjunto de 

normas e práticas institucionalizadas e conformadoras, isto é, que a política democrática depende 

do direito (constitucional), este entendido como mais do que pura normatividade, para dar-lhe 

forma, identidade e continuidade através do tempo. 
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A imagem de um idoso vulnerável e dependente, que necessitava de políticas assistencialistas, 

predominou no Brasil até a Constituição de 1988 e início dos anos 1990, quando houve um avanço 

na questão do envelhecimento com a Política Nacional do Idoso (PNI) em 1994 e o Estatuto do 

Idoso em 2003. Com isso, novas imagens da velhice ativa e saudável surgem, e o idoso, com 60 

anos ou mais, deixa de ser visto apenas como dependente. Dessa forma, como se constituem as 

novas representações do envelhecimento e suas influências para a área de política publicas 

direcionadas aos idosos? Para responder essa indagação, a pesquisa buscou entender a velhice em 

sua complexidade e heterogeneidade e verificar as políticas públicas e sociais direcionadas ao 

envelhecimento populacional no estado do Paraná. A metodologia utilizada foi de pesquisa 

qualitativa, com uma revisão bibliográfica sobre a velhice e sobre políticas públicas sociais 

direcionadas ao envelhecimento populacional; conjuntamente foi realizada coleta de dados 

demográficos relacionados à população idosa no Paraná e análise da legislação brasileira 

direcionada à pessoa idosa, em especial das leis 8.842/94 e 10.741/2003. Foi possível observar 

que, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), a proporção de idosos na população do Paraná era de 5,65% no ano 2000, 6,78% em 

2007 e 7,55% no ano de 2010. Foi possível verificar igualmente que há diferentes imagens 

construídas em torno do idoso e que, em uma delas, o envelhecimento alimenta um mercado de 

consumo que busca combater a velhice ao defender uma eterna juventude. Já outra imagem, 

difundida principalmente após a elaboração da cartilha do envelhecimento ativo da Organização 

Mundial da Saúde (2005), incentiva a autonomia, integração e participação do idoso na vida 

social. O Estatuto do Idoso é um marco para o envelhecimento no Brasil, e possibilitou novas 

políticas públicas. No Paraná foi criado o Fundo Estadual dos Direitos dos Idosos (Lei 

16.732/2010) com a finalidade de captar e aplicar recursos em projetos destinados aos idosos. Por 

fim, concluiu-se que o envelhecimento no Brasil e no Paraná é uma realidade que deve ser 

considerada pelos governos e estudada, para fornecer para os idosos condições de dignidade com 

base nos três princípios já mencionados, que visam o envelhecimento ativo. Espera-se contribuir 

para o debate do envelhecimento populacional e para o desenvolvimento de novas pesquisas nessa 

área. 
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O presente artigo pretendia investigar a responsabilidade civil no contexto de desenvolvimento 

cientifico e tecnológico, em especial no que se refere à inteligência artificial. Em primeiro 

momento, foram analisadas as normas próprias desse campo e como estas se relacionam com o 

conceito de pessoa humana, dignidade humana e a noção de culpa, que são fundamentais no 

contexto da IA. Na segunda etapa, foram contemplados os principais desafios relacionados ao 

tema da inteligência artificial que afetam diretamente o mundo jurídico. Por fim, foram 

apresentadas algumas alternativas que os principais doutrinadores trazem para um cenário em que 

as normas próprias da responsabilidade civil são, muitas vezes, insuficientes e se torna complexo 

reconduzir os danos de softwares ao erro humano, recorrendo para tanto à Resolução do 

Parlamento Europeu de 2020.A presente pesquisa se baseou no método dedutivo hipotético, uma 

vez que o texto elaborado e as hipóteses levantadas tiveram como fundamento o entendimento da 

doutrina e do ordenamento jurídico acerca do tema tratado. Ao final da pesquisa, o direito 

comparado foi fundamental para melhor compreender a Resolução do Parlamento Europeu de 

2020 e outras possíveis alternativas que contribuem para a evolução do tema no Brasil. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foram utilizadas obras com enfoque geral sobre inteligência 

artificial em matéria de responsabilidade civil e dissertações que tratam especificamente dos 

desafios que envolvem ética no campo da IA, dos diferentes regimes de responsabilidade civil 

aplicáveis aos casos de IA, da responsabilidade civil indireta e das comparações com outros 

sistemas jurídicos, em especial o Português.É possível compreender, ao final do presente artigo, 

que a disciplina do direito civil está, atualmente, frente a novas questões e dilemas fundamentais 

suscitados pela disseminação de sistemas dotados de inteligência artificial. Para tanto, foi 

necessário explorar de forma introdutória o que é Inteligência Artificial e quais os principais 

conceitos utilizados, que são pertinentes à pesquisa. Concluiu-se, para além disso, que é urgente 

atualizar e adaptar a legislação vigente no país à realidade da inteligência artificial, uma vez que 

a recondução do dano ao erro humano é um caminho extremamente complexo e diverso das 

situações tradicionais abarcadas pelo ordenamento nacional. Iniciativas como as diretivas e 

resoluções do Parlamento Europeu poderiam e deveriam servir de exemplo para a atuação dos 

juristas brasileiros na busca por um tratamento adequado ao tema. 
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O objetivo inicial do projeto era investigar e identificar, em obras selecionadas de Dalton 

Trevisan, referências expressas ou tácitas a textos de outros autores. Com base nessa investigação, 

seriam analisadas as funções que essas referências desempenham na obra de Dalton Trevisan. Ou 

seja, dentro do projeto “Dalton Trevisan, crítico”, a ideia seria analisar, nas diversas referências 

que Trevisan faz a outras obras e autores, quais poderiam ser classificadas como uma espécie de 

crítica literária e quais não poderiam se enquadrar nessa classificação. Mas a obra de Dalton 

Trevisan é extremamente rica em referências a outras obras e a outros autores. Comentar cada 

referência encontrada nas obras lidas sem o devido aprofundamento seria uma tarefa trabalhosa e 

com um resultado provavelmente superficial. Por essa razão, após orientação, optou-se por uma 

alteração no projeto inicial. Desta forma, o projeto se restringiu à análise de alguns contos do 

último livro publicado por Dalton Trevisan, O beijo na nuca, na qual o autor se utiliza de uma 

personagem já existente na literatura para protagonizar suas histórias. O trabalho é, portanto, uma 

análise de seis contos integrantes d'O beijo na nuca. Esses contos têm como protagonista uma 

personagem chamada Sinbad, que em alguns aspectos se aproxima do Sinbad d’As mil e uma 

noites, e em outros dele se afasta. A motivação do trabalho foi a pesquisa das possíveis razões da 

escolha dessa personagem e o efeito dessa escolha na obra de Dalton Trevisan. Dessa maneira, é 

dada continuidade à proposta original de verificar de que maneiras o leitor Dalton Trevisan pode 

ser estudado a partir de suas produções ficcionais, as quais assumem, por esse viés, um sentido 

crítico. A metodologia empregada foi a análise comparativa dos contos escolhidos com os contos 

da obra As mil e uma noites, onde a personagem originalmente apareceu. Além disso, foram 

utilizados textos teóricos sobre a forma “conto” e sobre a obra de Dalton Trevisan para auxiliar 

nessa análise. Como resultado principal, verificou-se primeiramente que, apesar de suas 

diferenças, ambas as personagens se valem do relato de viagem para contar suas histórias. 

Contudo, Dalton Trevisan subverte a simbologia da viagem: em sua obra, a viagem não promove 

uma evolução espiritual de Sinbad. Também se concluiu que o uso de Sinbad por Dalton Trevisan 

contribuiu para a dar coesão de à sua última obra publicada, a qual, em sua maior parte, trata do 

tema viagem. 
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No Estado democrático de direito, todos os seus integrantes possuem direitos e deveres. Da 

mesma forma que o cidadão deve cumprir com seus deveres tributários e eleitorais, por exemplo, 

o estado deve garantir o acesso universal aos direitos fundamentais previstos na constituição e 

demais textos constitucionais. Alguns desses direitos seriam o de acesso à educação e a cultura, 

os quais ainda apresentam grandes déficits devido ao atraso em seu desenvolvimento e alto custo 

de manutenção e fomento. Diante desse cenário, conforme já utilizado por instituições de ensino 

renomadas, os fundos patrimoniais de afetação, os endowments funds, surgem como uma 

alternativa para garantir a existência de recursos mínimos para o desenvolvimento desses direitos.  

A presente pesquisa buscou analisar o desenvolvimento dos endowments funds (fundos 

patrimoniais de afetação) no direito brasileiro, a partir da lei nº 13.800/2019, além de suas 

aplicações práticas. A análise foi realizada à luz do estudo da normativa e dos conceitos 

fundamentais para a delimitação do fenômeno, como: (a) o que são fundos de investimento; (b) 

gerência do fundo; (c) ato constitutivo; (d) fundos de investimento em instituições de finalidade 

pública.  As consequências da normativa foram descritas a partir de uma análise crítica e 

fundamenta, entre elas: (a) a real viabilidade de criação dos endowments funds nas universidades 

públicas brasileiras; (b) as regras para o uso das receitas; (c) oportunidade de maior estabilidade 

e saúde financeira para as instituições. Faz-se a ressalva que os fundos patrimoniais de afetação 

devem ser utilizados como recursos adicionais aos investimentos estatais. A sua real função é o 

financiamento de projetos de finalidades restritas e indispensáveis para o fomento de ações 

estudantis, de forma que não concorre com as funções da administração pública. A hipótese da 

pesquisa, a qual era da possibilidade de criação de um fundo patrimonial de afetação para o curso 

de direito da UFPR, instituição com finalidade pública, é viável e verídica. Com isso, a criação 

do fundo para o financiamento de atividades estudantis e a garantia de um fluxo financeiro mais 

estável. 
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Ainda hoje segue vigente a colonialidade global, enquanto um padrão de poder que gera a 

continuidade das práticas coloniais de dominação mesmo após o fim das administrações coloniais. 

Enredados nesse realidade, os caminhos de construção do saber tem como pilar o eurocentrismo, 

perspectiva hegemônica nas relações econômicas, políticas, sociais e culturais da atualidade, 

caracterizada pela cultura e pelos saberes ocidentais, com foco específico no contexto histórico-

geográfico da Europa. É dentro dessa perspectiva eurocêntrica que se insere a noção de dignidade 

que constitui os direitos humanos, cuja cultura nasce envolvida nas relações de poder e de 

colonialidade já existentes. De acordo com autores decoloniais, tem-se ainda que o projeto de 

pensamento pós-colonial, apesar de denunciar as variadas formas de dominação e opressão dos 

povos, falhou em relação ao seu principal objetivo de rompimento com a tradição eurocêntrica de 

pensamento, pois muito utilizou-se de epistemologias majoritariamente advindas de autores 

europeus, o que passou a ser visto como uma traição ao principal objetivo de ruptura. A crítica 

decolonial surge então como resposta, buscando afastar pressupostos e teorias eurocêntricas, bem 

como pensar, produzir e valorizar conhecimentos que não estejam enredados na lógica da 

colonialidade. Através de um diálogo interdisciplinar entre economia, política e cultura, passa-se 

a buscar a emancipação da totalidade dos tipos de dominação e opressão. Neste sentido, a presente 

pesquisa explorou a relação entre uma abordagem crítica aos direitos humanos e o pensamento 

decolonial, numa busca pela fuga da epistemologia eurocêntrica hegemônica e levando em 

consideração o contexto de colonialidade em que tais direitos se inserem. Para tanto, tendo em 

vista a natureza qualitativa da pesquisa, a fundamentação teórica incluiu a revisão de textos de 

autores decoloniais,bem como da obra de Joaquín Herrera Flores e sua Teoria Crítica dos Direitos 

Humanos. Como resultados, verificou-se que, quanto à relação entre o pensamento decolonial e 

as teorias críticas aos direitos humanos, destacam-se dois elementos: (i) o posicionamento crítico 

às teorias eurocêntricas e hegemônicas; e (ii) a edificação de um pensamento que empodere e 

resgate os saberes de povos, grupos e comunidades que possuam diversas noções e concepções 

de conhecimentos e de dignidade. 
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Desde meados do século XX, diversos países observam um aumento exponencial da expectativa 

de vida de seus habitantes: dados compilados pelo Banco Mundial (2017) estimam que 

aproximadamente 80% das mulheres e 73% dos homens nascidos em 2016 chegarão aos 65 anos 

de idade - em 1966, a porcentagem era de 58.37% para mulheres e 49.39% para homens. Segundo 

a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2019, cerca de 703 milhões de pessoas no mundo 

tinham 65 anos ou mais, e esta entidade presume que, em 2060, uma em cada seis pessoas terá 

idade superior a 65. Ainda de acordo com a Organização das Nações Unidas, atualmente, cerca 

de 10% da população brasileira é composta por cidadãos com mais de 65 anos de idade, e 

pesquisas conjecturam que esta porcentagem será de 25,5% em 2060. À vista disso, este trabalho 

pretendeu compreender o envelhecimento populacional no Brasil e as políticas públicas que 

buscam garantir ao idoso brasileiro direitos como saúde, educação e lazer. O projeto foi 

desenvolvido de modo qualitativo, a partir da revisão bibliográfica de textos fundamentais sobre 

o envelhecimento no Brasil, bem como a leitura e discussão da história e do ciclo de políticas 

públicas - compreendendo, desta forma, como uma política social é pleiteada, formulada, 

implementada e avaliada. Houve ainda a análise documental das leis nacionais que atendem 

brasileiros com mais de 60 anos (a Organização das Nações Unidas classifica como idosos os 

cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos em países em desenvolvimento, e a partir dos 65 

anos de idade em países desenvolvidos) - como o Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa - buscando, assim, averiguar o conhecimento já produzido dentro deste campo, 

seus limites e quais as lacunas existentes, que esta pesquisa poderia ajudar a preencher. Constatou-

se que o envelhecimento é um fenômeno complexo e heterogêneo, e que o conceito de velhice é 

modificado de acordo com o interlocutor, que pode, por exemplo, reproduzir o pensamento de 

que “envelhecer é doença” - presente em nossa sociedade - ao desconsiderar o sujeito saudável, 

mas acima dos 60 anos, como idoso. Ademais, o processo de envelhecer é experienciado de 

maneiras distintas por homens e mulheres, residentes nos centros urbanos ou no meio rural, de 

etnias, classes e credos diferentes. Sendo assim, notou-se como as políticas públicas destinadas 

para idosos devem ser formuladas levando em consideração as desigualdades existentes no 

envelhecimento populacional brasileiro, deste modo atendendo às necessidades deste público 

igualitariamente. 
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O presente trabalho teve como objetivo analisar o encontro de duas políticas capazes de modular 

e disciplinar corpos, foram elas a de caráter disciplinar, característica do espaço das prisões, e 

outra biopolítica, representada pela pandemia de Covid-19. O recorte proposto, por sua vez, foi o 

sistema prisional brasileiro e, em especial, o paranaense. Assim, a investigação buscou aprofundar 

a ocorrência deste fenômeno, entendendo que o espaço é determinante sobre os corpos das pessoas 

privadas de liberdade.A possibilidade do uso do espaço como política de controle e modulação 

de corpos é nosso marco teórico, por meio de autores como Michel Foucault e Achille Mbembe. 

Do arcabouço teórico do primeiro autor, Foucault, utilizou-se os conceitos de Poder Disciplinar 

e a Biopolítica para trabalhar, respectivamente, o espaço carcerário e a pandemia. Do segundo, 

Mbembe, buscou-se aprofundar a noção de Necropolítica, entendida aqui como opção e 

consequência da atuação estatal, seja por meio de suas ações ou omissões no enfrentamento à 

pandemia no espaço analisado.No contexto da referida temática, são pontos desenvolvidos no 

trabalho e que destacam-se: a análise das principais medidas do Estado nos âmbitos legislativo e 

administrativo; a apresentação dos impactos de tais medidas estatais, bem como suas possíveis 

motivações ocultas e seus efeitos colaterais dentro do espaço investigado; análise detida do 

conceito de necropolítica de Achille Mbembe, enfatizando suas possíveis relações com a o 

ambiente prisional, em especial no que tange ao controle de corpos no espaço carcerário.Ressalta-

se que a pandemia é aqui reconhecida como um novo elemento catalisador de um projeto político 

já existente. Sua inserção no espaço do cárcere representa o cruzamento de duas políticas por 

meio das quais o Estado detém poderes capazes de, em última medida, decidir quem vai viver e 

quem vai morrer.O método utilizado para elaborar o estudo foi a abordagem qualitativa dos dados 

obtidos por meio de revisão bibliográfica, análise de dados e análise documental de medidas 

adotadas pelo poder público em relação ao coronavírus dentro das prisões.Como conclusão 

alcançada, entendeu-se que o Estado brasileiro foi responsável por omissões e também por ações 

ineficazes de enfrentamento e contingência da Covid-19 no cárcere. O resultado, calculado e 

sistematizado, desta opção política (necropolítica), foi a morte em massa e o agravamento dos 

impactos da pandemia dentro do sistema carcerário. 
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A Radiação Solar traz benefícios e malefícios para a humanidade. Para o público idoso deseja-se 

trazer informações acerca desses benefícios, como por exemplo a síntese da Vitamina D e ao 

mesmo tempo alertar sobre os malefícios, como manchas da pele, câncer de pele entre outros. O 

impacto da radiação solar em idosos no litoral do Paraná é um projeto que propõe caracterizar o 

perfil da incidência dos casos de câncer de pele e outras afecções na população idosa (acima de 

60 anos) nos municípios de Pontal do Paraná/PR e Paranagua/ PR. Iniciou-se a busca de 

informações na literatura sobre os efeitos do sol sobre a pele na população idosa, com intuito de 

socializar as informações, bem como buscar entre os idosos possíveis problemas de saúde da pele, 

como pintas, manchas e até ocorrências de câncer. A Metodologia utilizada foi uma breve revisão 

da literatura de forma dinâmica, acompanhada de diálogos virtuais com os idosos. A Pandemia 

de COVID-19 trouxe restrições para o desenvolvimento das atividades de forma presencial, então 

partiu-se para a possibilidade dos ambientes virtuais de discussão, diálogos e troca de saberes. 

Porém nos espaços presenciais e mesmo virtuais em Pontal do Paraná/PR não foi possível agendar 

uma reunião e o grupo decidiu concentrar as atenções do projeto no município vizinho de 

Paranaguá/PR, onde parte do projeto é realizado. Como proposta de trabalho aconteceram dois 

encontros virtuais com os idosos via google meet e teams nas datas de 21/10/2020 e 21/06/2021 

respectivamente onde foram apresentadas informações sobre o sol como onda eletromagnética, o 

perigo das radiações ultravioleta e infravermelha, o papel da proteção adequada à exposição solar, 

como o uso do protetor solar e outras técnicas, os benefícios e malefícios do sol no contato com 

a pele. Durante os diálogos virtuais outros temas foram levantados, tais como materiais resistentes 

ao sol para proteção, a qualidade dos óculos de sol, os encaminhamentos ao serviço especializado 

no caso de suspeitas de câncer de pele, melanomas, vitiligo e manchas da pele, entre outros. Ao 

final dos encontros novos temas e objetos de estudo surgiram, sendo necessária a investigação e 

esclarecimento para os idosos em próximas oportunidades. 
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A pesquisa voltou-se à compreensão das relações da securitização de recebíveis e à 

regulamentação do agronegócio brasileiro, levando em consideração as políticas públicas 

governamentais que interveem no sistema de financiamento de crédito. Buscou-se, a partir da 

verificação da linha histórica do desenvolvimento do agronegócio no Brasil e do funcionamento 

das políticas públicas de incentivos ao longo desse período, analisar os avanços no sistema de 

crédito para fins de financiamento do agronegócio. Verificou-se o contexto histórico do 

desenvolvimento agrícola brasileiro com a finalidade de realizar a correta conceituação jurídica 

da securitização de recebíveis, seus sujeitos e funcionamento das operações, analisando sua 

atuação no mercado no que diz respeito às operações no ambiente rural. Foi também verificada a 

atuação do mercado de capitais no desenvolvimento do financiamento privado brasileiro. As 

pesquisas, majoritariamente doutrinárias, realizaram uma intersecção entre a abordagem jurídica 

do tema e as implicações econômicas e políticas que resultam dessa interação. O objetivo foi 

identificar a possibilidade de regulamentação do agronegócio brasileiro por meio de políticas 

públicas que incentivem o financiamento privado e como essas ações podem beneficiar a 

população como um todo. Como resultado prático dessa interação, é possível entender que a 

securitização de crédito é mais uma alternativa de financiamento rural que poderá servir para 

desenvolver a agricultura brasileira, auxiliar no desenvolvimento das operações agrícolas devido 

ao investimento privado no ambiente rural, bem como a promoção de novos instrumentos do 

mercado de capitais e o melhor desenvolvimento socioeconômico brasileiro como algumas das 

consequências dessa relação do desenvolvimento do financiamento privado com as ações 

governamentais abordadas no presente trabalho. 
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O tema da presente pesquisa consiste na análise da experiência dos visitantes em atrativos 

turísticos localizados no Parque Estadual do Jalapão, situado no estado de Tocantins, região norte 

do Brasil. O objetivo geral do plano de trabalho foi identificar a qualidade da experiência 

percebida pelo turista ao visitar a Serra do Espírito Santo,tendo como base teórica os princípios 

da economia da experiência, que propõe entender a relação de consumo a partir de quatro 

domínios: entretenimento, educação/aprendizagem, evasão/fuga e estética/contemplação. Esta 

investigação, quanto à extensão de aprofundamento do problema, se caracteriza como pesquisa 

exploratória, na medida em que proporciona ao investigador assimilar os meandros do tema 

discutido. Quanto à abordagem de coleta e tratamento de dados, concentra-se na forma qualitativa, 

pois se caracteriza como um processo investigativo não-estruturado, que possibilita ao 

pesquisador examinar um tema de maneira a compreender o contexto em que o fenômeno ocorre. 

No que se refere a forma de discutir os dados, possui o caráter descritivo,pois busca construir o 

panorama de uma situação, evento, pessoa, ou mesmo, demonstrar de que maneira os objetos de 

estudo estão relacionados entre si. Nesse sentido, a pesquisa se enquadra como exploratória, 

qualitativa e descritiva, pois tem por objetivo descrever as características da experiência, 

analisando os comentários sobre a Serra do Espírito Santo, postados pelos turistas, na plataforma 

do TripAdvisor. O procedimento metodológico, para o exame do texto, seguiu os preceitos da 

análise de conteúdo (AC). Como ferramenta para sistematização dos textos utilizou-se técnicas 

de classificação contidos no pacote do software R, gerando um conjunto de tetragramas que foram 

interpretados e organizados conforme os conceitos dos domínios de experiência. Os tetragramas 

com sentido recreativo foram classificados na dimensão do entretenimento, já os que 

demostravam dicas ou informações, foram classificados na dimensão aprendizagem, pois 

agregavam algum conhecimento. Os relatos que remetem a sensação de contemplação foram 

reunidos na dimensão da estética e a fuga da realidade ou a transcendência compuseram o 

conjunto de relatos na dimensão escapismo. Constatou-se,que a Serra do Espírito Santo é mais 

percebida pela sua Estética (35%), seguida pela Aprendizagem (31%) e pelo Entretenimento 

(28%), apresentando pouca variação entre elas. O Escapismo é o domínio menos evidenciado, 

com apenas 6% dos tetragramas classificados. 
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A filosofia antiga enquanto ideal prático manifestou nos exercícios espirituais as transformações 

que modificaram os homens do conhecimento na busca pelas virtudes morais ligadas à noção de 

cuidado de si. Sêneca (4 a.C - 65 d.C), um dos maiores representantes do estoicismo na Roma 

Antiga, passou boa parte da sua vida ligado à atividade política, até que em 62 d.C se entregou 

aos estudos filosóficos. A entrega à filosofia foi importante para o ideal prático do saber, discutido 

na obra “Epistulae Morales ad Lucilium”. As Epístolas foram um conjunto de 124 cartas escritas 

para um dos discípulos de Sêneca, Lucílio. Nas cartas, Sêneca buscou a conversão do jovem 

Lucílio ao estoicismo, através de exemplos filosóficos e históricos de grandes pensadores. Sêneca 

deu orientações sobre o cuidado do corpo, da alma e as reflexões práticas que Lucílio deveria 

fazer para obter a sabedoria. Para Pierre Hadot, especialista em filosofia antiga, os exercícios 

espirituais foram expressões do convívio. O conceito de filosofia como modo de vida abordou a 

antiguidade filosófica como um fenômeno histórico e espiritual. A partir disso, o objetivo do 

trabalho desenvolvido foi investigar os exercícios espirituais e como esses exercícios serviram 

para o desenvolvimento das virtudes morais, para o aprimoramento do caráter e para a formação 

do filósofo. O método usado na pesquisa foi de análise e seleção das cartas em que Sêneca abordou 

o hábito enquanto exercício para o fortalecimento da vontade, os exercícios espirituais 

propriamente ditos e de que modo os exercícios desencadearam modificações na alma. Foram 

selecionadas em média 42 cartas, das quais 35 deram condições para o desenvolvimento de 

fichamentos e resumos sobre dos exercícios espirituais e como os exercícios converteram Lucílio 

ao estoicismo. Os resultados da pesquisa compreenderam as modificações éticas que colocaram 

Lucílio em reflexão acerca da importância da contemplação e prática da filosofia. A filosofia não 

foi apenas um discurso falado e escrito, o conhecimento que não se realizava de modo prático, 

não poderia implicar em mudanças na alma. Assim, os exercícios de ordem prática, meditativa e 

contemplativa foram expostos nas cartas como condições para o processo de reflexão e prática 

que visou a valorização e o exercício da sabedoria para o estudo, através da relação entre 

pensamento filosófico e modo de vida do filósofo. A filosofia senequiana não cedeu espaço para 

a relativização do valor intrínseco da prática contemplativa que a filosofia representou enquanto 

fenômeno espiritual como dimensão do cuidado de si. 
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Este Plano de Trabalho teve por objetivo investigar e analisar a desigualdade social e a 

pauperização nos municípios de Guaraqueçaba e Morretes, localizados na região do litoral 

paranaense. A problematização e o objeto de pesquisa foram construídos a partir da realidade 

socioeconômica e cultural destas localidades, com suas altas demandas por políticas públicas 

voltadas para a população em situação de vulnerabilidade social. Neste contexto, o objetivo geral 

foi desvelar as principais expressões das demandas mais urgentes, elegendo a disparidade social 

e a pauperização dos moradores de Guaraqueçaba e Morretes. Partimos do pressuposto de que, 

mesmo antes da emergência da COVID-19, as ações do governo federal que estabeleceram a 

redução no financiamento de políticas públicas na área social, resultantes do corte de gastos 

públicos e as Reformas Trabalhista e da Previdência, estão atingindo profundamente as famílias 

empobrecidas da região estudada, externando a crise econômico-social da população. A opção 

metodológica articula a pesquisa quantitativa e qualitativa, com a análise de índices extraídos de 

órgãos de pesquisa oficiais como IBGE, MPPR, IPARDES, CEPAL e outros. Foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e documentais sobre a questão social no Brasil e no litoral do Paraná e 

pesquisa documental acerca do mundo de trabalho, das condições econômicas, do Índice de Gini, 

da pobreza e das políticas sociais em Guaraqueçaba e Morretes. Os resultados parciais da presente 

pesquisa indicaram que a desigualdade social e a pauperização nos dois municípios vêm se 

ampliando, sobretudo em função do aumento de trabalho informal e da ausência de políticas 

sociais efetivas nos municípios investigados. Em Guaraqueçaba, por exemplo, num universo de 

7.594 habitantes, somente 676 pessoas estão ocupadas formalmente, numa média de 8,9% da 

população. Já Morretes possui 15.718 habitantes, dentre os quais apenas 17,2% têm algum 

emprego formal que representa 2.825. Nos dois municípios, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) é precário, sobretudo no que se refere à educação e à distribuição de 

renda. Diante de tal cenário de regressão de direitos sociais, consideramos necessário e oportuno 

o aprofundamento da presente pesquisa, com o intuito de subsidiar permanentemente os dirigentes 

locais para a potencialização de políticas sociais existentes como também para a implementação 

de novas políticas de atendimentos social às famílias empobrecidas de Guaraqueçaba e 

Morretes.Palavras-chave: questão social; desigualdade social; pauperização 
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O projeto de extensão Movimentos Migratórios e Psicologia (MOVE), situado na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) desenvolve, desde 2014, atividades de extensão, pesquisa e ensino 

voltadas ao acolhimento e atendimento de migrantes e refugiados situados em Curitiba e Região 

Metropolitana. No entanto, com a eclosão da pandemia de COVID-19 e a necessidade de adotar 

o distanciamento social como medida de prevenção, em março de 2020 a UFPR determina o 

fechamento dos campi, impossibilitando a continuidade de atendimentos presenciais. Frente às 

condições impostas pela pandemia e às particulares experiências de migrantes nessa situação, em 

abril de 2020 o projeto MOVE retoma suas atividades, percebendo a necessidade de acolher e 

atender essa população. Dito isso, a questão norteadora da presente pesquisa é: houve mudança 

nas demandas dos migrantes recebidas pelo MOVE em decorrência da pandemia? Para respondê-

la, objetivou-se verificar e analisar os atendimentos realizados durante os anos de 2019 e 2020, 

comparando-os. A fim de cumprir tais objetivos, realizou-se uma pesquisa documental, utilizando 

como fonte de dados os registros dos atendimentos realizados pelo MOVE. Como resultado, 

notou-se que, em 2020, foram realizados menos atendimentos psicossociais em comparação a 

2019, o que pode ter sido decorrente da falta de vias de acesso ao serviço remoto, visto que, em 

2019, esses atendimentos eram realizados no Prédio Histórico da UFPR, região central de 

Curitiba. No entanto, observou-se um aumento especificamente no número de solicitação por 

acolhimentos psicológicos e atendimentos clínicos em 2020, o que indica que a população 

migrante, que já está em uma situação de maior vulnerabilidade no Brasil, pode ter sofrido ainda 

mais os impactos psíquicos da pandemia, como angústia e medo, além do aumento de ataques 

xenofóbicos e racistas direcionados a essa população. Conclui-se, portanto, que a pandemia da 

COVID-19 ocasionou mudanças nas demandas recebidas e no trabalho realizado pelo MOVE ao 

longo desse período, o que indicou que a pandemia e seus efeitos na vida concreta dos sujeitos 

migrantes podem ter causado impacto nas suas vidas psíquicas. 
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O presente trabalho teve como tema a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a operação 

Lava-Jato no que concerne às suas decisões relacionadas à política pura ou megapolítica, conceito 

do autor Ran Hirschl proposto em seu texto “O novo constitucionalismo e a judicialização da 

política pura no mundo” e a hipótese de essa interferência ter encampado ou incentivado um 

suposto pensamento antipolítica na população em geral. O objetivo principal era descobrir se e 

como o STF, por meio de decisões que envolviam a política pura e a operação Lava-Jato, 

influenciou na implantação do pensamento antipolítico entre os cidadãos. O tipo de estudo quanto 

a classificação da pesquisa foi qualitativo e explicativo e se utilizou dos materiais bibliográfico e 

documental. As técnicas utilizadas para análise de bibliografia foram a agregação de uma em 

relação a outra com o objetivo de juntar as informações que mais se adequassem ao objeto da 

pesquisa. O resultado principal da pesquisa foi que o Supremo tribunal Federal, por meio de 

decisões que interferiam na política pura e desafiavam os planos de validade institucionais (o 

chamado jogo duro constitucional), terminaram por legitimar ações controvertidas ou até mesmo 

ilegais da operação Lava-Jato, que tinham por objetivo instabilizar o cenário político em geral 

para com isso criar um ciclo de legitimação da operação perante as camadas populares. Esta 

legitimação da operação Lava-Jato, promovida pelo STF, sem dúvidas contribuiu, mesmo que 

indiretamente, para a engendramento da antipolítica em meio aos cidadãos comuns, fenômeno 

este que teve como maior reflexo a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro com seu discurso 

antissistema. Por fim, a conclusão foi de que a atuação do STF quando se fala de política pura, 

deve ser repensada, pois se for feita de maneira irresponsável, e com jogo duro constitucional, 

pode alterar a estabilidade das instituições. 
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O agronegócio possui, atualmente, grande relevância no PIB brasileiro. Desde a década de 1960, 

a partir de relevantes investimentos tanto do setor público quanto privado, o agronegócio se 

desenvolveu até corresponder a cerca de 20% da riqueza gerada pela nação. Em assim sendo, o 

agronegócio possui uma função socioeconômica relevante para o cenário brasileiro. Entretanto, 

se de um lado o crescimento do agronegócio é constante, verificou-se, a contrario sensu, que a 

empresa rural se desenvolve em ambiente de grande informalidade na perspectiva brasileira, de 

modo que grande parte das atividades são desenvolvidas, majoritariamente, por pessoas físicas. 

Nesse sentido, considerando o impacto socioeconômico do agronegócio, intentou-se identificar, 

no direito societário, subsídios que pudessem otimizar o seu desenvolvimento. A fim de se 

delimitar o estudo, debruçou-se sobre as cooperativas ligadas ao setor agro. A amplitude da 

presente pesquisa exigiu uma metodologia híbrida, comunicando a análise doutrinária e empírica. 

Inicialmente, analisou-se a perspectiva atual do direito societário no setor do agronegócio, tendo 

sido buscados dados secundários em órgãos governamentais e/ou de instituições ligadas ao 

agronegócio. Como um passo seguinte, intentou-se identificar os principais desafios do 

agrobusiness no cenário brasileiro. Ato contínuo, foram analisados os atos constitutivos e 

resultados econômicos de 6 (seis) das maiores cooperativas do ramo do agronegócio. Buscou-se 

através de uma metodologia dedutiva e dialética, identificar as possíveis soluções oferecidas pelas 

sociedades cooperativas para os desafios enfrentados pelo agronegócio.  Em conclusão, também 

em caráter indutivo-abstrato, buscou-se identificar as vantagens e desvantagens da adoção das 

cooperativas agro pelo pequeno, médio e grande empreendedor rural. A partir da metodologia 

empregada, verificou-se que as sociedades cooperativas, geralmente, possuem os órgãos 

obrigatórios definidos pela Lei n.º 5.764/1971: Assembleias Gerais, os Conselhos de 

Administração e o Conselho Fiscal. Ainda, possuem conselhos específicos (consultivos), que 

terão atuação em determinadas áreas e atividades da cooperativa. Identificou-se nas sociedades 

cooperativas inúmeros benefícios, tanto econômicos (e.g. acesso de mercado e industrialização) 

quanto sociais (e.g. cursos de capacitação, hospitais e escolas). Concluiu-se, assim, que tanto em 

aspectos de governança, quanto econômicos e sociais, as cooperativas apresentam vantagens em 

sua adoção para o pequeno, médio e grande empreendedor rural. 
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Na pesquisa “A cena performática em Curitiba – usos conceituais”, procuramos apresentar 

considerações sobre a arte da performance na cidade e verificar a produção conceitual em torno 

do uso do termo. Para tanto, mapeamos conceitos produzidos por estudiosos e estudiosas da arte 

da performance desde que o termo passou a ser usado como indicativo de manifestação artística. 

Para verificar como a performance arte vem sendo produzida na cena artística de Curitiba, foram 

analisados: a última edição da revista do Festival de Teatro de Curitiba (2020), o trabalho de 

iniciação científica da performer Bia Figueiredo (2019), a programação da 1ª Amostra Urbana 

(2017) e a oferta de disciplinas curriculares voltadas à performance em currículos de cursos de 

artes de instituições de ensino superior, na cidade. Vinculado ao Projeto de Pesquisa Performance, 

Conceitos e Produção Artística, este trabalho seguiu a perspectiva de partilha como metodologia, 

na qual os estudos ainda em processo foram compartilhados entre os demais integrantes do 

projeto. As fases de leitura, fichamento, conversa com artistas, análise das fontes foram 

intercaladas de maneira a criar sentidos e favorecer a escrita do artigo. Sobre a interlocução 

teórica, destacamos alguns nomes que tiveram suas pesquisas estudadas, entre eles e elas:  Diana 

Taylor, Josefina Alcazár, Eleonora Fabião, Richard Schechner, Tania Alice Feix, Leda Maria 

Martins e Renato Cohen. Por fim, compreendemos que a performance, esta arte híbrida composta 

por diferentes linguagens e que escapa a formatações conceituais, vem ganhando espaço e 

interesse entre pesquisadores e pesquisadoras da cidade, bem como experimentações, laboratórios 

e vivências partilhadas em diferentes locais públicos. Inserida como disicplina curricular em 

projetos acadêmicos, esta arte encontra, em uma nova geração de estudantes, espaço para a 

ampliação de produções teóricas e para a criação de ações experimentais. 
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Como responder, desde uma escuta alinhada à ética da psicanálise, às demandas ao campo 

institucional realizadas por sujeitos em deslocamento, submetidos à vulnerabilidade 

socioeconômica e política? A atual pesquisa objetiva responder este questionamento. Fez-se 

necessária, como etapa intermediária, a caracterização dos aspectos éticos, políticos e econômicos 

da promoção do reconhecimento de imigrantes, marcados pelo índice da estrangeiridade, nas 

instituições sociais. Tal empreitada é possibilitada por uma leitura interdisciplinar e crítica de 

nossa realidade social, suas práticas e discursos correntes — como estipulado pela economia 

política do poder. Dessa forma, identificamos a moral utilitarista como substrato filosófico das 

práticas de organizações públicas e filantrópicas alinhadas à hospitalidade de migrantes 

internacionais. Por conseguinte, realizou-se o cotejamento entre uma práxis fundada desde a 

moral utilitarista, alinhada ao silenciamento da alteridade e imposição de uma lei da semelhança, 

e uma proposta outra de escuta e interpretação, promovida pela ética da psicanálise e tomando 

como norte a função do desejo. Como metodologia de investigação optou-se, na atual pesquisa, 

pelo estudo de caso alinhado à tradição psicanalítica. Foi utilizado, como instrumento de 

investigação-intervenção, a escuta de corredor (i.e; encontros clínicos em espaços coletivos de 

circulação) e, como chave de leitura dos fenômenos, a dialética lacaniana da necessidade, 

demanda e desejo. A partir desta operação compreendemos a instituição como espaço significante 

de circulação de demandas de assimilação, por parte da política da organização e seus agentes; e 

reconhecimento, presentes nas solicitações e apelos de sujeitos em deslocamento. O ensino 

lacaniano situa, entretanto, um fracasso pré-formado neste encontro entre demandas. Fracasso 

que faz reconhecer seus efeitos em modalidades de mal-estar, sinalizando a experiência do 

inconsciente — existência de uma subjetividade singular irredutível às tentativas de subsunção 

universal promovidas pela economia moral utilitarista. Abertura, portanto, à oferta do trabalho 

analítico para além das fronteiras do setting tradicional, objetivando a manutenção do desejo em 

sua dialética com a demanda. Em conclusão, pleiteia-se, no fechar da atual investigação, a 

construção de um modo de trabalho que vise a preservação e expansão da dimensão da fala e do 

desejo; tendo em vista seus possíveis efeitos de proteção psíquica ao sujeito em deslocamento, 

constituindo uma espécie de anteparo à sua total alienação ao discurso hegemônico. 
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Mais de dois anos após o rompimento da barragem 1 da Mina do Feijão, em Brumadinho (MG), 

que resultou na morte de 259 pessoas, 11 desaparecidos e danos socioambientais importantes, a 

população ainda sofre com as consequências e com o risco de rompimento de novas barragens na 

região. A problematização desta pesquisa está relacionada à seguinte questão: como e com quais 

abordagens a repercussão jornalística sobre o assunto se deu nos aniversários do primeiro e do 

segundo ano da tragédia? O objetivo central do trabalho foi o de compreender, por meio de uma 

análise quantitativa-qualitativa, como as notícias e reportagens de três webjornais brasileiros — 

Brasil de Fato, El País Brasil e Nexo — constroem a narrativa do pós-acontecimento e mantêm o 

papel da cobertura jornalística na mobilização social relacionada aos riscos. A base teórica 

implicou estudos sobre riscos socioambientais, funcionalidades do jornalismo e webjornalismo, 

além do exame da legislação sobre barragens de contenção no país. Metodologicamente, foram 

utilizados entendimentos sobre  aspectos da framing analysis e análise de conteúdo, como 

procedimentos para identificar a abordagem e ênfases de cada jornal sobre as consequências 

socioambientais; a redução de danos; responsabilização da empresa Vale; e os alertas sobre riscos 

de novos rompimentos em barragens da região. Após a descrição dos webjornais selecionados, 

foram compiladas as matérias referentes ao tema publicadas nos meses de janeiro de 2020 e 

janeiro de 2021, organizadas por tópicos em planilhas do Excel, com produção de gráficos para a 

análise quantitativa e, por fim, os conteúdos foram analisados qualitativamente. Os títulos, 

subtítulos, lides e o corpo da matéria foram classificados de acordo com o enquadramento 

temático, e as fontes foram qualificadas. Foram realizadas, ainda, entrevistas com repórteres ou 

editores dos jornais em questão. Ao final, foi possível compreender como jornais com perfis 

editoriais diferenciados refletem suas características nos enquadramentos de seus conteúdos, o 

que resulta em maior ou menor cobertura em termos quantitativos, assim como enquadramentos 

mais técnicos, que analisam os danos socioambientais ou divulgam alertas sobre novos riscos de 

rompimento de barragens; ou enquadramentos com saliência sociopolítica – voltados para a 

mobilização social para o enfrentamento de riscos ou mitigação e adaptação ao desastre. 
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Ápice do renascimento literário português, Luís Vaz de Camões, em sua obra, passeou por todos 

os gêneros clássicos da cultura greco-latina - ode, écloga, elegia, épica, comédia, imprimindo 

neles sua marca. Sua versatilidade poética, porém, não se manifesta apenas na diversidade de 

gêneros, mas também na transposição dos limites genéricos: recorrentemente aspectos 

característicos de um gênero são encontrados em outro. O que se pretendeu nesse trabalho foi 

analisar um caso particular dessa natureza, qual seja, a incorporação de elementos essenciais da 

poesia bucólica antiga, sobretudo virigiliana, no episódio da ilha enamorada, dos cantos IX e X, 

do épico Os Lusíadas. Os objetivos foram, pois, apontar textualmente a concretude desse 

procedimento poético, avaliar seus limites e analisar as reverberações e implicações no 

desenvolvimento da narrativa. Os materiais utilizados durante a pesquisa foram as obras que 

compõem o corpus da bibliografia principal, somadas aos textos descobertos no decorrer do 

trabalho. Por meio da leitura crítica de tal corpus foi possível traçar análises interpretativas que 

deram conta de revelar a pertinência da hipótese de pesquisa. Uma forte evidência textual a favor 

da suposição da intersecção bucólica-épica, no episódio da Ilha dos Amores, encontra-se na 

sucessão de comparações traçadas por Virgílio na Bucólica VII, vv. 61-64, que são transpostas na 

estância 56 do canto IX d’Os Lusíadas, com uma função descritiva relativamente ao espaço. A 

narrativa da epopeia portuguesa opera em dois planos paralelos - o mitológico e o histórico, e é 

na Ilha de Vênus que ocorre a intersecção dessas duas dimensões, onde ninfas e marinheiros se 

enlaçam eroticamente e onde Tétis conduz Vasco da Gama à máquina do mundo. O ambiente 

bucólico permite, também, essa integração de planos que, a princípio, são tidos por distintos. Para 

a constatação disso basta ver a interpelação e o aconselhamento que o deus Apolo dirige ao 

postulante a pastor Galo, na bucólica X, de Virgílio. Além disso, a composição do ambiente da 

Ilha dos Amores apresenta diversos índices genéricos vinculados à poesia bucólica. Concluiu-se, 

assim, que, apesar da tradicional contraposição genérica entre poesia pastoral e poesia épica, 

Camões introduziu, em seu épico, aspectos poéticos e mitológicos pastorais, com o intuito, 

primeiramente, composicional relativamente ao espaço da ilha, em seguida, como uma 

justificativa para o contato divindade-humano dentro de um texto épico moderno, e, por fim, como 

um instrumento retórico de incitação dos portugueses à realização de grandes feitos. 
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O objetivo principal desta pesquisa foi o de explorar a herança do Shahnameh tanto na cultura 

persa quanto nas sociedades persianizadas que surgem a partir do século XI a partir da viabilidade 

do conceito de Persianato, cunhado por Marshall Hogdson nos anos 1970. O Shahnameh, também 

conhecido como O Livro dos Reis, foi escrito pelo poeta persa Abulqasem Ferdowsi entre 977 e 

1010 EC. É considerado o épico “nacional” do Grande Irã. Seu conteúdo é vasto, narrando desde 

o início da criação do mundo até a conquista do Irã pelos árabes, que trouxeram a religião islâmica 

com eles. Suas edições atuais tendem a ser divididas em nove volumes e incluem mais de 50,000 

linhas, fazendo do Shahnameh o maior épico escrito por uma única pessoa. A edição escolhida 

para a pesquisa foi a tradução de Dick Davis, publicada pela Penguin Books em 2016. A estrutura 

do épico é dividida em duas partes, sendo elas a parte mitológica e a parte histórica; dentro dessas 

duas partes, Ferdowsi narra a história de 50 monarcas desde sua ascensão até sua morte - dessa 

forma, o épico se configura como uma crônica de reis. Apesar disso, os monarcas não são tratados 

de formas iguais: alguns não aparecem por mais do que algumas linhas, enquanto outros têm suas 

histórias contadas em grandes detalhes por diversas páginas. Portanto é possível perceber a 

atenção de Ferdowsi para certos temas, e os monarcas que possuem mais espaço na narrativa 

tendem a exemplificar esses temas. O Shahnameh também constrói uma ideia de continuidade e 

coesão, o que se torna um atrativo para muitos líderes, pois quanto mais longo e contínuo é um 

Império mais valor legitimatório ele possui. Assim, a leitura do Shahnameh de Abulqasem 

Ferdowsi foi a base para a pesquisa, e após sua leitura, foram definidos dois pontos principais de 

análise: o contexto histórico em que o Livro dos Reis foi escrito, por se tratar de um período 

transicional importante na história do Império Pérsa; e a definição da ideia de persianato como 

conceito teórico a partir das proposições de Marshall Hogdson em sua grande obra The Venture 

of Islam, onde ele busca, entre outros, compreender o peso da cultura persa na formação cultural 

de sociedades que professavam o islamismo. Como resultado de pesquisa, percebe-se que o Livro 

dos Reis serviu como um “livro de regras” para muitas sociedades que se persianizaram, e seu 

conteúdo vasto permitia que quem o lesse se deparasse com diversos fatores culturais, sociais e 

históricos que compuseram a sociedade persa e serviriam como elemento de legitimação. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1351 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ANÁLISE DA CAMPANHA ELEITORAL ÀS PREFEITURAS BRASILEIRAS EM 2020 

Nº: 20219196 

Autor(es): Gabriel Tassi Lara 

Orientador(es): Luciana Panke 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Análise De Discurso, Comunicação Eleitoral, Comunicação Política 

 

O presente resumo pretende apresentar os resultados do programa de iniciação científica da 

Universidade Federal do Paraná, sendo exposto as principais atividades realizadas durante o 

período de um ano e os projetos em andamento. Participei do projeto do Grupo de Pesquisa em 

Comunicação Eleitoral (CEL/UFPR), intitulado "Análise da Campanha Eleitoral às Prefeituras 

Brasileiras em 2020", orientado pela professora Drª. Luciana Panke.O foco da pesquisa 

desenvolvida entre 2020 e 2021 foram as eleições municipais de 2020, que decidiram a nomeação 

dos novos executivos e legislativos das cidades brasileiras. O grupo de pesquisa em Comunicação 

Eleitoral (CEL) desenvolveu pesquisas sobre candidaturas à prefeitura em todas as capitais. Além 

do download e upload de material de outras capitais do Brasil, meu trabalho foi realizado em 

quatro capitais: Belém, Boa Vista, Goiânia e Manaus. Para os artigos escritos, foram analisadas 

as campanhas e principais estratégias de marketing eleitoral dos quatro primeiros colocados em 

intenções de voto em três capitais, e dos três primeiros colocados em Goiânia, Belém, Boa Vista 

e Manaus. A metodolodia do grupo de pesquisa em Comunicação Eleitoral abrange uma 

abordagem quantitativa e qualitativa: através do conteúdo do HGPE (Horário Gratuito Político 

Eleitoral), coleta-se dados quantitativos, que são analisados através de uma abordagem 

qualitativa. O conteúdo apresentado pelos candidatos no material coletado é classificado em 

dezessete categorias formuladas pelo grupo de pesquisa, sendo elas: Administração pública, 

candidato (a), cidade, desqualificação, liderança, conjuntura, educação, saúde, segurança, 

economia, infraestrutura, meio ambiente e sustentabilidade, pautas político-sociais, pautas 

identitárias, religião, corrupção e pandemia. Os dados são classificados por dois pesquisadores, e 

em caso de incongruência, um terceiro é convocado para a decisão final.Como resultado, produzi 

a coleta, decupagem, classificação e análise de 225 programas eleitorais. Por fim, auxiliado por 

pesquisadores, ajudei na escrita de três artigos com a interpretação dos dados coletados. Os artigos 

foram entregues aos orientadores do grupo de pesquisa e publicados em um livro digital. Também 

auxiliei na manutenção do site, da conta do Twitter do grupo de pesquisa e  na produção de 

conteúdo para a conta profissional da professora orientadora.O programa de iniciação científica 

permitiu que eu desenvolvesse habilidades de coleta e análise de dados, além de produção de 

artigos e conteúdo para redes sociais. 
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O trabalho da Iniciação Científica dentro do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral passa pelo 

começo da vida de pesquisa acadêmica dos estudantes de graduação. Com estudos na área de 

comunicação política, o CEL busca entender  processos  e produtos  do  campo  político-eleitoral. 

Entre os objetivos, o grupo visa analisar os processos de mediação comunicacional entre 

diferentes atores sociais (tanto individuais quanto coletivos) na relação com as elites e partidos 

políticos nos momentos eleitorais. Procura-se identificar a  apropriação de instrumentos de 

comunicação na construção da identidade de candidatos e de partidos políticos, quantificando 

temáticas abordadas na divulgação com seus públicos.Para isso, as pesquisas estão divididas em 

quatro grandes temas: comunicação governamental, comunicação eleitoral, partidos políticos e 

gênero e política. Com uma metodologia de análise de conteúdo e de discurso,  são estudados 

materiais publicizados pelos atores políticos por meio de diversas ferramentas como website, 

mídias sociais, propaganda partidária gratuita, Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, entre 

outros.Analisamos os discursos políticos eleitorais dos candidatos à prefeito nas eleições 

municipais de 2020. Pretendemos, com isso, analisar os discursos políticos em meio à conjuntura 

e ao resultado das eleições.analisamos os 3 principais candidatos de cada capital e no mínimo 15 

vídeos de cada um. Minha pesquisa foi em três delas: Curitiba, Macapá e Palmas. Em Curitiba, 

os candidatos analisados foram Rafael Greca, Delegado Francischini e Goura Nataraj. Em 

Macapá foram Doutor Furlan, Josiel Alcolumbre e Capi. Em Palmas foram Cinthia Ribeiro, 

Professor Júnior Geo e Eli Borges. Foquei mais na questão de Macapá e realizei um artigo que 

contempa como Dr. Furlan conseguiu utrapassar Josiel no segundo turno, quais foram os motivos 

e como foi a relação de cada candidato com o apagão e com a pandemia por meio de seus HGPE. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1353 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

DEMOCRACIA E IDENTIDADE: O GÊNERO NO MOVIMENTO FEMINISTA 

Nº: 20219201 

Autor(es): Maria Luiza Giglio Muller 

Orientador(es): Angela Couto Machado Fonseca 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Exclusão, Identidade, Violência 

 

A presente pesquisa volta-se ao questionamento sobre o pós-identitário  e investiga, em particular, 

a disputa entre o todo e a parte, na qual o identitário como valor é postulado em  oposição à 

legitimidade do universal. Trata-se de análise de ordem jurídica e filosófica, que problematiza a 

colocação inadequada das identidades em termos normativos. Não obstante os significativos 

avanços democráticos promovidos pelos  movimentos identitários em termos de inclusão e 

participação política, tais práticas, enquanto advindas da crítica ao sujeito universal, reproduzem, 

de certa maneira, os universalismos que visam combater. Busca-se, nesse âmbito, abordar a forma 

como  o sujeito do feminismo – a mulher – é constituído a partir de exclusões, provocadas  pelas 

homogeneidades que pressupõem uma delimitação necessariamente contingente e “menos que 

universal”. Compreende-se, nessa linha, que os moldes  identitários reproduzem o caráter 

vinculante e habilitador da norma, determinando as  condições de viabilidade de certas formas de 

vida. Dessa forma, a questão filosófica  levantada não ignora a instrumentalização das pautas 

identitárias pelas narrativas políticas interessadas em anunciar o perigo de seu questionamento e 

criticismo, igualando-as à crise do humano. Pretende-se, na presente pesquisa, suscitar o problema 

político da identidade que, compreendida substancialmente, fundamenta se nos mesmos termos 

que busca combater. Não se propõe, nesse sentido, a superação dos universalismos e identidades, 

tampouco se vislumbra nesses caminhos uma oponibilidade irredutível. Argumenta-se, assim, por 

formas de  delimitação do sujeito do feminismo que viabilizem a coalisão e trajetos mais  

democráticos. Para tanto, utilizou-se da metodologia analítica, tomando por base teórica principal 

as formulações propostas por Judith Butler. 
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ResumoEstudos recentes demonstram que uma presença ativa, e cada vez maior dos políticos em 

mídias digitais como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e sites no período pré-eleitoral 

constitui-se em um importante ativo político a ser explorado por ocasião da realização dos pleitos. 

Nesse contexto, o YouTube tem se destacado, juntamente com outras mídias digitais, como 

Facebook, Instagram, Twitter, sites, e outras, por seu impacto na disseminação de seus discursos 

e de suas políticas, tornando-se meio importante de promoção para os próprios políticos, que cada 

vez mais têm seu próprio espaço ou canal nestas redes sociais. O presente estudo visa fazer uma 

análise da adoção do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e outras midias sociais como site 

por exemplo, pelos deputados estaduais brasileiros em escala subnacional,  de que forma elas 

estão sendo ultilizadas, com maior intensidade de postagens e interações com seu eleitorado por 

exemplo. A metodologia utilizada será a análise dos padrões de uso das midias digitais pelos 

deputados e elaboração de indicadores quantitativos. Serão analisadas as formas e intensidades 

de como os políticos estão utilizando estas ferramentas digitais em período pré-eleitoral e 

eleitoral. Com isso, buscamos responder à seguinte questão-central: quais os padrões de uso do 

Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, sites e outras midias digitais pelos deputados estaduais 

brasileiros ao longo do mandato? Os resultados provisórios apontam para a existência de 

desigualdes do uso da internet por deputados de regioes do Brasil, e com diferentes perfis. Além 

disso, deputados maim bem votados apresentam maior intensidade no uso das midias digitais e 

menor média de idade, sendo os testes estatísticos realizados para ambos os indicadores 

estatisticamente significativos. 
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Com a intensificação do comércio e a facilidade de indivíduos e mercadorias se deslocarem de 

uma jurisdição para a outra, muitos países passaram a firmar Acordos de Bitributação, a fim de 

definir qual jurisdição estaria apta a tributar cada operação. A celebração desses tratados é um 

modo de assegurar o crescimento das trocas comerciais, sem que a tributação se torne 

excessivamente onerosa e as desincentive. Tais acordos, todavia, podem encarar situações não 

previstas, principalmente pelo fato de que são contratos de longo prazo, cujo texto pode vir a ser 

tornar anacrônico. Para esses casos, a prática internacional adota, há muito tempo, o procedimento 

amigável como forma de resolução de conflitos decorrentes dos tratados de bitributação. 

Entretanto, a análise de casos demonstra que a adoção desse procedimento é morosa, custosa e 

ineficiente. Assim, muitos países passaram a adotar a arbitragem como método de resolução de 

conflitos de interpretação e aplicação dos acordos de bitributação. Nesse sentido, faz-se 

necessário analisar se o ordenamento brasileiro está apto a recepcionar a arbitragem em seus 

tratados de bitributação e qual redação da cláusula seria mais eficiente. Internamente, por meio 

da análise doutrinária e legal acerca da inafastabilidade do Poder Judiciário, observa-se que a 

adoção da arbitragem não configura ofensa ao Art. 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, 

uma vez que o dispositivo tem como destinatários os cidadãos, e não o Estado, cuja atuação deve 

ser pautada, apenas, em consonância com o ordenamento jurídico. Pela legislação interna, 

também não se vislumbra óbice à arbitrabilidade da matéria tributária, considerando a 

confirmação de casos em que o Brasil já discutiu tributos em arbitragens realizadas no âmbito do 

Mercosul. Externamente, partindo da comparação da eficiência de cláusulas modelo em países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, observa-se insuficiências nas cláusulas da OCDE e da ONU, 

sendo interessante a adoção de cláusula própria que utilize elementos de ambos os modelos. 

Conclui-se, assim, que a cláusula arbitral com maior possibilidade de eficiência deverá adotar (i) 

a completude de requisitos do árbitro previstos no modelo da OCDE; (ii) a modalidade 

mandatória; (iii) a fixação de precedentes; (iii) a possibilidade de o árbitro decidir conforme suas 

próprias convicções; (iv) a arbitrabilidade do litígio independente do valor da causa; (v) prazo 

para sentença e (vi) mecanismos de celeridade previstos no modelo da ONU. 
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O presente trabalho visa analisar o fenômeno político-jurídico do lawfare - definido como uso 

estratégico do direito para fins de deslegitimação, prejuízo ou aniquilação de um inimigo – em 

um recorte biopolítico, aproximando esse fenômeno jurídico das abordagens da filosofia e ciência 

política.O objetivo geral da pesquisa foi indicar a viabilidade da análise do lawfare através de 

uma leitura biopolítica, que se dará através de dois pressupostos parciais: as práticas jurídicas 

como discursos de verdade e o lawfare como instrumento biopolítico de aniquilação dos 

corposAtravés dessas duas hipóteses, foi atingido o objetivo central: a definição do lawfare como 

fenômeno e estratégia política. Essa análise busca uma delimitação mais precisa do que é o 

lawfare e quais seus efeitos nos corpos.Para isso, a pesquisa centrou-se em um estudo qualitativo, 

quanto ao tipo de estudo, e analítico-descritivo quanto à classificação da pesquisa. Em primeiro 

lugar, foram investigadas bibliografias acerca dos conceitos analisados, divididos em: (a) textos 

que explicam ou relatam o fenômeno do lawfare, (b) notícias e demais documentos de origem 

jornalística que tratem de acontecimentos relacionados ao lawfare, (c) textos acadêmicos que 

discorram sobre a arqueologia do saber e (d) textos acadêmicos que discorram sobre a genealogia 

do poder.A partir desses materiais, foi possível, estabelecer hipóteses sobre a viabilidade do 

estudo do lawfare enquanto fenômeno biopolítico. Em especial, estabeleceu-se uma definição das 

práticas jurídicas como decorrentes de formas de poder legitimadas por um discurso de verdades 

e do direito como forma de dominação normativa biopolíticaPor fim, foram utilizados dois 

exemplos de lawfare: o caso siemens e do sindicato dos jornalistas do Paraná, que trouxeram 

situações extratamente diferentes, com uma grande corporação sofrendo lawfare jurídico 

enquanto, do outro lado, haviam diversos jornalistas que sofriam lawfare político para serem 

impedidos de exercerem suas profissões. Ambos exemplos comprovaram as hipóteses parciais e, 

através do método hipotético-analítico, destacaram o lawfare como fenômeno biopolítico de 

deslegitimação e aniquilação dos corpos. 
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Graziadio Isaia Ascoli (1829 - 1907), é reconhecido por seu método rigorosamente científico e 

pelo desenvolvimento dos conceitos de substrato, superstrato e adstrato . Foi pioneiro na 

linguística italiana ao conferir aos dialetos o status de língua, fundou a dialetologia científica e 

foi um dos grandes nomes da Questione della lingua no século XIX. Fundada por Ascoli o 

primeiro número da revista Archivio glottologico italiano, escrito pelo próprio, é considerada por 

muitos críticos uma obra essencial da literatura italiana. O principal objetivo do trabalho em 

questão é a identificação do sistema de ideias que fundamentam o trabalho de Graziadio Isaia 

Ascoli dentro de uma perspectiva da historiografia da linguística que entenda o desenvolvimento 

da ciência como um processo intelectual e social. O embasamento da pesquisa foi dado pela 

leitura da base teórica, formado pela teoria das escolas de conhecimento de Olga Amsterdamska, 

bem como de outros autores relevantes para o entendimento do método historiográfico. Em 

seguida, foi feito o levantamento da bibliografia de e sobre Ascoli, seguido de leitura e 

fichamento. Com a leitura e tradução de textos críticos descobrimos a influência dos aspectos 

biográficos que sua obra e principalmente seu posicionamento sobre a questão da língua italiana. 

Nascido em um ambiente plurilingue , desde jovem pode dedicar-se ao estudo das línguas. Foi 

uma figura controversa, atraindo diversas inimizades durante a sua carreira, a mais famosa com 

o escritor Alessandro Manzoni, a respeito da reforma linguística da Itália. Manzoni pregava a 

implementação do florentino popular como língua nacional e acreditava que o melhor modelo a 

ser seguido era o francês, para Ascoli, esse ponto de vista era anticientífico e anti-histórico. Após 

a impressão do Novo Vocabolario della lingua italiana secondo l’uso di Firenze, o linguista 

rebateu as teorias manzonias no prefácio da primeira edição do Archivio Glottologico, tendo 

como o ponto de partida “novo” ao invés de “nuovo”, pois “uo” é a variante da o tônica breve 

latina e comum a maioria dos dialetos itálicos. Além de que a realidade linguística da Itália era 

muito diversa da situação da França, o melhor exemplo seria então a também recém unificada 

Alemanha. Ascoli foi o primeiro a estudar as línguas do ponto de vista científico na Itália, com 

sua visão pioneira conseguiu identificar a raiz dos problemas acerca da falta da unidade linguística 

italiana. Suas teses e metodologias foram um marco não apenas na Itália, mas sim , a nível 

mundial. 
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Donald Clemmer foi o responsável por desenvolver, na década de 1940, o conceito de 

prisionização, segundo o qual todo indivíduo inserido no sistema carcerário absorve, em algum 

grau, a cultura prisional, adotando novos costumes, comportamentos e formas de pensar. Embora 

o teórico tenha observado esse fenômeno analisando o contexto penitenciário dos Estados Unidos 

no século passado, outros estudiosos, inclusive brasileiros, expandiram suas ideias, de modo a 

acrescentar novos sujeitos e determinantes para esse processo. Diante disso, a presente pesquisa 

tem como objetivo investigar, a partir da análise do sistema penitenciário paranaense, o fenômeno 

da prisionização e sua influência na impossibilidade da realização de uma das funções oficiais da 

pena: a ressocialização. Para tanto, este trabalho buscou compreender e explicar o processo da 

prisionização, perceber como ele promove a degradação do apenado e, ainda, identificar a 

manifestação de seus efeitos durante a reinserção dos egressos à sociedade. A metodologia 

utilizada foi de abordagem qualitativa, assentada em uma pesquisa bibliográfica, com livros, teses 

e artigos, e documental, mediante estudo e comparação de dados estatísticos disponibilizados pelo 

Infopen e pelo Departamento Penitenciário do Estado do Paraná acerca da população carcerária 

brasileira e, mais especificamente, paranaense, bem como dos índices de educação e trabalho nas 

penitenciárias locais. Foi observado que as determinantes da prisionização, identificadas 

pioneiramente por Clemmer, são perfeitamente adaptáveis para o sistema prisional paranaense e 

adquirem ainda mais intensidade devido à presença de facções prisionais, com destaque à maior 

influência, no Paraná, do Primeiro Comando da Capital, ao descaso do Estado com as condições 

materiais do cárcere e em promover atividades de educação e trabalho e à predominância de 

indivíduos em situação de vulnerabilidade social nas prisões. Portanto, as conclusões do trabalho 

apontam que, em que pese o sistema penitenciário e a população carcerária paranaenses divirjam 

da média nacional em certos aspectos, permanecem presentes diversos fatores identificados por 

Clemmer e por teóricos posteriores como determinantes para o fenômeno da prisionização. Ainda, 

foi percebido que, de fato, esse processo exerce papel fundamental em impossibilitar a meta 

oficial de ressocialização dos apenados, atuando no sentido de adaptá-los ao próprio cárcere, não 

à vida na sociedade externa, fenômeno aumentado pela superlotação, pelas condições precárias e 

pela influência das facções nas prisões. 
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A presente pesquisa teve por objetivo principal investigar, de maneira exploratória, as 

possibilidades teórico-práticas de articulação entre psicanálise e teorias pós-coloniais. Para tanto, 

analisamos possíveis contribuições do pensamento descolonial, antirracista e intercultural à 

prática clínica e à teoria freudo-lacaniana. A fim de alcançar nosso objetivo geral incluímos, como 

primeiro objetivo específico, apreender o entrelaço de ambos os elementos (psicanálise e 

colonialidade) a partir do fenômeno do racismo. Assim, como segundo objetivo específico, 

situamos, por um lado, a problemática no campo da dinâmica psíquica e do inconsciente; por 

outro, relacionamos o problema de pesquisa aos conceitos psicanalíticos em sua interface com os 

fenômenos sociais. Por se tratar de uma pesquisa de natureza teórica, que privilegia os aspectos 

qualitativos, foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica. Alinhados à literatura específica 

contemporânea, bem como a textos clássicos de Freud e Lacan, tivemos três vetores principais 

em nosso método crítico-interpretativo: i) abordagem interpretativa dos textos centrais do tema 

pesquisado; ii) trabalho sobre os textos auxiliares e de comentadores; iii) articulação destas duas 

linhas com nossa própria reflexão sobre o problema a investigar. Nossa investigação transitou por 

alguns temas importantes, dentre os quais: a questão identificatória (identificação ao ideal de 

branquitude), a linguística (a língua e o discurso como instrumento colonizador) e o gozo racista. 

Ao pensarmos no Brasil como país que mais recebeu pessoas negras escravizadas e que, ao 

mesmo tempo, renega parte de sua história, ocultando feridas históricas sob o mito da democracia 

racial, a reflexão sobre como o racismo atravessa as subjetividades (brancas e pretas) é 

fundamental. Neste sentido, faz-se primordial e urgente a promoção, desde o lugar do analista, de 

uma escuta atenta ao sofrimento racial de sujeitos negros. Em síntese, concluímos que o diálogo 

da psicanálise com outros campos do saber (tal como a sociologia, a história e a filosofia) é 

fundamental para a promoção de avanços da técnica. Por fim, para além do diálogo 

interdisciplinar, a pesquisa se mostra relevante por abranger novas questões diante das quais a 

psicanálise é (cada vez mais) convocada a responder, tanto a nível do cotidiano da clínica, quanto 

a nível teórico, a fim de estar atenta ao horizonte da subjetividade de nossa época. 
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O artigo realizou uma releitura do Direito da responsabilidade civil,voltando-se à possível 

reconstrução deste instituto que,não obstante tradicionalmente vocacionado para a reparação de 

danos,pode e deve se prestar a papéis muito mais amplos com a afirmação da proteção dos direitos 

da pessoa humana.Nesse sentido,buscou-se demonstrar não apenas a necessidade,como também 

os caminhos para a sua refundamentação ou refuncionalização,capazes de orientá-la para a 

proteção dos direitos sob uma perspectiva eminentemente preventiva.Partiu-se da análise de como 

o instituto vem sofrendo profundas transformações,especialmente a figura do dano,que passou a 

desempenhar um papel de centralidade,voltando-se para a plena reparação das 

vítimas.Questionou-se:(i) como seria possível falar em responsabilidade civil sem dano uma vez 

que  o instituto trata da reparação de danos e, consequentemente,sem dano provado não haveria 

lugar para a reparação e (ii) se seria possível caracterizar como dano a ameaça ou risco de danos 

graves e irreversíveis.Em um primeiro momento,aludir-se à responsabilidade civil sem dano 

poderia parecer incomum ou até mesmo equivocado.Contudo,assumindo a premissa de que novas 

realidades sociais impõem a assunção da prevenção como novo fundamento da responsabilidade 

civil, o artigo buscou trilhar caminhos que oportunizem um redimensionamento do tema,no 

intuito da verificação dos problemas e apontamentos de eventuais soluções que se prestem à 

implementação de um sistema de responsabilização independente da configuração do dano que, 

funcionando conjunta e paralelamente com o sistema reparatório,seja apto a facilitar e ampliar a 

proteção jurisdicional dos direitos essenciais inerentes à pessoa humana.Como forma de 

demonstração prática da necessidade de melhor tutelar a pessoa humana através da 

responsabilidade civil sem dano,o artigo lembrou-se do direito à saúde, ambiental e do 

consumidor.Portanto,a verificação da gradativa mudança dos fundamentos da responsabilidade 

civil pareceu deixar claro que se trata de processo natural e necessário para compatibilizar o 

Direito com a realidade social.Por fim,constatou-se que a responsabilidade civil também é um 

mecanismo para evitar a ocorrência de danos,criando-se um incentivo para a criação de meios 

mais seguros de praticar certas atividades ou abandonem a sua prática,em favor de atividades que 

gerem menos prejuízos.A pesquisa se baseou no método teórico,tendo como fundamento o 

entendimento da doutrina e da jurisprudência nacional acerca do tema tratado 
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Este trabalho foi vinculado ao trabalho do Grupo de Pesquisa Information & Media Lab sobre 

redes sociais, mídias sociais e seu estágio de desenvolvimento, especialmente voltado para as 

relações que acontecem entre atores que compartilham interesses em comum dentro do ambiente 

virtual, conhecido como comunidades de marca online. Neste campo teórico, o objetivo geral 

desta pesquisa foi avaliar a produção científica sobre comunidades online de marca nos últimos 

cinco anos, de 2015 até 2020. Especificamente visou analisar a produção científica internacional 

sobre comunidades online de marca; também avaliou esta produção acadêmica sob a ótica da 

Bibliometria; e realizou uma análise descritiva dos conceitos de comunidade online de marca. Do 

ponto de vista metodológico, utilizou de levantamento bibliográfico em bases internacionais, da 

análise Bibliométrica de citações e co-citações e da esquematização dos conceitos de 

comunidades de marca online. Tratou-se de uma área de análise quantitativa de artigos e outras 

produções científicas que permitiu mapear as uniformidades acadêmicas e identificar os objetivos 

dos pesquisadores do tema. Este trabalho auxiliou na compreensão da evolução do conhecimento 

científico de uma área específica, possibilitando o reconhecimento de autorias, construção de 

novas fontes de informações e a evolução dos estudos. Nesta pesquisa, o levantamento 

bibliográfico foi feito na base da Web Of Science por meio do uso da string de busca “online 

brand community” ou “brandy community”. Na base foram aplicados filtros de busca 

relacionados à publicação somente de artigos em áreas correlatas a Gestão da Informação. Com 

isso, foram encontrados 448 artigos, os quais foram analisados na plataforma VOSviewer, o que 

possibilitou a análise das palavras-chaves relacionadas, os autores com mais publicações, as 

citações mais importantes e a análise de co-citação. Desta forma, a pesquisa ajudou a identificar 

os autores mais relevantes que abordam em suas análises o tema de comunidades de marca online. 

Ao realizar a análise de co-citação foram identificados três clusters de artigos que foram 

individualmente analisados, com objetivo de identificar o conceito de comunidade de marca, se 

foi analisado o aspecto de forma online e quais são os atores envolvidos. A análise permitiu 

verificar os conceitos de comunidade de marca online, os avanços do tema para a academia e o 

agrupamento destas informações, a discussão e a descrição das principais características das 

comunidades de marca online. 
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Migração e associativismo são fenômenos constituintes da experiência contemporânea com 

implicações complexas e multifacetadas, em suas diversas dimensões e desdobramentos. O 

entendimento dos processos sociais envolvidos em ambos recortes cruzam-se neste trabalho, 

tendo em vista as interseções destes percursos. Para tanto, este trabalho tem como objetivo propor 

uma reflexão sobre o associativismo de organizações de migrantes e pessoas em condição de 

refúgio nas cidades de São Paulo e Curitiba. Assim, de forma específica, primeiramente parte-se 

da investigação das semelhanças e diferenças entre os fenômenos que constituem esse campo. A 

partir das reflexões aqui desenvolvidas, busca-se explorar as dinâmicas do associativismo, bem 

como identificar, as principais estruturas e estratégias constituída em meio às particularidades, e 

os traços de características comuns, que demarcam os mecanismos de diferentes práticas. Em 

segundo lugar, por meio deste trabalho, é apresentada a questão dos elementos de mobilização 

que perpassam a dimensão simbólica do associativismo, transcendendo princípios de 

solidariedade e se constituindo como ações de sobrevivência, pertenças culturais e vicissitudes de 

mobilização. Nos cenários descritos, o fenômeno dos movimentos migratórios contemporâneos 

são destacados a partir da migração Sul-Sul. Foi utilizado o método de pesquisa comparativa, as 

informações foram coletadas por meio de pesquisas em sites de busca e entrevistas com as 

organizações analisadas. Como uma forma de direcionar e refinar os resultados da pesquisa, foram 

elencados critérios para a filtragem de organizações, dessa maneira, destaca-se como principal 

estratégia de busca de associações o uso dos seguintes critérios: inclusão de associações formadas 

exclusivamente por migrantes e que participaram da última formulação de planos municipais ou 

estaduais de políticas públicas para migrantes no estado de São Paulo ou Paraná. A partir disso, 

os resultados esperados são explorar as diferentes práticas das associações de migrantes e seus 

papéis como potentes articuladores de integração local, afim de contribuir para o conhecimento 

científico nesse campo. 
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O trabalho tem como principal objetivo analisar a figura feminina no cenário de eleições na cidade 

de Curitiba no ano de 2020 observando qual foi o índice de presença dos partidos PDT, PT, MDB 

e PSL e qual quantia cada campanha feminina recebeu, seja Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha ou Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Considerando que 

o ano de 2020 foi pautado por um período atípico e teve a primeira disputa municipal que contou 

com a reserva de 30% do FEFC para candidaturas femininas, onde cada partido teve a obrigação 

desta destinação por conta do fim das coligações, o trabalho terá como fim análise através de 

dados, assim será usado um indicador denominado Índice de Presença Eleitoral. Segundo 

Emerson Urizzi Cervi em PSDB e PT em eleições nacionais: fatores geográficos, políticos e 

socioeconômicos na polarização partidária no Brasil, “O Ipe busca trabalhar diante de três pontos 

fundamentais para compreender o desempenho de uma campanha: apresentação de candidatos, 

captação de recursos e desempenho eleitoral”. Ainda, será usado o domínio público do TSE - 

Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais para analisar os recursos partidários, não só a 

distribuição do fundo para as mulheres, mas também a quantidade recebida por homens, o número 

de candidaturas em cada partido e a relevância do partido na capital. Nota-se que, dos partidos a 

serem analisados, o PSL foi o partido que mais investiu, somando R$1.799.293,08 e doado 

R$1.078.613,98 para 40 homens e R$720.679,00 para 18 mulheres, em seguida o PT, somando 

R$588.766,00, destinando R$315.038,00 para 19 homens e R$273.728,00 para 9 mulheres, após 

o MDB com soma de R$359.958,65, destinando R$128.985,84 para 37 homens  e R$230.972,81 

para 16 mulheres, e por último, o PDT, somando R$342.202,75 destinando R$207.768,19 para 

32 homens e R$134.434,56 para 15 mulheres. Nota-se que, das candidatas do MDB, 1 foi eleita, 

do PT, 2 foram eleitas, do PSL, igualmente e do PDT, nenhuma. Assim, como resultado 

preliminar apurou-se que não existe a possibilidade de correlacionar o dinheiro total investido 

com o resultado de urna sem analisar a individualidade, uma vez que dentro de cada partido a 

distribuição varia, o que se analisará então é de que forma e quanto esses partidos investiram. A 

partir disso, e levando em consideração a importância de se estudar o tema, procurar-se-á 

comprovar que partidos que elegeram mais mulheres apresentam o índice de presença eleitoral, 

com recorte de gênero, maior acerca da distribuição do fundo para candidaturas femininas. 
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A partir da constituição de 1988, o Legislativo se torna um espaço relevante, de forma que a 

presença de representantes civis e empresariais nessa esfera aumenta. Um desses espaços 

privilegiados de decisões é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços, conhecida pela sigla CDEICS, uma comissão permanente que produz pareceres técnicos 

e delibera sobre projetos relativos à economia nacional e ao comércio exterior. Neste trabalho, 

buscou-se organizar um banco de dados com as notas taquigráficas das audiências públicas no 

âmbito da CDEICS, de forma a criar um arsenal para compreender  qualitativamente e 

quantitativamente as presenças civis e empresariais na Comissão. Pergunta-se, portanto, como é 

feito o lobby na CDEICS, além de quais são as entidades que participam e como elas se 

posicionam. As notas foram coletadas do site oficial da Câmara dos Deputados, abrangendo o 

período entre 2011 e 2019.  Os documentos não disponíveis foram requisitados e arquivos sonoros 

ou audiovisuais foram integrados ao banco de dados quando eram os únicos acessíveis. A 

metodologia utilizada é a análise documental, baseada na compreensão interpretativa dos textos. 

Nela, também se leva em conta a função e o contexto em que os documentos foram produzidos, 

entendendo-os como meios de comunicação que também contextualizam as informações. Espera-

se, a partir da análise, mapear as posições empresariais frente aos projetos de lei, comparando-as 

com as posições da burocracia estatal. Neste contexto, a burocracia é entendida como o conjunto 

de representantes ministeriais do Executivo que atuam no Legislativo.  Além disso, busca-se uma 

maior compreensão das estratégias de ação desses dois grupos, pensando qual é o seu nível de 

concordância e também a sua capacidade política, a partir da deliberação posterior à audiência, 

na reunião ordinária. O trabalho possibilita, portanto, uma compreensão maior da atuação dos 

grupos de interesse nos processos legislativos, ampliando a compreensão sobre a democracia 

brasileira. 
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O tema desta pesquisa corresponde a análise da experiência vivenciada pelos visitantes em 

atrativos turísticos localizados no Parque Estadual do Jalapão, situado no município de Mateiros 

estado de Tocantins. É um recorte de projeto de pesquisa mais amplo que trata da gestão de 

empresas, espaços públicos e privados de turismo. O objetivo geral do trabalho foi identificar a 

qualidade da experiência percebida pelo turista ao visitar um desses atrativos, a Cachoeira da 

Formiga. Para alcançar este propósito a pesquisa foi delineada como exploratória, qualitativa e 

descritiva, pois tem por objetivo descrever as características da experiência, analisando os 

comentários sobre a Cachoeira da Formiga, postados pelos turistas, na plataforma do TripAdvisor. 

A interpretação dos dados colhidos foi realizada por meio do referencial teórico inerente a 

economia da experiência, que propõem entender a relação de consumo a partir de quatro domínios 

de experiência: entretenimento, aprendizagem, estética/contemplação e evasão/fuga. Os 

procedimentos metodológicos para tratamento dos dados foram construídos seguindo os 

parâmetros da abordagem qualitativa e análise de conteúdo. O ponto inicial da pesquisa foi 

incorporar a um banco de dados centenas de comentários, adaptados através do Software R, sendo 

eliminados caracteres que não resultam na formação de palavras, assim, foi possível gerar 

tetragramas coerentes aos domínios da experiência. Nas etapas seguintes foram criadas subclasses 

dentro dos tetragramas, nas quais pode se identificar características das belezas naturais presentes 

na região e como a percepção da paisagem desperta aos turistas sensações de relaxamento e 

interação com o meio. Os resultados obtidos foram organizados em gráficos e tabelas. Foram 

encontradas evidências dos quatro domínios propostos pela teoria, entretanto, a estética se destaca 

em relação as demais, muito em razão das surpreendentes paisagens naturais existentes no espaço 

objeto de estudo. Em contrapartida, o domínio da experiência evasão/fuga ficou pouco 

evidenciada nos relatos dos turistas. A pesquisa evidencia a importância do atrativo turístico 

preservado e como suas belas paisagens podem agregar na percepção das experiências aos 

turistas, fazendo uma conexão entre homem e natureza, demonstrando o grau de importância no 

desenvolvimento sustentável local e como se torna fundamental a preservação de patrimônios 

naturais brasileiros. 
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Ao assumir o trono português em 1385 após um conturbado período de crise dinástica, João de 

Avis precisou recorrer a diversos meios para atribuir legitimidade ao seu reinado, e, 

consequentemente à sua dinastia. A problemática apresentada e desenvolvida nesta pesquisa se 

constitui como continuação da pesquisa de Iniciação Científica realizada no edital de 2019, cuja 

conclusão, alcançada através da análise do testamento de D. João I, foi de que o Mosteiro de Santa 

Maria da Vitória foi um instrumento utilizado pela dinastia de Avis para propagar a memória do 

rei fundador e atribuir legitimidade à dinastia recém-estabelecida. Nesta pesquisa, essa busca por 

legitimidade foi abordada a partir do estudo das celebrações fúnebres realizadas após a morte de 

D. João I e da análise de seu túmulo. O estudo do funcionamento social da memória dos mortos 

e sua interdependência com a propagação do poder ancoraram-se na compreensão da importância 

pública da realização das exéquias fúnebres, bem como das formas como os túmulos veiculavam 

valores simbólicos. Através da pesquisa bibliográfica e documental foram realizadas análises que 

tiveram como propósito buscar compreender as estruturas sociais, mentais e artísticas da 

sociedade lusitana do século XV que permitiram que o monarca se utilizasse de uma memória 

dos mortos para garantir a manutenção de seu poder mesmo após seu falecimento. Na pesquisa, 

essa discussão foi acompanhada do estudo da influência do pensamento cristão na percepção do 

período acerca da morte. Dessa forma, buscou-se delinear os traços principais do imaginário 

lusitano medieval que possibilitaram o emprego de rituais e monumentos fúnebres como um meio 

de garantia de legitimação política e propagação de poder. As principais fontes consultadas foram 

o testamento D. João I, que data de 1426, e a Crônica de D. Duarte, de Rui de Pina. Os resultados 

da pesquisa apontaram para o fato de que a percepção domada da morte em um contexto no qual 

o Purgatório já era aceito como parte da geografia do Além, favoreceu a realização de rituais 

solenes; no caso dos governantes, a solenização da morte comunicava à comunidade o sentimento 

de permanência do poder e da memória do rei falecido. Além disso, a análise da tumulária 

demonstrou que essa forma de representação contém em si elementos visuais imbuídos de 

representações de poder que contribuem para a veiculação e manutenção de ideais 

propagandísticos. 
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Tendo em vista o crescente número de imigrantes e refugiados, no Brasil e no mundo, teorizações 

sobre o atendimento clínico com essa população se fazem especialmente importantes. Ainda que 

haja significativa publicação acerca da imigração, especialmente nas últimas décadas, há, 

historicamente, uma pequena quantidade de pesquisadores que redigiram artigos e livros sobre a 

temática desde a fundação da Psicanálise. Para essa pesquisa, portanto, o enfoque específico é 

dado na questão da língua/idioma na prática clínica, que foi ainda menos explorada e, devido a 

isso, demonstra a relevância social da presente pesquisa. A língua de atendimento se apresenta na 

prática clínica com imigrantes como uma questão frequente. Ainda que se deseje realizar um 

atendimento em língua estrangeira, eventualmente escapará o idioma originário. É para entender 

possíveis impactos e potências do trabalho em língua estrangeira com migrantes pluri ou 

polilingues que se propôs esse trabalho. A teorização psicanalítica do conceito de língua materna, 

a possibilidade de psicanálise em língua estrangeira e os desafios do trabalho do analista nessas 

condições são os tópicos explorados. A presente pesquisa buscou, por meio de uma revisão crítica 

de literatura, destacar o conhecimento disponível na literatura, sistematizá-lo e analisá-lo. 

Também foi realizada uma pesquisa histórica sobre a temática, para a qual se levantou 

informações nas atas de reuniões das sociedades psicanalíticas e estudos biográficos, como a 

biografia de Sigmund Freud. Os resultados alcançados pela pesquisa se dão principalmente 

através da citada retomada histórica, por meio da qual se encontrou o primeiro questionamento 

relatado acerca da possibilidade de uma clínica em língua estrangeira e levantou-se as principais 

publicações na temática durante os anos. Além disso, conforme leitura crítica do material 

percebeu-se que as ocorrências de outras línguas durante o discurso, condensações em diferentes 

idiomas e resistências a vocábulos específicos costumam deflagar importantes detalhes para o 

manejo clínico com essa população, de maneira muito semelhante às formações do inconsciente 

descritas pela Psicanálise como o sonho, o ato falho e o chiste. Diante do exposto, espera-se com 

a pesquisa favorecer a experiência dos imigrantes, população severamente vulnerabilizada, que 

buscam atendimento psicológico clínico e ao mesmo tempo contribuir para as reflexões acerca da 

prática de psicanalistas e psicólogos que atuam com essa população por meio de mais específica 

teorização acerca das questões idiomáticas. 
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A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher é um 

instrumento internacional que exige dos seus Estados Partes um padrão mínimo comum de 

proteção aos direitos humanos das mulheres. Em 1981, o Brasil assinou a referida Convenção, a 

qual entrou em vigor no país a partir de março de 1984, com reservas que foram posteriormente 

retiradas. Tendo em vista o caráter vinculante dos tratados internacionais no ordenamento jurídico 

brasileiro, a presente pesquisa procurou analisar o impacto da referida Convenção no cenário 

democrático nacional, averiguando as mudanças na legislação e a promoção de políticas públicas 

que visaram a proteção dos direitos fundamentais das mulheres, bem como a redução das 

disparidades de gênero, além das (diversas) lacunas ainda existentes nesse âmbito. Em seguida, 

feito o estudo dos avanços e retrocessos na busca pela igualdade de gênero, buscou-se analisar as 

consequências democráticas da discriminação ainda verificada, ressaltando os efeitos de uma 

baixa representação das mulheres no cenário político. Assim sendo, o método de abordagem 

utilizado foi o indutivo-bibliográfico, partindo-se das perspectivas do constitucionalismo 

feminista, pautada na contestação de uma produção teórica constitucional hegemonicamente 

masculina, e multinível, essencialmente a partir da análise da proteção internacional dos direitos 

humanos das mulheres. Para tanto, utilizou-se bibliografia de autoras que seguem as linhas de 

pesquisa supracitadas, assim como se analisou a legislação nacional e dados estatísticos de 

institutos de referência para verificar o cenário brasileiro após a promulgação da Convenção. 

Concluiu-se, portanto, que, apesar dos avanços legislativos visando a proteção das mulheres, bem 

como políticas públicas que buscaram promover uma equidade de gênero em determinados 

ambientes, dentre os quais o político, há ainda uma inquietante disparidade que se reflete no 

cotidiano democrático nacional, especialmente no que diz respeito à representação política, o que 

trava o avanço das pautas ligadas à gênero e perpetua o descumprimento das disposições da 

Convenção supracitada. Dessa forma, apesar da vistosa necessidade de avanço, averiguou-se a 

importância de mecanismos internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher e seu Comitê, para o desenvolvimento de iniciativas 

que visam uma igualdade de gênero cada vez mais indispensável. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1369 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

O ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE ALUNOS MIGRANTES E REFUGIADOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Nº: 20219236 

Autor(es): Bruna de Moraes Rodrigues 

Orientador(es): Elaine Cristina Schmitt Ragnini 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Português Brasileiro Para Migração Humanitária, Refúgio, Universidade 

 

Nas últimas duas décadas uma crise humanitária tem assolado diferentes regiões do globo 

terrestre. Por conta de conflitos e catástrofes naturais, muitos indivíduos são levados a sair de seus 

países de origem e uma parte deles atravessa as fronteiras do Brasil, elevando o número de entrada 

de estrangeiros e pedidos de refúgio ou visto humanitário no país. A partir da concepção de 

Direitos Humanos, em 2017 foi promulgada a Lei do Migrante no Brasil, considerada um marco 

e um avanço na luta por direitos dessa população. Ainda, agências da Organização das Nações 

Unidas têm promovido o desenvolvimento de ações para o acolhimento e o atendimento dessa 

população. Cabe destacar o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), 

que estabelece convênios com universidades brasileiras para o desenvolvimento dessas ações pela 

Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM), tendo como objetivos a promoção de educação, de 

pesquisa e de extensão acadêmicas voltadas para a população de refúgio. Dentre as demandas de 

refugiados e migrantes humanitários, o ingresso no ensino superior ou a revalidação de diplomas 

são ocorrências. Diante disso, a presente pesquisa exploratória teve como objetivo mapear e 

analisar as políticas de ingresso, acolhimento e permanência de estudantes refugiados e migrantes 

humanitários nas universidades brasileiras. Em um primeiro momento, foram mapeadas as ações 

desenvolvidas pelas instituições de ensino signatárias da CSVM.  Em seguida, foi realizada uma 

revisão de literatura nas bases SciELO, PePSIC, BVS Psicologia Brasil, BVS, CAPES e LILACS 

sobre o ingresso, o acolhimento e a permanência de estudantes refugiados e migrantes 

humanitários em universidades brasileiras. Observou-se que apesar do convênio da Cátedra com 

vinte e três universidades brasileiras, apenas onze delas possuem políticas institucionais para 

realização de processo seletivo especial para ingresso de estudantes migrantes e refugiados em 

programas de graduação e pós-graduação. Além disso, apenas algumas universidades oferecem 

políticas de acolhimento e permanência, gerando muitas vezes a evasão destes estudantes. Por 

fim, os resultados parciais da pesquisa apontam a importância de um plano político nacional 

efetivo referente às práticas de acolhimento e permanência de estudantes migrantes e refugiados 

nas universidades brasileiras articulado a uma política pública de assistência estudantil, bem como 

a escassez de pesquisas na área. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1370 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 

ESTADO DO PARANÁ: UMA ANÁLISE DE PROJETOS ESCOLARES E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Nº: 20219240 

Autor(es): Estefani Martins Ferreira 

Orientador(es): Vanessa Marion Andreoli 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Educação Básica, Matriz De Indicadores 

 

A presente pesquisa se insere no campo da Educação Ambiental no contexto da educação básica, 

tendo como objetivo geral analisar as ações de sustentabilidade e de Educação Ambiental nos 

projetos e nas práticas pedagógicas das escolas da rede estadual do Paraná em três núcleos de 

educação: Curitiba, Toledo e Litoral. Para tanto, a pesquisa se caracteriza por uma metodologia 

híbrida, qualitativa e quantitativa, tendo como instrumento de coleta de dados uma matriz de 

indicadores de Educação Ambiental (VIEIRA; TORALES-CAMPOS; MORAIS, 2016), na forma 

de um questionário, que por conta da pandemia foi aplicado via Formulários Google. A matriz é 

composta por quatro dimensões: Espaço Físico, Currículo, Gestão e Comunidade, definidas a 

partir de sua presença em documentos oficiais e na articulação de políticas públicas brasileiras. O 

grupo de sujeitos da pesquisa é composto por diretores, professores e técnicos do quadro 

administrativo das escolas respondentes. Nessa conjuntura, a pesquisa se deu em duas fases: na 

primeira fase ocorreu a aplicação da matriz em formulário online compartilhado com a rede 

pública estadual dos municípios das regionais de Toledo, Paranaguá e com os setores do núcleo 

de Curitiba, através de convite formal por e-mail. A segunda fase, também via Formulários 

Google, teve como foco a identificação e descrição dos projetos, dos programas e das ações 

desenvolvidas pelas escolas respondentes do primeiro questionário em todas as regionais. A 

sistematização dos dados foi realizada com o apoio da ferramenta computacional Microsoft Excel 

(2010) para a geração de planilhas, elaboração de gráficos, tabelas e análise estatística (média 

aritmética e moda). Em um primeiro momento as escolas participantes da pesquisa foram 

quantificadas e comparadas com o número total de escolas cadastradas nos Núcleos Regionais de 

Educação (NREs) e a partir da amostra de escolas participantes, foi contabilizada a pontuação de 

cada dimensão e das questões de cada indicador separadamente. Assim, as análises estatísticas 

das pontuações foram realizadas como procedimentos para a avaliação do desenvolvimento da 

EA no ambiente escolar. Os resultados também foram analisados à luz de referenciais teóricos do 

campo da EA, utilizando documentos e pesquisadores de referência para a discussão de cada 

dimensão. Assim, por meio da análise da realidade das escolas em relação a sustentabilidade 

ambiental foi possível compreender as perspectivas teóricas e metodológicas das ações educativo-

ambientais realizadas em turmas de Ensino Médio e Fundamental de escolas públicas estaduais. 
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O princípio do devido processo legal, na expressão inglesa “due process of law”, é assegurado 

constitucionalmente como forma de garantia legal de que os procedimentos e as consequências 

de um processo estejam em conformidade com aquilo que é previsto em lei. Dessa forma, tendo 

em vista que o Poder judiciário se mostra sobrecarregado e incapaz de atender todas as suas 

demandas de maneira célere e eficaz, prejudicando o princípio do prazo razoável do processo, da 

concretização do devido processo legal e do acesso à justiça, surge como instrumento alternativo 

de solução de conflitos a desjudicialização.Neste mesmo cenário, a cultura individualista do 

processo civil tradicional, que lida com casos de forma atomizada, mostrou-se imprópria para a 

tutela da nova geração de direitos, entre eles os chamados direitos coletivos, difusos e individuais 

homogêneos. Assim, a emergência de um processo civil coletivo é uma realidade que se impõe à 

realidade jurídica. Levando isso em consideração, percebe-se nesse rol que os direitos individuais 

homogêneos, no entanto, não possuem a mesma natureza dos coletivos e difusos, sendo 

considerados subjetivos materiais que facultam ao interessado a tutela individual ou coletiva. 

Tratá-los por meio da tutela coletiva, cuja solução do conflito é transindividual e indivisível, é 

uma forma de agilizar possíveis processos atomizados de forma extrajudicial, desafogando o 

judiciário de tutelas individuais e desenvolvendo mecanismos consensuais de justiça, à exemplo 

da mediação, da conciliação e da negociação.Ainda assim, os mecanismos supracitados enfrentam 

impopularidade devido à cultura de adjudicação estatal como método único para o acesso à 

justiça. Além disso, discute-se se a falta da presença de um juiz para reequilibrar o poder entre os 

particulares e o Poder Público, bem como a falta de consentimento legítimo na representação das 

tutelas coletivas, não prejudicariam a qualidade das pretensões do lado que dispõe de menos 

recursos. Portanto, com base em materiais predominantemente bibliográficos e análises de 

acordos públicos anteriormente realizados, pretende-se discutir nesta pesquisa a conformidade da 

tutela consensual dos direitos de origem comum com o devido processo legal, não deixando de 

lado as críticas realizadas para compreender a celeridade e a eficácia da desjudicialização como 

uma nova forma não-substitutiva dos meios convencionais de acesso à justiça. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1372 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

FORMAÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE 

COMPORTAMENTO CONSTITUINTES DA CLASSE GERAL ‘’MUSICALIZAR-SE’', 

CARACTERIZADAS A PARTIR DA LITERATURA. 

Nº: 20219245 

Autor(es): Leo Antonino Machado Rampasso 

Orientador(es): Gabriel Gomes De Luca 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Musicalização, Objetivo De Ensino, Programação De Contingências Para O 

Desenvolvimento De Comportamentos 

 

A música é um fenômeno constituído por elementos como altura, ritmo, forma, instrumentação, 

estilo performático e contexto social. Ela está presente em todas as culturas e é importante por, 

principalmente, permitir a formação de vínculos sociais. “Musicalizar-se”, desta forma, pode ser 

definido como o comportamento em que essas essas variáveis adquirem função de estímulo. Tal 

habilidade é benéfica por, dentre outros, permitir um melhor manejo de emoções e ser pré-

requisito para demais atividades musicais. A musicalização é complexa e exige grande treino para 

ser executada e, por isso, convém que esta seja ensinada para ser melhor desenvolvida. Para maior 

efetividade no ensino desse comportamento, é necessário que, primeiramente, os comportamentos 

constituintes da classe geral “musicalizar-se” sejam formulados de forma clara e precisa. Ao 

serem caracterizados, esses comportamentos podem ser elencados como “objetivos de ensino”. 

Desta forma, o objetivo deste estudo consiste em caracterizar os comportamentos constituintes da 

classe geral “musicalizar-se”, caracterizados a partir da literatura. Para tanto, será utilizada uma 

obra de referência como fonte de informações. Para sua análise, o método, já desenvolvido, a ser 

aplicado será constituído das seguintes etapas: selecionar na fonte de informações trechos 

possivelmente relevantes aos componentes de um comportamento (ação da pessoa, contexto em 

que ação ocorre e consequência produzida por ela); destacar, identificar e registrar possíveis 

componentes de comportamentos; derivá-los; analisar o material destacado e derivado; avaliar a 

relevância do material assim obtido; comparar o material produzido pela análise com a fonte de 

referência; organizar o material produzido em classes gerais de comportamentos e em graus de 

abrangência. Os resultados esperados são os comportamentos identificados e derivados a partir 

da fonte de referência, organizados em ordem de graus de abrangência: a classe geral do 

comportamento-objetivo, as classes gerais de comportamentos constituintes desta e os 

comportamentos pré-requisitos menos abrangentes destas. A partir desta produção, espera-se 

contribuir com a literatura da área para tornar o ensino de musicalização mais claro, eficaz e 

abrangente. A partir de uma leitura criteriosa de várias obras, optou-se até o momento pela obra 

O Ouvido Pensante de Murray Shaffer como fonte de informações por sua relevância frente ao 

tema. O início da coleta de dados está previsto para o mês de agosto de 2021. 
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A presente pesquisa tem como escopo o estudo da boa-fé, em específico a figura do brocardo tu 

quoque, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Filosoficamente, em especial no 

campo da retórica, a máxima expressa a situação de um indivíduo em posição de inconsistência 

ou divórcio entre suas afirmações atuais e uma afirmação anterior. Sua delimitação jurídica foi 

cunhada pela dogmática e jurisprudência alemãs, podendo ser caracterizada como a ideia de que 

aquele que descumpriu norma legal ou contratual, não pode exigir do outro o cumprimento do 

preceito que ele próprio já descumprira. Considerando o papel da doutrina encabeçada por Jan 

Peter Schmidt, buscou-se indagar se a utilização do aforismo se limitaria ao uso de afirmações 

estereotipadas de fórmulas abstratas, com fins ornamentais (“floreio retórico”), ou como 

mecanismo do exercício arbitrário de magistrados (“vara de condão”). Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa pela palavra-chave “tu quoque” no acervo jurisprudencial eletrônico disponível no site 

do STJ, com o propósito de esmiuçar o tratamento ofertado para o instituto. Dessa consulta, 

obteve-se 16 (dezesseis) resultados, os quais foram analisados individualmente. De modo geral, 

inferiu-se que a assertiva de Jan Peter se mostrava acertada, na medida em que a figura 

regularmente é invocada com pouca relevância para o caso concreto ou distinção frente ao 

vocábulo venire contra factum proprium. Por outras vezes, menos comum, seu uso se aproximou 

à categoria da “vara de condão”, a qual leva o juiz mais rapidamente para o resultado desejado. 

Evidentemente, a banalização de institutos da boa-fé, como o tu quoque, deve ser combatida, uma 

vez que fragiliza e descredibiliza o princípio civil, além de oferecer riscos à segurança jurídica e 

à tutela dos direitos dos litigantes. 
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O presente trabalho busca investigar discursos de gênero desenvolvidos por intelectuais africanos. 

Para esse fim, as fontes escolhidas foram fragmentos das obras produzidas por Cheikh Anta Diop 

e Ifi Amadiume, ambos pesquisadores que buscaram compreender a forma como as mulheres 

estavam inseridas na estrutura das sociedades africanas. Para tanto, os dois utilizaram o conceito 

de matriarcado, mas não atribuíram ao termo o mesmo significado e simbologias. Para Diop, em 

sua tese de titulo “Unidade Cultural da África Negra: esferas do patriarcado e do matriarcado na 

antiguidade” publicada em 1969, o matriarcado estava intimamente ligado a matrilinealidade, 

entendida como a possibilidade de emancipação da mulher na vida doméstica; já para Ifi 

Amadiume em seus livros “Male Daughters, Female Husbands: Gender and Sex in an African 

Society”, e ,”Re-inventing Africa: Matriarchy, Religion and Culture”, respectivamente 

publicados em 1987 e 1997, o matriarcado estava relacionado com o papel que a mulher assumia 

enquanto mãe, figura de maior poder dentro de uma “unidade matricêntrica". Para avaliar essas 

construções teóricas, a metodologia utilizada será a “Arqueologia do Saber” de Michel Foucault, 

empregada para refletir sobre a forma como o discurso acerca do matriarcado foi constantemente 

adaptado para problemáticas do contexto de utilização. Será considerado também, como outro 

referencial metodológico, as ponderações de Oyèrónké Oyěwùmí, que aponta para o fato de 

gênero ser, antes de tudo, uma construção sociocultural que não pode ser tomada enquanto dada 

ao investigar sociedades que estão fora da realidade ocidental. Sendo assim, o mesmo é válido 

aos conceitos dos feminismos ocidentais, que estão enraizados na constituição de uma família 

nuclear. Apoiando-se nisso, é possível depreender que transportar a categoria de gênero ocidental 

para sociedades africanas torna-se inviável, visto que este termo possui uma historicidade própria. 

Utilizando Foucault como referência, o matriarcado, entendido como um elemento estruturante 

de grande parte das comunidades africanas, pode ser compreendido como um discurso que, em 

suas mudanças, transformações e apagamentos, buscou entender o lugar social e político que as 

mulheres ocuparam no período pré-colonial, e reivindicam diante da perda de espaço da 

atualidade. 
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Esta pesquisa teve como intuito apresentar uma alternativa para o uso da literatura em sala de 

francês língua estrangeira (FLE) como ferramenta de ensino através da leitura do romance Les 

petites tempêtes (2017). A presença do texto literário no ensino do francês sempre ocupou 

diferentes posições de importância nas salas de aula e na maioria das vezes quando trabalhados 

em sala eram explorados apenas como suporte no ensino da gramática da língua. Recentemente a 

atitude quanto à abordagem dos textos literários nas salas de francês língua estrangeira passou de 

uma leitura analítica para uma leitura literária que privilegia a construção de sentidos realizada 

pelo sujeito leitor no momento da leitura, autorizando o fenômeno da identificação e convidando 

a uma apropriação singular das obras. O objetivo da pesquisa foi desenvolver uma unidade 

temática que trabalhasse um texto literário em sala de aula através da abordagem subjetiva da 

leitura literária. Para isso, foi escolhida uma obra contemporânea da literatura quebequense, o 

romance Les petites tempêtes da autora canadense Valérie Chevalier. O Québec possui uma 

literatura muito rica com uma história e estilo próprios que foi e continua sendo muito importante 

para a formação da identidade quebequense e, com isso em mente, foi inserida nessa pesquisa 

uma introdução à sua história literária. A abordagem subjetiva do texto literário é um tema que 

vem sendo estudado mais amplamente desde o início dos anos 2000 e conta com nomes como 

Gérard Langlade e Annie Rouxel, autores consultados para o desenvolvimento da pesquisa, que 

possuem uma obra bastante extensa sobre o tema. Além da leitura de materiais teóricos para a 

construção da unidade temática, também foi realizada a leitura de obras de diferentes gêneros 

literários, passando de peças de teatro a romances policiais. Como resultado dessa pesquisa 

obtivemos uma unidade temática voltada para estudantes de francês a partir do nível intermediário 

que trabalha a obra literária através de recursos e atividades multimodais, com foco na leitura 

subjetiva. 
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A quantidade de demandas judiciais existentes no Brasil indica o desenvolvimento exponencial 

do contencioso brasileiro. O Poder Judiciário, por esse motivo, vê-se desafiado diariamente em 

reduzir os processos pendentes e, ao mesmo tempo, concretizar uma prestação jurisdicional de 

modo eficiente. Nesse cenário é que a arbitragem tributária passou a ganhar cada vez mais 

amplitude. Diante disso, a pesquisa desenvolvida teve como objetivo inicial demonstrar a alta 

litigiosidade existente no Brasil, utilizando-se, para tanto, dados quantitativos expressos em bases 

públicas. Ainda neste aspecto, foram examinados alguns dos possíveis motivos que contribuem 

para o aumento das demandas tributárias e os possíveis entraves para a instituição do processo 

arbitral em matéria fiscal. O desenvolvimento da pesquisa, ocorreu a partir do exame de dados 

constantes em bases públicas com informações já organizadas e compiladas e pelo método da 

pesquisa bibliográfica, a partir da qual foram analisadas obras, teses, dissertações e artigos 

científicos correlatos. Assim, a primeira conclusão alcançada foi no sentido de que o crescimento 

de demandas tributárias pode estar relacionado à complexidade do sistema tributário, ao chamado 

sistema de autoliquidação e à existência de conceitos indeterminados. A arbitragem tributária, 

então, poderia ser uma alternativa para reduzir o contencioso, sem, contudo, ser a solução para a 

problema, já que a implementação do método seria mais importante em seu aspecto qualitativo 

do que quantitativo. Adicionalmente, a suposta indisponibilidade do crédito tributário e do 

interesse público foram considerados ineficazes para impedir a implementação arbitragem 

tributária no Brasil. A pesquisa também apontou a necessidade de edição de lei ordinária para 

prever questões procedimentais e alterações pontuais no Código Tributário Nacional, a fim de 

trazer mais segurança ao instituto e aos seus partícipes. Foram apresentadas, ainda, justificativas 

que refletem a importância da instituição do método em matéria tributária, destacando-se a 

concretização dos princípios constitucionais da celeridade, economicidade, duração razoável do 

processo, eficiência da Administração e, sobretudo, do acesso à justiça. Em notas de sugestões 

conclusivas, abordou-se o momento adequado para adoção do processo arbitral e a sua recepção 

por instituições desvinculadas da estrutura estatal, a fim de garantir mais segurança e 

confiabilidade à arbitragem tributária. 
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A presente investigação foi guiada por cinco objetivos, os quais podem ser assim definidos: 

compreender a evolução da reparação por danos extrapatrimoniais no Direito Brasileiro; analisar 

a semântica a partir da qual o conceito de dano extrapatrimonial pode ser adequadamente 

definido; evidenciar, na realidade brasileira, os avanços que reconheceram, na possibilidade de 

reparação por danos extrapatrimoniais, uma via de resposta a ofensas aos direitos da 

personalidade e à dignidade da pessoa humana; empregar um esforço no sentido de perquirir quais 

os critérios que são comumente usados para a mensuração pecuniária das reparações a título de 

danos extrapatrimoniais; expor a possibilidade de configuração dos danos extrapatrimoniais para 

além das pessoas humanas. No tocante aos materiais empregados na pesquisa, foram utilizados, 

prioritariamente, livros, artigos científicos, textos normativos, decisões judiciais e informações 

coletadas da Internet. Tais recursos foram usados mediante a adoção prevalente do método 

dedutivo, a partir da extração de inferências decorrentes de premissas maiores fornecidas pelo 

estado da arte doutrinário, normativo e jurisprudencial acerca dos danos extrapatrimoniais no 

Direito Brasileiro. Nesse percurso de pesquisa, os resultados principais foram os seguintes: a lesão 

da dimensão extrapatrimonial de qualquer bem jurídico legitimamente tutelado pelo ordenamento 

pode configurar um dano extrapatrimonial; para o arbitramento do quantum debeatur dos danos 

extrapatrimoniais, além do manejo do método bifásico – no qual ocorre a avaliação de precedentes 

em sentido semelhante na primeira fase, seguida da análise das peculiaridades do caso concreto 

na segunda fase –, há uma proposta que gravita em torno de um método trifásico, o qual acresce, 

ao método bifásico, uma terceira fase de verificação da necessidade de aplicação de um caráter 

punitivo-pedagógico da compensação pecuniária; o reconhecimento de danos extrapatrimoniais a 

pessoas jurídicas e entes despersonalizados deve ser interpretado restritivamente. Da análise de 

tais resultados, foi possível inferir que as modalidades de danos extrapatrimoniais, bem como 

suas possibilidades de resposta e as pessoas por eles atingidas, serão tantas quantos forem os 

influxos que as relações humanas sofrerem com a evolução social. Por fim, concluiu-se pela 

necessidade de reforçar a discussão sobre a legitimidade e a concretização de meios não 

pecuniários de reparação dos danos extrapatrimoniais no Direito Brasileiro. 
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Nessa pesquisa de iniciação científica foi estudada a construção da Estação Ferroviária de 

Paranaguá, integrante da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, comentando as mudanças no 

edifício ao longo do tempo e trazendo recortes da visão e do cotidiano da população com a 

chegada dessa estrutura, desconhecida até então, que fascina pela modernidade. Sendo o edifício 

um documento histórico, compreende-se que suas alterações durante os anos são reflexos das 

mudanças sociais e econômicas desde o motivo que alavancou o início da obra até as 

transformações e percalços durante o processo. A pesquisa teve caráter teórico-conceitual e cunho 

exploratório, possuiu o objetivo de entender o contexto e a história da construção e pontuar 

aspectos do edifício que demonstrassem suas especificidades. Devido a pandemia da COVID-19, 

a pesquisa foi realizada exclusivamente online, com base no levantamento de dados através de 

uma revisão web e bibliográfica, que incluiu artigos de revistas, livros, reportagens de jornais de 

época, fotos e plantas da estação. Outra importante fonte para a pesquisa foi a modelagem 3D do 

edifício: através desse exercício, foi possível perceber detalhes que haviam passado 

desapercebidos e também entender realmente a espacialidade do prédio e de que forma eram 

organizados as atividades na estação. Os resultados alcançados foram significativos do ponto de 

vista historiográfico e cientifico, tendo em vista que foram compreendidas as dificuldades da 

construção, do gerenciamento e do funcionamento da estação até se tornar um bem tombado. Ao 

longo do estudo também se percebeu uma discrepância entre o real valor histórico e o que é visto 

hoje como edifício histórico, a estação atual de Paranaguá. Após análise de informações, acredita-

se que ambos os prédios são de fundamental importância para a história da cidade litorânea, sendo 

o primeiro deles ponto de partida para a inserção de Paranaguá na via férrea e o segundo símbolo 

de mudanças devido às novas necessidades, perdurando praticamente inalterado até os dias atuais. 

Portanto, pode ser concluído que o entendimento do processo de construção dos edifícios são de 

extrema importância para a análise do desenvolvimento urbano e social de Paranaguá. 
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O tema da presente pesquisa diz respeito a uma análise crítica da legislação penal- 

especificamente sobre a lei anticrime- a partir do conceito de necropolítica. Nesse âmbito, 

entende-se que, assim como a política em totalidade, a legislação sobre matéria penal exclui 

determinados sujeitos do seu debate e pertinência. Tal exclusão é reflexo da nossa sociedade, em 

que determinados grupos hegemônicos determinam a condução dela. Com isso, além da exclusão 

social em si (em que grupos são jogados à margem), há também uma exclusão do debate 

legislativo, que refletirá (ou vai reproduzir) a primeira exclusão. Como meio de enfrentamento a 

essa realidade de utilização do direito penal como instrumento da necropolítica, buscar-se-á 

construir uma perspectiva que mostre as irracionalidades e mazelas dessas mudanças legislativas, 

bem como os seus objetivos ocultos e suas contradições. Sendo a área criminal a área de maior 

importância pragmática quanto à liberdade, tal exclusão se mostra eficaz para a manutenção 

social. Porque enquanto no debate legislativo penal o único ponto de vista colocado é do grupo 

dominante, com os seus medos, anseios e a visualização do outro como inimigo; na prática, essa 

legislação só servirá de instrumento para caçar determinados indivíduos. Não obstante, se 

determinados grupos vão ser tidos como inimigos, o direito penal será utilizado como instrumento 

do necropoder, via criminalização e encarceramento. Ou seja, corpos vão ser selecionados para 

morrerem- vale ressaltar que morrer aqui, não apenas quer dizer no sentido biológico, mas 

também social, pois quando se é criminalizado e encarcerado no Brasil, há uma morte social. 

Destarte, entender o por quê houve uma mudança penal sem nenhum estudo prévio dos seus 

reflexos no sistema penal, e ainda, uma mudança que teve início no discurso do combate ao outro 

como inimigo, faz-se necessário. Por isso a pesquisa terá dois momentos: (i) uma prévia 

apresentação da lei 13.964 e as suas mudanças que serão analisadas; e (ii) uma leitura dessas 

mudanças a partir do conceito de necropolítica- e consequentemente passando, mesmo que 

brevemente, pelo conceito de biopolítica. 
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O presente trabalho se propôs a analisar a incidência da necropolítica no Brasil e a indução política 

de determinadas vidas a condições precárias, no contexto de pandemia do coronavírus, momento 

em que a administração das vidas é explicitada no país. Objetivou-se identificar a acentuação da 

precariedade, inerente ao ser humano, de determinadas vidas por meio de políticas de abandono 

e retirada de redes de apoio indispensáveis para a vida vivível em contexto pandêmico. A presente 

pesquisa consistiu em estudar, a partir de bibliografia direta, os conceitos-base de necropolítica, 

de Achille Mbembe, e precariedade, de Judith Butler, baseando-se na perspectiva da biopolítica, 

de Michel Foucault. A partir do trabalho analítico e do recorte temporal da pandemia, identificou-

se a vulnerabilização dos corpos não enlutáveis – e, portanto, eliminação das vidas consideradas 

não dignas de serem vividas – como pressuposto para a garantia da vida de alguns poucos durante 

a pandemia do coronavírus, onde observou-se o mecanismo necropolítico da administração das 

vidas brasileiras, marcadas por critérios sociais e raciais de “enlutabilidade” da vida. Para o 

trabalho analítico, foi feito um levantamento de trabalhos já realizados que relacionam os 

conceitos ora estudados em plataformas científicas como Scielo e periódico Capes, utilizando os 

marcadores “necropolítica”, “pandemia”, “precariedade” e “biopolítica”, sendo selecionados 

doze artigos. Por fim, o caso de despejo no CIC, no dia 17 de dezembro de 2021, foi escolhido 

como caso-força para exemplificação concreta da análise teórica. Sobre esse, foi feita a leitura de 

matérias de jornais de grande circulação, por meio de busca pela internet, com buscador "despejo 

cic dezembro". Verificou-se que o regime necropolítico predefine quais parcelas da população 

tornam-se privadas das condições necessárias para viver sua vida de maneira digna, ou seja, quais 

tornam-se impassíveis de luto. A partir do caso-força, observou-se que a retirada da moradia em 

contexto pandêmico, quando a recomendação para evitar o contágio é se manter em casa, significa 

também a retirada da possibilidade de manutenção da vida das populações atingidas pelos 

despejos. Assim, a precariedade como característica inerente ao ser humano em decorrência do 

“eu” socialmente constituído é elevada à condição precária politicamente induzida para 

determinadas populações, devido à distribuição radicalmente desigual do apoio e condições 

sociais e políticas possibilitadoras de uma vida vivível. 
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O presente estudo visa a analisar quais são os percursos possíveis para a concessão das tutelas 

provisórias de urgência nos casos em que as partes tenham firmado cláusula compromissória. 

Priorizou-se, sobretudo, delinear em que medida as partes podem dispor do direito às tutelas 

cautelar e antecipada; como isso exerce influência na competência para decidir sobre as medidas; 

e, por fim, qual é o grau de participação do judiciário na concessão e na efetivação dessas medidas. 

Ou seja, o objeto do estudo se dividiu em três partes: (i) elaboração da cláusula, (ii) foro 

competente para decidir e (iii) colaboração com o Poder Judiciário. Então, a partir da pesquisa 

bibliográfica (de legislação, doutrina e jurisprudência), pelo método explicativo-descritivo, 

concluiu-se: (i) no silêncio das partes, a competência para decidir sobre as tutelas de urgência é 

do juízo arbitral, (ii) as partes podem inserir na convenção de arbitragem disposição que exclua o 

poder dos árbitros, (iii) nesses casos, como consequência, atribui-se ao Poder Judiciário a 

competência para decidir, (iv) há quem afirme que as partes podem renunciar até mesmo à 

jurisdição estatal para decidir sobre matérias urgentes, (v) na pendência da nomeação dos árbitros, 

as partes podem se socorrer ao Poder Judiciário para obter tutelas de urgência, (vi) durante a 

arbitragem, mediante extrema necessidade e indisponibilidade dos árbitros, é possível requerer a 

tutela provisória ao Poder Judiciário, (vi) existem regulamentos de câmaras arbitrais que já 

preveem a competência subsidiária das cortes estatais para decidirem sobre tutelas antecipadas e 

cautelares, (vii) as partes podem definir um procedimento arbitral para a concessão de medidas 

urgentes, (viii) a colaboração com o Poder Judiciário é necessária em caso de descumprimento da 

decisão arbitral, (ix) o Judiciário é aparelhado para efetivar direitos urgentes, garantindo, assim, 

o sucesso da arbitragem. De todo o estudo, destaca-se a preocupação da doutrina e da 

jurisprudência em promover a efetivação de medidas urgentes; seja por meio do processo arbitral, 

seja com a participação do Poder Judiciário, percebe-se que há uma busca constante pela 

promoção do acesso à justiça. 
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As capacidades relacionais são aptidões de uma organização em gerenciar o relacionamento com 

atores envolvidos por projetos na construção de uma rede de inovações. Complementando essa 

definição, elas podem ser compreendidas como um mecanismo de gestão de cooperações entre 

organizações, no qual há trocas de conhecimentos, habilidades, rotinas e políticas com o objetivo 

de criar estruturas, gerenciar conflitos, promover confiança e gerar valor. Essas capacidades 

relacionais podem ser constituídas através de seus stakeholders, no qual se entende como agentes 

externos (governo, ONGs regulamentadoras e outras organizações) e internos (funcionários e 

gerência). Já os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) foram traçados pelas 

Organizações das Nações Unidas (ONU), em 2015, e buscam o desenvolvimento de um futuro 

mais sustentável até o ano de 2030. O objetivo deste trabalho foi compreender a importância das 

capacidades relacionais no atingimento dos ODS. Por essa razão, o trabalho foi constituído por 

uma revisão sistemática que abordou dois temas: capacidades relacionais e ODS. Seguindo desta 

conceituação, houve a construção de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva com a 

análise de artigos, que mostravam a troca de experiências ou parcerias para o desenvolvimento 

tecnológico e ODS. Para o tratamento destes dados, em primeira análise, houve a leitura de 181 

resumos para identificar aqueles que se enquadravam no tema proposto. Destes 181, os 75 artigos 

que se encaixavam foram lidos e fichados com auxílio do Excel, a fim de construir um panorama 

com todos os dados necessários para maior compreensão do tema e forma que era trabalhado 

dentro dos mesmos. Em uma última etapa realizou-se um terceiro filtro para a seleção de 

periódicos, restando um total de 42 artigos. Durante a análise de resultados foi possível perceber 

que estes artigos eram divididos em três grandes grupos, sendo; 1) O objetivo era relacionado 

com capacidades relacionais; 2) O objetivo era outro, porém fazia uso de capacidades relacionais 

e 3) O objetivo não era trabalhar com capacidade relacional, mas atuar com outro tema relevante 

para este artigo. Por fim, com os dados registrados nos resultados e a leitura dos artigos foi 

possível compreender que mesmo os ODS sendo temas de extrema relevância e com prazos quase 

em seu fim (2030), foi perceptível que sem as capacidades relacionais não há como atingir esses 

objetivos. 
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No final de abril de 2019, as Universidades Federais do Brasil sofreram cortes orçamentários. 

Considerando todas as universidades, o total cortado foi de R$ 1,7 bilhão, o que caracteriza 3,43% 

do orçamento total das federais e 24,84% dos gastos discricionários. Com o Brasil polarizado, 

esquerda de um lado e direita do outro, às redes sociais viraram um campo de batalha. Neste 

trabalho analisamos o debate que cerca a questão dos cortes orçamentários da Universidade 

Federal do Paraná, para isso escolhemos o nosso objeto de estudo, o Youtube. Selecionamos seis 

canais que se encaixam nos parâmetros que buscamos: Nando Moura, Mamaefalei e Diego Rox, 

Henry Bugalho, O Historiador e Meteoro. A partir disso desenvolvemos um livro de códigos 

elaborado a partir das proposições de Jennifer Stromer-Galley (2002, 2007) acerca das 

conversações cotidianas, bem como às críticas direcionadas a restrição da deliberação a 

argumentação racional por Iris Young (2001) que aponta a deliberação de excluir determinados 

grupos sociais. O livro de códigos serviu como norteador da pesquisa, através dele obtivemos o 

panorama da discussão sobre a Universidade Pública. Dividido em três partes: o que o 

comentarista está falando, como está sendo falado e qual recurso está sendo utilizado. Com base 

na análise percebemos que insulto e ofensa foram um dos recursos mais utilizados pelos 

comentaristas do Youtube, direcionados na maior parte ao Partido dos Trabalhadores, 

especialmente aos ex-Presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A 

outra parcela das ofensas estava direcionada à Universidade Pública, especialmente aos 

universitários. Comentários como, “maconheiros”, “vagabundos” ou argumentos como “esses 

universitários são um bando de petistas”, aparecem diversas vezes. É importante lembrar que o 

momento analisado foi marcado pelo questionamentos da legitimidade da ciência e da formação 

superior, incentivados por discursos reacionários e conservadores. Discursos estes que se 

estenderam para além do momento mencionado, pois atualmente, em 2021, esse questionamento 

aparece na dúvida sobre a eficácia da vacina do coronavírus, onde mais uma vez houve um 

questionamento da legitimidade da ciência. 
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Em 25 de janeiro de 2019, uma das barragens da mineradora Vale rompeu-se na cidade de 

Brumadinho (MG), resultando em 259 mortos e 11 desaparecidos. Mais de dois anos depois, as 

consequências socioambientais ainda são imensuráveis. Este trabalho teve como problematização 

a seguinte questão: como nos aniversários de um ano e de dois anos da tragédia a cobertura 

jornalística repercutiu as consequências socioambientais ainda persistentes e a mobilização social 

sobre elas, com ênfase na responsabilização da empresa gestora e no evidenciamento sobre riscos 

de rompimento de outras barragens na região. Por meio de análise quantitativa-qualitativa, o 

principal objetivo foi o de analisar como os conteúdos jornalísticos construíram argumentos de 

alerta com potencial de mobilização social sobre novos riscos de rompimento de barragens na 

região e enfrentamento dos danos causados. A base teórica envolveu estudos de comunicação de 

riscos e webjornalismo, além de aspectos da análise de enquadramento e de conteúdo. A coleta 

de 31 reportagens foi realizada nos sites dos jornais Brasil de Fato, El País Brasil e Nexo, nos 

meses de janeiro de 2020 e janeiro de 2021, meses de aniversário do desastre. As reportagens 

foram analisadas a partir das seguintes informações quantitativas: data de publicação; jornal; 

título; gravata; origem; recursos multimídia e gênero; e das informações qualitativas: enfoque; 

abordagem principal, fontes e observações. A pesquisa contemplou análises de enquadramento 

dos títulos, subtítulos e lides das reportagens e de macroenquadramentos do corpo das matérias, 

por meio de categorias específicas, além de verificar a presença e qualificação das fontes 

consultadas. Foram ainda realizadas entrevistas com jornalistas do El País Brasil e do Brasil de 

Fato. Além da análise de enquadramento das reportagens, a pesquisa permitiu obter o perfil 

editorial de cada jornal. Entre vários resultados, destaca-se a vocação editorial do jornal Brasil de 

Fato com relação à abordagens de mobilização social, com saliência política e socioambiental; e 

o enquadramento para o alerta de permanência de riscos no conjunto das matérias coletadas. 

Destaca-se como um jornal digital de base popular, com apoio de movimentos sociais, apresenta 

uma cobertura muito mais expressiva em termos de quantidade de matérias com relação aos dois 

outros jornais, com ênfase na mobilização social. 
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A mudança climática é um fenômeno de alcance mundial e que pode ser atribuído diretamente ou 

indiretamente às atividades do homem. Tal evento é uma das alterações mais rápidas registradas 

pela humanidade e sua principal causa é atrelada ao aumento dos gases de efeito estufa na 

atmosfera desde a Revolução industrial, ligados principalmente às atividades industriais 

realizadas pelo homem. A emissão excessiva desses gases tem como efeito o acréscimo do calor 

retido na atmosfera e o consequente aumento da temperatura média global da superfície terrestre, 

resultando em outros efeitos sobre o sistema climático. Assim, a presente pesquisa tem o objetivo 

de identificar e analisar as ações que as cidades desenvolveram em relação ao seu planejamento 

urbano acerca das mudanças climáticas. A metodologia do trabalho, contemplou uma pesquisa 

exploratória bibliográfica e web gráfica nas plataformas digitais. Inicialmente, constituiu-se um 

levantamento bibliográfico e documental acerca das cidades que consideram as mudanças 

climáticas em suas diretrizes de planejamento, e, em seguida, foram feitas a descrição, bem como 

a análise das estratégias encontradas contra as mudanças climáticas, então identificadas as ações 

em comum entre as cidades. No levantamento bibliográfico realizado nas plataformas digitais 

foram encontradas 36 cidades com possíveis planos de adaptação às mudanças climáticas, 

contudo, apenas 14 destas cidades possuíam de fato planos de ações às mudanças climáticas. 

Dentre as medidas em comum tomadas pelos centros urbanos que desenvolveram seus planos 

estratégicos, voltadas a adaptação se destacam a implantação de infraestruturas que minimizem 

os impactos da mudança climática, fortalecimento dos sistemas de saúde, fornecimento de 

alimentos, conservação da água e elaboração de estratégias para proteger a biodiversidade. No 

que diz respeito as estratégias de mitigação, há a promoção de ações que favorecem a redução do 

efeito estufa e o investimento de infraestruturas verde e azul. Após a análise das estratégias, 

conclui-se que os planos apresentados pelas cidades internacionais apresentam medidas mais 

desenvolvidas, que já estão sendo aplicadas, as quais aproveitam-se de sua multifuncionalidade 

para criar oportunidades para tornar a cidade mais atrativa, melhorar a economia e o bem-estar da 

população. Já as nacionais apresentam ações menos desenvolvidas que ainda serão 

implementadas, e além de seus planos, estruturaram ações com intuito de reduzir a 

vulnerabilidade social para fomentar oportunidade de desenvolvimento urbano sustentável. 
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A presente pesquisa teve como objetivo principal examinar o empresariamento da identidade - 

ato de fazer da identidade um capital simbólico intelectual e de posição de poder - e sua relação 

e consequências para com a construção de saber e poder no interior de movimentos identitários. 

Nesse sentido, observou-se que na medida em que as figuras de identidade se enrijecem, 

transformando-se em um capital político do sujeito para que ele possa se autodiferenciar no 

interior desse mesmo movimento, mais violência é produzida e reproduzida, causando o 

empobrecimento e  desgaste da teia de relações e, consequentemente, tornando o espaço cada vez 

menos democrático. Dessa forma, foi imperioso refletir sobre quem é o sujeito produzido no 

interior das práticas discursivas dos movimentos sociais dominantes que, socialmente construídos 

através de narrativas fragmentadas e outros subjetivismos, evidencia um esforço discursivo a fim 

de que se estabeleça uma hegemonia que supõe quem estará incluído no que se determina como 

“o povo” e quem não estará. Assim, diante da necessidade dos movimentos identitários de se 

expandirem para além do que buscam desconstruir, torna-se urgente repensarmos na relação 

paradoxal que se estabelece sempre que uma forma de reconhecimento é estendida a um grupo de 

pessoas, conservando-se também uma vasta região daqueles que permanecem irreconhecíveis, 

sendo que esse poder diferencial é produzido e reproduzido toda vez que as formas de 

reconhecimento são estendidas. Nessa conjuntura, entre o estabelecimento do reconhecível e do 

irreconhecível, é de suma importância reconsiderar as disputas de narrativas presentes na 

constituição do sujeito através de uma perspectiva identitária, objetivando a concretização de uma 

política democrática mais inclusiva e substantiva. 
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Em minha pesquisa de iniciação científica, trato especificamente  da formação e manutenção de 

hortas urbanas na cidade de Curitiba - Paraná no modelo de cidade no qual vivemos e construímos 

diariamente. Nesse contexto, as hortas urbanas surgem como práticas insurgentes, representando 

uma forma ativa de enfrentamento ao  modelo de desenvolvimento pautado pela exploração 

ambiental,  na geração de resíduos e em formas extrativistas de ocupação territorial. Este trabalho 

teve como objetivo desvendar a liminaridade entre a potência da insurgência - que opera nas 

brechas da política pública, e a pauta sob a tutela do Estado. A metodologia empregada foi a 

pesquisa de campo, realizando entrevistas com membros de coletivos ativistas, e também a 

teórica, que serviu como base para a fundamentação das práticas insurgentes e discussão da 

questão da agricultura urbana. Os casos estudados são o da Horta do Jacu, fundada em 2017 no 

bairro Bom Retiro por um grupo ativista ligado à causa de Bill Mollison, e o da Fazenda Urbana, 

inaugurada em 2020 (durante a pandemia de COVID-19) pela prefeitura de Curitiba. Meu 

trabalho é construído pela justaposição entre os dois casos, o primeiro criado a partir da própria 

comunidade e o segundo pela institucionalização da causa. Pela exposição das contradições e 

similaridades entre os casos, obtidas após o levantamento de dados referentes a cada um, e ao 

pensar sobre cada um dos lados e, também, sobre o que está entre eles, nas experimentações, 

intensidades e forças presentes nas zonas intermediárias e seus tensionamentos internos, concluo 

preliminarmente que a Horta do Jacu está ligada a questões ideológicas, e se mantém sob a 

necessidade de condução de um líder que articule sua gestão interna, enquanto a Fazenda Urbana 

municipal, gerida pela prefeitura, busca abranger o tema da segurança alimentar e agricultura 

urbana em maior escala. 
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O presente estudo foi realizado buscando fundamentar a relevância do Direito Insurgente na luta 

pela reforma agrária no Brasil. Realizando uma construção dedutiva a partir da crítica marxista 

ao direito em conjunto com uma perspectiva teórica sobre a dependência aplicada à conjuntura 

político-social da questão agrária deste país, chega-se à análise papel da luta por direitos na 

perspectiva do direito insurgente. Partindo da compreensão do capitalismo em Karl Max, juristas 

como Pachukanis e Stutcka postularam a crítica marxista ao direito, que entende o Direito como 

a relação social consolidante e garantidora das dinâmicas do modo de produção para uma 

sociedade capitalista, com seu cerne na apropriação privada das riquezas e nas relações de 

exploração da força de trabalho. Somando-se isto às contribuições da análise marxista sobre a 

dependência, de Rui Marini, é possível compreender como o modo de exploração capitalista 

alcançou e intensificou a exploração da América Colonial, afetando-a em diferentes aspectos, seja 

cultural, econômica, ou socialmente falando. No tocante à questão agrária no Brasil, a 

consolidação da agricultura capitalista moderna focada na exportação resultou no surgimento de 

latifúndios completamente mecanizados e cada vez maiores, absorvendo as pequenas e médias 

propriedades, e extinguindo inúmeros postos de trabalho. O resultado último são milhões de 

trabalhadores dispensáveis ao mercado, multidões sem emprego, e sem terra, gerando o problema 

do conflito entre propriedade absoluta e função social da propriedade, alcançando a dimensão de 

existência das pessoas que são deixadas de lado pela sociedade capitalista. Nesta perspectiva o 

estado de direito, historicamente fundado na ascensão da burguesia, é limitado a orbitar em função 

dos interesses das classes proprietárias, através das esferas politica e jurídica, ainda que 

aparentemente neutro. A pesquisa realizou o levantamento de projetos de lei de modo a verificar 

efetivamente a existência de implementação efetiva e satisfatória da reforma agrária no Brasil. 

Frente à resistência politica, ao direito como obstáculo e à morosidade estatal, a luta por direitos 

e a formação de movimentos sociais se faz necessária e consolida-se a partir de então, mas a luta 

por direitos na esfera jurídica é sinuosa, um processo de resistência e construção sociocultural, 

onde os indivíduos assumem uma dimensão, ao mesmo tempo, criadora e destrutiva direito, o 

direito insurgente. 
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O presente relatório de Iniciação Científica tem como objetivo apresentar uma análise das páginas 

dos prefeitos (esses que foram filtrados por pertencer às capitais e tentarem a reeleição no ano de 

2020, totalizando treze candidatos) ao longo da pandemia. Buscamos verificar quais foram os 

discursos utilizados nas postagens desse período, especialmente para identificar aqueles que 

predominaram nos interesses e estratégias de atuação. Também veremos como a pandemia alterou 

a lógica de uso das redes sociais pelos agentes políticos, utilizadas para promover a transparência 

e accountability sobre a pandemia, além de comparar quais prefeitos abordaram mais a temática 

e de que forma isso se apresentou. Quanto à metodologia, foram feitas reuniões regulares para 

que houvesse compreensão das ações a serem desenvolvidas, para as discussões sobre as leituras 

e para treinamentos de extração e análise dos dados recolhidos. Igualmente, foram feitos testes 

para nos assegurarmos da existência de consenso na classificação das postagens. As informações 

foram coletadas de postagens extraídas do Facebook, de forma manual, e foram codificadas e 

analisadas com auxílio do Excel e de um software estatístico. Ao todo foram analisadas 5919 

postagens dos 13 prefeituráveis. Em nosso embasamento teórico contamos com as leituras de 

Sousa (2020) - que trouxeram a discussão sobre a campanha permanente e algumas de suas 

utilizações e estratégias no meio online. Araújo, Travieso-Rodríguez e Santos (2017) também 

elucidam a importância do Facebook para a comunicação política. Como resultado, ao todo foram 

criadas oito categorias ramificações para especializar as publicações com relação à pandemia, 

sendo que aquela referente à autoimagem da gestão apareceu com maior frequência, sendo 

recorrente em quase um terço das postagens publicadas. Concomitantemente, observamos que as 

páginas não deixaram de prestar serviços sobre a pandemia, entretanto é possível relatar que essa 

frequência reduziu bruscamente nos meses de outubro e novembro, pois estes dois meses 

marcaram o período eleitoral que priorizou a comunicação de campanha e, portanto, temas 

atrelados à pandemia perderam espaço. 
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Este plano de trabalho, integrado ao Projeto de Pesquisa Performance, Conceitos e Produção 

Artística, buscou compreender como ocorre a performance artística de artistas negras e negros na 

cidade de Curitiba, na atualidade. Partimos da hipótese de que as performances apresentadas 

contribuem para gerar visibilidade, revelar histórias, possibilitar ações de resistência, reafirmação, 

criação de saberes e produção de outras perspectivas cênicas. A ideia de performance diaspórica 

foi trabalhada em diálogo com os conceitos produzidos pelo teórico nigeriano Esiaba Irobi (2012), 

que problematiza as traduções e incorporações em função da diáspora. Além de Irobi, o aporte 

teórico contou com a interlocução de autoras como: bell hooks e Patricia Hill Collins para pensar 

experiência; Leda Maria Martins (2003) para pensar memória em performance; Glaucia Pereira 

do Nascimento (2020) e Ida Mara Freire (2014) para desenvolver sobre territorialidade dos corpos 

negros; Mônica Pereira de Santana (2017) para conceituação da performance negra e Valéria da 

Silva Lima (2020) para pensar oralidade. Além dos estudos teóricos, realizamos entrevistas com 

o produtor cultural Cleber Borges, o ator Marcel Malê, as atrizes Isabel de Oliveira e Cássia 

Damasceno, esta última também produtora cultural. Elas e eles, negras e negros, com atuação 

performática reconhecida na cidade de Curitiba, relataram seus próprios enfretamentos ao 

trabalhar em espaços e com propostas ainda muito marcadas pela cultura dos corpos brancos. Por 

fim, a partir da análise das respostas e em diálogo com a teoria escolhida, concluímos que o corpo 

é revelador de memórias, instrumento político, produtor de saberes, detentor de elementos de 

ancestralidade. A presença de artistas negros e negras na cidade, ainda que em número reduzido, 

vem possibilitando o repensar sobre a maneira de produzir arte e acerca dos conteúdos 

selecionados e implicados nas performances. Contribui para a ampliação das criações cênicas, 

possibilitando perspectivas mais plurais, diversificadas e com outras sensibilidades. De toda 

forma, as performances diaspóricas ainda se caracterizam como resistência à predominância de 

perspectivas artísticas embranquecidas. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1391 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

SOBRE A NOÇÃO DE PESSOA EM BERGSON 

Nº: 20219314 

Autor(es): Bruna Rafaelli de Paula Costa 

Orientador(es): Maria Adriana Camargo Cappello 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Bergson, Duração, Subjetividade 

 

O propósito deste estudo se centra na compreensão da noção de “pessoa” como encontrada  na 

obra de Henri Bergson, tomando como principal material para tal investigação, segundo o método 

da leitura estrutural de texto, a primeira obra do filósofo intitulada como “Ensaio sobre os dados 

imedia tos da consciência”, escrita em 1889, bem como alguns comentários a essa obra que 

constam da literatura mais recente. Na primeira etapa desta pesquisa, tivemos como objeto o 

primeiro capítulo do Ensaio, o qual versa sobre o problema de se medir as intensidades dos estados 

de consciência, tal como faziam os psicofísicos, considerando-os como objetos passíveis de 

justaposição no espaço para o estabelecimento de relações de grandeza entre estes estados. No 

segundo momento, exploramos o segundo capítulo da obra, que trata das multiplicidades dos 

estados de consciência e no qual Bergson descreve sua concepção da duração, conceito  essencial 

para a constituição da noção de pessoa, pois refere-se a forma temporal e essencial da consciência 

humana e da subjetividade; o fundamento do “eu profundo ou fundamental” em contraposição ao 

“eu superficial” referente a forma espacializante e reflexiva da consciência, associada ao exercício 

da linguagem. No terceiro momento, investigamos o ultimo capítulo da obra, no qual Bergson se 

debruça sobre o problema da liberdade e caracteriza os atos livres. Concluímos que Bergson, ao 

explorar as “confusões” alimentadas por adeptos tanto do determinismo quanto da liberdade, tanto 

na metafísica quanto na psicologia, demonstra que uma pessoa vivencia suas experiências em dois 

sentidos, relativos aos dois "Eu's" já mencionados. Um como sendo o da liberdade, o campo 

fundamental da vida interior, onde a consciência se dá em sua forma pura e duracional, e a 

personalidade existe em sua plenitude, da qual emanam os atos livres como uma força que rompe 

a “crosta superficial” psicológica. Outro sendo aquele do automatismo ou “servidão” – termo 

utilizado pelo autor F. Worms, intérprete de Bergson também consultado nesta pesquisa -, o 

campo superficial e relacionado com as demandas da vida prática e social, onde a consciência se 

dá sob a forma do pensamento constituido por símbolos, que extrai das experiências psicológicas 

apenas o que elas tem de generalizável; aqui operam os hábitos, atos repetitivos e previsíveis de 

uma pessoa. Para a conclusão deste trabalho, pretende-se contrastar a interpretação acerca da 

atividade ou passividade do eu profundo realizadas por F. Worms em "Bergson ou os dois sentidos 

da vida" e D. Lapoujade em Potências do Tempo. 
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O projeto teve por objetivo a pesquisa de campo de jurisprudência nacional envolvendo o 

reconhecimento de vínculo de emprego entre plataformas digitais e usuários prestadores de 

serviços via plataforma. O enfoque principal foi o reconhecimento de vínculo de emprego 

diretamente entre o usuário e a plataforma ou a responsabilização subsidiária das plataformas 

quanto às verbas trabalhistas. Para tanto, foram selecionadas cinco empresas que prestam serviços 

via plataformas digitais para que fossem solicitadas certidões de ações trabalhistas (processos 

ativos e arquivados) em todos os Tribunais Trabalhistas do Brasil: Uber do Brasil Tecnologia 

Ltda, 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda, Ifood.com Agência de Restaurantes Online 

S.A., Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda e James Intermediação de Negócios Ltda. A 

partir dos processos listados nas certidões trabalhistas, foi realizada pesquisa pela consulta pública 

do PJE e selecionados os processos que possuíam acórdãos que discutiam o vínculo de emprego 

ou responsabilidade subsidiária da plataforma. Feito o levantamento, os seguintes aspectos dos 

julgados foram analisados: I) os principais argumentos jurídicos; II) a legislação aplicada; III) a 

existência de subordinação, IV) a tendência nacional ao reconhecimento do vínculo empregatício 

com a plataforma e; V) as consequências do reconhecimento do vínculo de emprego. A análise 

dos acórdãos revelou uma tendência nacional em não reconhecer a existência do vínculo 

empregatício entre o usuário e as plataformas digitais, tendência essa reforçada pelas poucas 

decisões já existentes no Tribunal Superior do Trabalho em relação à empresa Uber do Brasil 

Tecnologia Ltda. Verifica-se ainda que poucos acórdãos realizam uma análise aprofundada 

quanto ao tema, limitando-se a interpretações simples da CLT e reprodução de acórdãos 

anteriores; análises mais profundas foram realizadas, principalmente, por poucas turmas do 2º 

grau para justificar o reconhecimento de vínculo de emprego entre usuário e plataforma digital. 

Com isso, fácil notar que as novas tecnologias trouxeram novos contextos e desafios ao Direito, 

principalmente quando o tema ainda não possui uma legislação própria. Assim, os litígios gerados 

pelos serviços em plataformas digitais passaram a serem julgados usando como base a 

reinterpretação da legislação existente que foi criada em outro contexto para formas de trabalho 

que até então não existiam, o que pode, como consequência, favorecer a precarização do trabalho 

e das condições com que é prestado nesta nova modalidade de prestação de serviço. 
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Texto apresenta resultados da pesquisa vinculada ao projeto “Ensino secundário no Brasil em 

perspectiva histórica e comparada (1942-1961)”, indicando particularidades relativas aos 

processos de expansão e transformação do ensino secundário no estado do Paraná no recorte 

temporal supracitado. Privilegia tanto a historiografia mobilizada em teses e dissertações que 

versaram sobre a temática do ensino secundário, quanto informações contidas nos Anuários 

Estatísticos do Brasil do IBGE, nas publicações do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP) e da Diretoria do Ensino Secundário (DESe) do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

além de documentos disponíveis no Arquivo Público do Paraná (APPR). O processo de seleção 

dos estudos incluídos sobre o estado da arte da história e historiografia do ensino secundário 

paranaense (1942-1961) consistiu na leitura dos títulos, resumos e palavras-chaves dos trabalhos 

identificados, cabendo ainda, quando necessário, a análise das conclusões/considerações finais. 

Por conseguinte, foram localizadas inicialmente 1.027 teses e dissertações. Após a tabulação 

destes dados, foram selecionados apenas aqueles que correspondessem ao escopo da pesquisa, o 

que resultou na seleção de 44 trabalhos na fase de seleção preliminar. Quanto à fase de seleção 

final, foram excluídas 04 produções, resultando na seleção final de 40 estudos. Os núcleos de 

análise foram desenvolvidos em função dos delineamentos traçados pelos autores em seus 

respectivos estudos e verificados na etapa de interpretação e análise dos dados, a saber: I. História 

das instituições; II. Formação de professores; III. Disciplinas escolares; e IV. Arquitetura escolar. 

Dentre os principais resultados, importa destacar o considerável volume de investigações sobre o 

Ensino Secundário e Normal, em comparação às outras modalidades de ensino de grau médio, 

assim como a expressiva quantidade de investigações acerca das instituições públicas de ensino, 

comparando-se às confessionais e privadas.  Ao final, são localizados também o engendramento 

de debates e ações visando a transformação e a expansão desse grau de ensino. 
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O trabalho propôs delimitar barreiras de imputação do crime de lavagem de dinheiro quando em 

concurso com a corrupção passiva, bem como a admissibilidade da punição da autolavagem no 

Brasil. Para isso, foram analisadas diversas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) entre os anos de 2009 e 2019. A análise consistiu em duas etapas: levantamento de dados – 

realizado pelo grupo de pesquisa – e aplicação destes ao objeto de trabalho. Na primeira etapa, 

mediante aplicação do método científico descritivo, diversas decisões do STJ que, entre os anos 

de 2009 e 2019, abordaram o delito de corrupção, foram analisadas e posteriormente incluídas em 

uma base de dados. Para realizar essa análise, a um grupo de pesquisa formado por dez pessoas 

foram atribuídas, de maneira igualitária, metas relativas ao preenchimento dessa base de dados. 

Em resumo, cada membro recebeu um número “X” de decisões que deveria analisar para, então, 

preencher o questionário base para a consolidação dos dados. A segunda etapa consistiu na 

aplicação desses dados ao trabalho, o que ocorreu pela pela utilização dos métodos hipotético-

dedutivo e dialético. A partir disso, passou-se por uma explicação acerca dos dados levantados e 

utilizados na presente pesquisa, tais como as palavras-chave buscadas e os critérios para seleção 

de casos; apresentou-se discussões sobre lavagem de dinheiro que importam ao trabalho; discutiu-

se a legitimidade da autolavagem; fora exposto o entendimento do STJ a respeito do tema; e 

analisou-se criticamente a jurisprudência analisada. Destarte, foi possível verificar que o STJ 

entende que usar dinheiro obtido ilegalmente na empresa não é lavagem, bem como gastar esse 

dinheiro também não configura o delito. Em outra decisão, o STJ reconheceu que o crime não 

será absorvido pelo anterior quando consistir na produção de nova lesão, autônoma e 

independente; lavagem de dinheiro é crime pluriofensivo; é possível a autolavagem desde que os 

atos sejam diversos e autônomos daquele que compõe a realização da infração antecedente; o 

recebimento de valores provenientes de corrupção mediante conta de pessoa jurídica aberta no 

exterior, com depósitos realizados por interposta pessoa, e a utilização de empresas offshore 

correspondem à conduta punível a título de lavagem. Verificou-se, por fim, que a omissão do 

Supremo Tribunal Federal quanto à discussão acerca da admissibilidade da incriminação da 

autolavagem refletiu em omissões também no STJ, o que resultou, em decisões entre si 

conflitantes e também divergentes de alguns postulados doutrinários. 
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No início de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia do novo 

Coronavírus e, com o intuito de conter a disseminação, foi necessária a adoção de novos 

protocolos sociais, como o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras. Com isso, 

surgiu a necessidade de comunicar as novas práticas através de pictogramas, agilizando a 

transmissão da mensagem. Pictogramas são símbolos gráficos que representam conceitos, objetos 

ou ações, e quando utilizados para repassar informações ao público são normalizados pela norma 

ISO 7001. Sendo assim, este projeto objetivou a identificação das demandas contextuais ao 

período pandêmico, o levantamento de símbolos similares, a elaboração e seleção de propostas 

gráficas, e a validação dos símbolos através de um teste de compreensibilidade. O projeto foi 

realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela norma ISO 22727, e desenvolveu-se em 

3 etapas: ideação, criação e avaliação. Na primeira, foram selecionadas as seguintes mensagens: 

distanciamento social, uso de máscara, e pare para ser testado. Durante a criação, foram ilustradas 

duas alternativas para cada mensagem, totalizando 6 símbolos gráficos, que foram submetidos à 

avaliação na terceira etapa. Para a realização do Teste de Compreensibilidade, orientado pela 

norma ISO 9186, utilizou-se da plataforma Google Forms, em que foram gerados dois 

formulários, cada um contendo uma das alternativas.  O formulário era composto pela figura do 

pictograma junto de uma imagem contextualizando o seu uso e pelos seguintes questionamentos: 

“O que esse pictograma representa?” e “Qual ação deve ser realizada ao ver este pictograma?”. 

Uma vez coletada as respostas, foi realizada a tabulação dos dados, classificando-os em respostas 

corretas, respostas erradas, respostas com significado oposto e ausência de resposta.  Tendo como 

finalidade identificar qual das alternativas teve maior compreensão e estabelecer o nível de 

compreensibilidade que, de acordo com o comitê técnico internacional para símbolos gráficos 

ISO/TC 145, deve ser superior a 66% para utilização do pictograma sem apoio textual. Por fim, 

os pictogramas de “distanciamento social” e “uso de máscara” tiveram uma compreensão média 

de 98%, estando aptos para submissão à norma ISO 7001, contudo o pictograma referente a 

mensagem “pare para ser testado” obteve compreensão média de 46%, tendo seu uso restrito ao 

apoio textual, facilitando a associação da mensagem ao pictograma proposto. 
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Resumo- Este Plano de Trabalho teve por objetivo investigar e analisar a desigualdade social e a 

pauperização no município de Guaratuba, localizado na região do litoral paranaense. A 

problematização e o objeto de pesquisa foram construídos a partir da realidade sócio-econômico-

política e cultural do litoral do Paraná com suas altas demandas por políticas públicas sociais 

voltadas à população em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, o objetivo geral foi 

desvelar as principais expressões da questão social, elegendo a desigualdade social e a 

pauperização do município de Guaratuba como objeto de estudo. Partimos da hipótese de que, 

mesmo antes da emergência da COVID-19, as ações do governo federal que estabeleceram a 

redução no financiamento em políticas públicas sociais, resultantes do corte de gastos públicos, 

estão atingindo profundamente as famílias empobrecidas do litoral paranaense. A opção 

metodológica articula a pesquisa quantitativa e qualitativa, com a análise de índices extraídos de 

órgãos de pesquisa oficiais como IBGE, MPPR, IPARDES e outros. Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e documentais sobre a questão social no Brasil e no litoral do Paraná sobre o mundo 

do trabalho, as condições econômicas, a pobreza, e as políticas sociais de Guaratuba. Analisamos 

ainda o Índice de Gini que avalia o grau de desigualdade social e distribuição de renda.   Os 

resultados parciais da presente pesquisa indicaram que a desigualdade social e a concentração de 

renda no município são significativas. O Índice de Gini é de 0,56, o quarto no ranking dos 

municípios do litoral. Com relação à pauperização, os dados de 2018 revelaram que a população 

de Guaratuba era estimada em 32.095 hab. Naquele ano, o número de famílias inscritas no 

Cadastro Único (CadÚnico)  era de 6.687 famílias, isto é 18,04%  (MPPR, 2019).  Em 2019, a 

população estimada aumentou para 37.527 hab. (IBGE Cidades, 2020) e o número de famílias 

inscritas no CadÚnico também aumentou para 7.020, o que equivale a 18,93% (MPPR, 2020). 

Ou seja, mesmo no período que antecede a pandemia da COVID-19, já existia uma tendência ao 

aumento da pobreza em Guaratuba. Acrescenta- se a isto o índice elevado de trabalho informal, 

uma vez que somente 7.982 pessoas estavam ocupadas formalmente em 2019, numa média de 

21,5% da população (IBGE Cidades, 2020). Diante deste cenário, consideramos necessário o 

aprofundamento da presente pesquisa para ampliar a coleta de dados e a análise da temática em 

tela. 
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A instauração do Setor Litoral esteve desde o princípio ligado ao desenvolvimento da região, dado 

seus baixos índices de IDH, turismo sazonal e sua riqueza ambiental. Tendo isso, seu o Projeto 

Político Pedagógico possui o desafio de exercitar o papel de agente transformador e está 

interligado com a necessidade de compreender os dilemas, os perfis, as vivências e trajetórias dos 

sujeitos que fazem parte da instituição. No Setor Litoral, o grupo de pesquisa Educação e Trabalho 

vem desenvolvendo investigação acerca da trajetória estudantil dos diplomados. O objetivo geral 

é construir um banco de dados com informações dos percursos dos mesmos na Universidade. Para 

isso, através do software Lime Survey foi desenvolvido um questionário com diferenciados 

caminhos de acordo com o respondente. Os egressos foram localizados através de e-mail, 

Facebook e Whatsapp. A investigação conta com 1.810 diplomados entre os anos de 2009 a 2019, 

destes 470 responderam à pesquisa. Apartir dos resultados obtidos, constatamos que 78% dos 

respondentes residiam nas cidades do Litoral do Paraná antes de ingressar no curso.  Além disso, 

em relação ao perfil dos formados os dados apontam para uma hegemonia branca no Setor Litoral, 

sendo que essa corresponde a 314 (67%) dos egressos, enquanto que a população negra 141 (30%) 

e por último a pertença indígena com 6 (1,2%) indivíduos. Quanto a escolaridade pregressa, 68% 

estudou integralmente em escola pública. 148 ingressaram na Universidade, por via da Lei de 

cotas.  No que se referente a trajetória na instituição, percebe-se vivências e participações para 

além das aulas, 66% dos formados participaram de projetos de pesquisa, extensão, PET entre 

outros. No último ano do curso, 325 (69%) exerciam uma atividade profissional na área ou fora 

dela, demostrando uma considerável proporção de trabalhadores-estudantes. Quando perguntado 

sobre a inserção profissional, 200 diplomados apresentaram estar na área de formação, 150 estão 

em outra área, 84 estavam desempregados e 36 se dedicando exclusivamente aos estudos.  Quanto 

aos contratos de trabalho, há uma prevalência de diplomados com Carteira de trabalho assinada 

107, seguindo por estatutários 56. Levando em consideração a formação continuada, 185 (39%) 

dos formados frequentam ou já frequentaram a pós-graduação.  As informações corroboram para 

fortalecer a importância em compreender quem são os sujeitos que compõe a Universidade 

pública bem como os processos e as trajetórias na entrada no mundo do trabalho, perpassado por 

incertezas, inseguranças em um contexto de ofensiva neoliberal. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1398 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

PESQUISA PARTICIPANTE E A EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

Nº: 20219339 

Autor(es): Larissa da Rosa Moraes 

Orientador(es): Mauricio Cesar Vitoria Fagundes 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Educação Popular, Formação Docente, Pesquisa Participante 

 

Este trabalho teve por objetivo problematizar as possibilidades e limites da formação docente por 

meio dos saberes populares na educação, baseado na Agroecologia. A metodologia desta 

investigação foi a pesquisa qualitativa desenvolvida por meio da pesquisa participante. Como 

instrumento de busca e ao mesmo tempo de formação continuada, foi utilizada a observação 

participante e círculos de diálogos, baseada na aproximação da educação popular com a educação 

formal. Apresentamos e defendemos a temática da pesquisa participante em diálogo com a 

educação popular, como elementos metodológicos e epistemológicos da construção de processos 

de formação docente continuada, apoiados, principalmente, nas obras de Paulo Freire e Carlos 

Rodrigues Brandão. Nessa proposta a formação docente carrega a possibilidade de superação do 

modelo de formação bancária, que em geral, tem se constituído com a característica, salvo raras 

exceções, a partir de programas engessados e externo a realidade dos professores e estudantes, 

logo generalista, onde há pouca participação coletiva. Por esse distanciamento, quase nada 

conhecem das realidades dos/as estudantes que subsidiem a construção de planejamentos e 

propostas coletivas e orgânicas de formação. Essa lógica de formação da cotidianidade de seus 

sujeitos, tem reforçado o ensino na perspectiva bancária. Por isso, e para que possamos avançar 

na construção de outros caminhos pretendemos dar continuidade na pesquisa em curso, no 

desenvolvimento de um processo de formação e ação docente, com as professoras/os da rede 

pública, tendo como pressuposto de investigação o ciclo gnosiológico freireano e a emancipação 

humana, aportados na pesquisa participante e na educação popular. A pesquisa se encontra em 

curso, na fase do levantamento do estado da arte, por meio da busca na base de artigos do Google 

Acadêmico. Estamos utilizando para busca os descritores: "saberes da horta escolar" e "prática 

docente", e como um dos refinamentos a opção pela região Sul do Brasil". Seguindo o andamento 

faremos círculos de diálogos, envolvendo 2 professoras/es de cada nível de ensino escolar, do 

infantil ao superior. Como resultados pretendemos estimular processos formativos em que os 

professores sejam protagonistas de suas formações, de forma orgânica com sua ação docente 

cotidiana, aproximando e relacionando os conhecimentos e saberes populares com suas 

disciplinas. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1399 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS ESTATÍSTICOS PARA MINERAÇÃO DE 

TEXTO EM BIG DATA 

Nº: 20219342 

Autor(es): Thalyson Missael da Silva 

Orientador(es): Joao Eugenio Marynowski 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Captura De Dados, Classificação De Textos, Mineração De Texto 

 

O tema de estudo inerente ao plano de trabalho, é um desdobramento de um espectro mais amplo 

de pesquisas realizadas pelo CORE – Centro de Observação e Estudos Regionais, relacionados 

com análise automatizada de textos. Especificamente, para o caso desta investigação, o tema que 

está relacionado ao desenvolvimento de sistemas para captura e mineração de textos em Big Data, 

envolve dois projetos de pesquisa: um deles voltado à gestão de empresas, espaços públicos e 

privados de turismo e outro relacionado com a elaboração de metodologia para análise de textos 

oriundos de redes sociais, com foco em armazenamento e mineração de grandes volumes de 

dados. Nos últimos três anos, o campo de estudos tem sido o Parque Estadual do Jalapão – PEJ, 

localizado em Mateiros – TO. O esforço tem sido em analisar e caracterizar a experiência 

vivenciada pelos visitantes dos atrativos turísticos localizados no Parque Estadual do Jalapão a 

partir de comentários postados na plataforma digital TripAdvisor, por meio de técnicas de 

mineração de textos. O objetivo deste plano de trabalho foi aprofundar conhecimentos e aplicar e 

avaliar as técnicas estatísticas para mineração e análise de textos colhidos em redes sociais. Do 

ponto de vista metodológico pretende-se aplicar os fundamentos da Inteligência Artificial a fim 

de desenvolver ferramenta que permita automatizar as análises de comentários de turistas sobre 

sua experiência em atrativos turísticos localizados no parque objeto de estudo. Os comentários 

foram classificados em quatro domínios da experiência: entretenimento; aprendizagem; estética 

e evasão, conforme preconizado pela teoria da economia da experiência. Para operacionalização 

da pesquisa foram tomadas duas perspectivas, uma classificação dos dados não supervisionada, a 

qual não retornou resultados significativos. Na perspectiva supervisionada foram testadas sete 

metodologias, sendo que as que apresentaram maiores scores, acima de 0,500, foram a support 

vector machine (SVM), supervised latent Dirichlet allocation (SLDA) e a boosting classification 

algorithm (LOGITBOOST). Esses são ainda resultados preliminares, e a sua validade demanda 

ainda testes, os quais continuarão sendo realizados a fim de atingir os objetivos finais da pesquisa. 
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RESUMO: Este trabalho de Iniciação Científica teve como objetivo analisar a assistência técnica 

e financeira da União por meio do Programa Caminho da Escola (PCE), além de quantificar e 

categorizar os transportes adquiridos e transferidos entre 2010 a 2020 pelo programa e levantar 

dados financeiros relativos ao Programa no mesmo período, comparando os valores investidos 

pelo governo federal nos diversos estados e municípios. O Programa Caminho da Escola é um 

programa federal criado em 2007 e de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) que tem como objetivo renovar, padronizar e ampliar os veículos escolares 

(LIMA, 2014) com valores mais baixos do que aqueles disponíveis no mercado (MOURA; 

CRUZ, 2012). A discussão sobre a importância do programa e do próprio transporte escolar tem 

como base os estudos de Ribeiro e Tentes (2016) e Pinheiro (2013). A pesquisa teve uma 

abordagem quantitativa com caráter descritivo, tendo como fonte de dados o Sistema de Gestão 

de Prestação de Contas (Acesso Público) – SIGPC, de responsabilidade do FNDE. O programa 

utiliza-se da modalidade de pregão eletrônico para garantir menor custo e facilitar a aquisição de 

veículos por parte dos municípios e estados. A aquisição pode se dar por meio de recursos 

próprios, transferência direta, convênio com o FNDE ou empréstimo do Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES). As análises mostraram que há poucos estudos sobre o programa. Os 

pregões disponíveis no período analisado referiam-se à aquisição de bicicletas e capacetes 

escolares, lanchas escolares, ônibus escolar, ônibus escolar rural, sendo este último o que 

apresentou o maior número de solicitações. Percebeu-se que muitos municípios aderiram ao 

pregão, mas, acabaram não adquirindo os veículos e boa parte dos recursos utilizados no programa 

foram oriundos de transferência direta, ou seja, financiados pelo FNDE. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1401 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ EM PERÍODOS DE CRISE 

Nº: 20219355 

Autor(es): Camila Squersato Bedin 

Orientador(es): Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Boa-Fé Objetiva, Locação, Pandemia 

 

As relações privadas foram impactadas pela pandemia do coronavírus, restando espaços não 

regulados. Dentre eles, os contratos de locação de imóveis não residenciais - vagando entre a Lei 

nº 8.245/91 e a Lei nº 14.040/20 - em um cenário de instabilidade jurídica. Desde os primeiros 

decretos restritivos e o fechamento de estabelecimentos, especulou-se sobre os caminhos para o 

direito dos contratos. As opiniões oscilaram entre a força obrigatória e a revisão contratual, mas 

traziam em comum a preocupação com decisões conflitantes e judicialização excessiva. Nesse 

contexto, o presente estudo se propôs a compreender as categorias jurídicas que abarcam o tema, 

realizar o mapeamento das decisões já proferidas e, por fim, analisar os dados obtidos, à luz da 

boa-fé objetiva. Para tanto, foi adotado o método dedutivo, com abordagem empírica. Tomou-se 

como ponto de partida o artigo da professora Rosalice Fidalgo Pinheiro e José Roberto Della 

Tonia Trautwein: A Crise da COVID-19 e o Dever de Renegociar nos Contratos de Locação de 

Imóveis Urbanos. O aprofundamento teórico considerou as obras da professora Judith Martins-

Costa: Os Campos Normativos da Boa-Fé Objetiva: as três perspectivas do direito privado 

brasileiro e A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para sua aplicação, os artigos publicados em 

portais jurídicos eletrônicos, como Migalhas, ConJur e Jota, e capitulos de livros, como o epílogo 

de Anderson Schreiber: Impactos da Pandemia nas Relações Contratuais e Dever de Renegociar. 

Quanto à pesquisa jurisprudencial, limitou-se às decisões proferidas durante o período de 

calamidade pública no Brasil, entre 20 de março e 31 de dezembro de 2020, conforme 

estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020. A seleção de acórdãos dos Tribunais de 

Justiça Estaduais foi realizada nos bancos de dados eletrônicos, com acesso público, através de 

busca nas ementas que combinavam os termos “contrato”, “pandemia”, “locação” e “imóvel”. 

Destas, cerca de 80% estavam concentradas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Com as 

decisões mapeadas e diante da dificuldade de identificar os principais argumentos apenas nas 

ementas, optou-se por analisar seu inteiro teor. O resultado, disposto em detalhada tabela, 

demonstra que, em geral, o Judiciário não empregou explicitamente a boa-fé objetiva como 

fundamento, mas foi cauteloso na imposição de revisões contratuais, considerou as peculiaridades 

de cada caso, buscou a distribuição equânime do ônus e afastou oportunismos de relações não 

atingidas pela pandemia. 
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O presente trabalho tem como objetivo a realização de uma pesquisa etnográfica a respeito das 

atividades desempenhadas por estudantes do curso de graduação em Direito participando de 

estágios não-obrigatórios em órgãos públicos. A partir da regulamentação do estágio não-

obrigatório pela chamada Lei do Estagiário (Lei Federal nº 11.788/2011), verifica-se uma 

presença massiva de estagiários de Direito desempenhando funções relevantes dentro de 

instituições do Estado (tribunais, delegacias, órgãos de atendimento ao público, defensoria, entre 

outros). O escopo da pesquisa, portanto, é compreender como essa presença incide na organização 

interna e no próprio funcionamento dessas instituições, a partir de duas abordagens 

complementares. Por um lado, a pesquisa se voltou ao levantamento e análise de estudos 

etnográficos anteriores conduzidos em órgãos estatais, com a finalidade de identificar como os 

estagiários são descritos nesses trabalhos: suas funções, atribuições, como percebem suas 

atividades, como são percebidos pelo público e superiores, entre outros aspectos. Por outro lado, 

desencadeou-se uma pesquisa de campo com estudantes de Direito que desempenham ou 

desempenharam atividades de estágio em órgãos do estado, bem como servidores da área de 

recursos humanos, supervisores, coordenadores de curso, professores e outras pessoas envolvidas 

no processo de manutenção de um estagiário em um órgão público. Em virtude das retrições 

sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, elegeu-se como principal procedimento a 

realização de entrevistas semi-estruturadas de forma remota. Conjugado à pesquisa bibliográfica, 

esse material possibilitou o desenvolvimento de uma reflexão sobre o papel que os estagiários de 

Direito desempenham nas instituições do Estado e alguns dos efeitos de sua atuação, considerando 

o caráter provisório do vínculo de estágio e a alta rotatividade de estudantes que se encontram em 

diferentes etapas da graduação e para os quais o cumprimento integral do contrato de estágio não 

é um requisito obrigatório para a conclusão do curso. Trata-se, assim, de contribuir para  a reflexão 

antropológica acerca do Estado brasileiro e das condições concretas de sua efetivação. 
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A presente pesquisa tem como escopo a utilização do princípio da boa-fé objetiva como um 

‘’mero floreio retórico’’, pelo Superior Tribunal de Justiça, nas decisões de Direito do 

Consumidor que limitam direitos subjetivos. Judith Martins Costa e e Jan Peter Schimidt, 

importantes doutrinadorores do Direito Civil Brasileiro, relevantes no estudo e concretização do 

princípio da boa-fé objetiva no nosso ordenamento jurídico, demonstram o enquadramento dessa 

norma geral em uma ‘’vala comum’’, que ocasiona seu esvaziamento, especialmente por parte de 

instancias superiores. O método de abordagem da pesquisa é o dedutivo, uma vez que partirá da 

referida  premissa maior, para investigar a efetividade de tal hipótese no âmbito do Direito do 

Consumidor em que o princípio deflagra-se enquanto norma limitante de direito subjetivos das 

relações de consumo, a fim de verificar a aplicação das figuras da Supressio, da Surrectio, do 

Venire Contra Factum Proprium e da Teoria do Adimplemento Substancial. Nesse sentido, 

relativamente às decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se ter em mente que, 

conforme Schimidt, o imenso conjunto de sentenças proferidas pelos tribunais brasileiros que 

utilizam a boa-fé em suas fundamentações, demonstra que tal princípio não foi realmente 

relevante para a decisão em todos os casos. Contudo, a partir de uma abordagem quantitativa das 

decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça relativas às referidas figuras derivadas da 

Boa-Fé objetiva que são efetivamente alvo de decisões de Direito do Consumidor, percebe-se que 

este conjunto é extremamente menor, o que possibilita uma abordagem qualitativa de cada um 

dos casos, a qual, por se tratar de uma abordagem mais aprofundada no inteiro teor das decisões, 

possibilitará uma melhor análise da aplicação do princípio em questão. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1404 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO A PARTIR DAS AÇÕES DO PROJETO CIÊNCIA PARA TODOS 

Nº: 20219364 

Autor(es): Isabela Felizardo Ribas 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Popularização Do Ensino, Produção De Conteúdo 

Online 

 

A ciência é o conhecimento obtido e acumulado durante séculos de pesquisa e desenvolvimento 

com o método científico. Com os avanços da ciência, tecnologia e inovação, a vida cotidiana das 

sociedades modernas pode ser facilitada, no entanto, todos esses resultados necessitam de 

divulgação e difusão do conhecimento pelos cientistas. É fundamental que essas informações 

atinjam a população com uma linguagem de fácil entendimento. No contexto brasileiro, 

atualmente existem vários projetos que visam a popularização destes aprendizados. Seus objetivos 

principais variam em temas como tecnologia, desigualdade de gênero e neurociência. A título de 

exemplificação, o projeto de extensão Ciência para Todos (CPT), da Universidade Federal do 

Paraná (Curitiba, PR, Brasil), utiliza conceitos de ensino e aprendizagem, o qual está 

fundamentado no desenvolvimento de metodologias voltadas para a inovação e 

empreendedorismo com alunos de diversos níveis educacionais e com o setor produtivo em um 

ecossistema local (município e estado). Nesse sentido, o objetivo dessa Iniciação Científica Júnior 

foi avaliar o sistema de produção de conteúdo para popularização do ensino e divulgação 

científica através do uso da plataforma multimídia do projeto Ciência Para Todos com foco na 

rede LinkedIn. As postagens e o público foram classificados e seus dados organizados em um 

banco de dados para serem utilizados na elaboração de gráficos. Além disso, analisou-se o 

histórico de interações e o grau de engajamento. As publicações foram isoladas em categorias 

como foto e texto, vídeos, publicação carrossel, dentre outras. Constatou-se que cerca de 93% do 

público alcançado reside no Brasil. Com a estruturação da diretoria de marketing do projeto, o 

engajamento apresentou um significativo crescimento, principalmente em novos seguidores, 

reações e compartilhamentos. Após examinar os meses de abril, maio e junho de 2021, apurou-se 

um aumento de 80 seguidores, além de uma evolução de 11 reações no primeiro mês para 133 no 

último (junho de 2021). Finalmente, como perspectivas de trabalhos futuros, espera-se alcançar 

maior engajamento informacional com as publicações do projeto e definição do público-alvo. 
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A pesquisa buscou analisar os elementos de um passado clássico que foram cristianizados por 

Agostinho de Hipona nos séculos IV e V, e que são cristalizados na obra A Cidade de Deus, assim 

como analisar as relações entre Império e Igreja no contexto, não deixando de se atentar para a 

importância das dinâmicas culturais e sociais envolvidas. O projeto seguiu a linha de estudos 

relacionados às áreas de cultura, poder e religiosidades no mundo romano tardo-antigo, diante das 

constantes mudanças sociais e politicas que envolveram os séculos IV e V. O recorte geográfico 

proposto esteve circunscrito sobre as dinâmicas de mobilidade do bispo, o qual é originário do 

território norte africano, de Tagaste. Assim, tais dinâmicas auxiliaram para compreender que não 

se tratava de um individuo estático, tampouco de uma produção estática. A interrogativa 

norteadora do trabalho buscou refletir sobre quais continuidades e rupturas da influência cultural 

greco-romana são percebidas na narrativa do bispo. Além disso, analisei como se deu a recepção 

da obra em um período de constantes transformações. Foi a interpretação do Bispo sobre o saque 

de Roma de 410, que foi analisada no trabalho, assim como seus efeitos no Ocidente tardo-antigo. 

Acerca da metodologia, realizei leituras bibliográficas que apresentaram e fundamentaram o 

conceito de Antiguidade Tardia, pautado sobre a ideia das transformações, mutações e 

readequações políticas, sociais e culturais, o que auxiliou para o olhar que direcionei à leitura da 

fonte. Após a realização dos fichamentos e seleção dos textos e outros conceitos específicos, como 

a diferença entre bispo e monge no período, tratei da análise documental de A Cidade de Deus. O 

documento utilizado foi uma edição em espanhol publicada pela Biblioteca Clássica Gredos, e, 

portanto, fora necessário um trabalho de tradução própria. Com auxilio de outra edição em 

português, mais simples, pré-selecionei alguns pontos. Na versão em espanhol analisei de maneira 

minuciosa elementos e conceitos presentes na fonte que correspondiam aos objetivos do trabalho. 

Com o intuito de compreender o impacto desta temática na contemporaneidade, participei de 

algumas palestras com especialistas de outras universidades para ampliar o diálogo e promover 

novas reflexões acerca da temática. Desta forma, a pesquisa caminhou para resultar no trabalho 

de monografia. Assim, foi possível compreender que Agostinho utilizou da tradição clássica, a 

exemplo de filosofias neoplatônicas, para validar a identidade cristã, que se encontrava balançada 

perante as adversidades que Roma enfrentou. 
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A presente pesquisa acadêmica teve como base teórica a concepção Interacionista em Aquisição 

da Linguagem formulada por Cláudia de Lemos (2002), a qual  preconiza que a relação do sujeito 

com a linguagem está sempre submetida às mudanças e aos movimentos que podem ocorrer na 

estrutura em que se movem o sujeito, o outro e a língua- discurso, de modo que, compreende-se 

o percurso de aquisição como um processo de subjetivação em que o sujeito, saindo  da posição 

de infans, aquele que não fala, para a de falante, passa por mudanças que envolvem a escuta na 

sua relação com o outro, a língua e sua própria fala. Propomos aqui um estudo de caso, com o 

objetivo de verificar como se dá a interferência do outro – o professor – no processo de escrita e 

reescrita textual. Interessou-me, particularmente, verificar os indícios de escuta do aluno, em 

relação aos dizeres da professora, à língua e ao seu próprio texto na prática da reescrita. A teoria 

adotada trabalha o conceito de escuta apenas nas relações do sujeito com sua própria fala, ou 

melhor, um sujeito que escuta as diferenças entre a sua fala e a fala do outro, um sujeito que se 

divide entre aquele que fala e aquele que escuta de um outro lugar; mas, intencionamos aqui 

estender a compreensão desse conceito para incluir também a escuta nas relações entre o sujeito 

e a língua e entre o sujeito e a fala do outro, antes mesmo de ele se colocar na posição de ouvinte 

de si mesmo. Para empreendermos tal análise, investigamos um corpus de pesquisa pré-

construído, constituído de produções textuais de alunos do 6º ano da rede pública de ensino, do 

município de Curitiba. Dos textos que foram analisados, apresentamos neste relatório apenas uma 

análise, selecionamos um texto que melhor apresenta os objetivos que nos propomos aqui 

investigar. O texto é composto de duas versões, a primeira versão, referente à etapa da correção 

do professor, e a segunda versão, etapa da reescrita do aluno. A partir da escuta que o aluno 

realizou das intervenções do professor e de sua própria escuta foi possível verificar as mudanças 

de posição assumidas pelo aluno de interpretado à posição de intérprete do seu próprio texto, ou 

seja, foi possível refletir sobre os movimentos de retorno da criança a sua própria escrita. 
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Este trabalho, tem como objetivo apresentar resultados preliminares do caso do município de 

Piraquara que integra o projeto “O FUNDEB na região metropolitana de Curitiba e a 

Remuneração Docente: impasses, desafios e perspectivas” financiado no âmbito do Edital nº 

002/2020 - 2ª chamada de apoio à pesquisa, coordenado pela prof.ª Dr.ª Andréa Barbosa Gouveia” 

e orientado pela prof.ª Dr.ª Cassia Domiciano. Objetiva-se especificamente trazer para 

apresentação os dados orçamentários (receitas e despesas), as matrículas da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental da rede municipal correlacionadas ao movimento dos recursos do Fundeb 

e por fim a evolução do gasto aluno no período delimitado para investigação (2009-2020). Trata-

se de pesquisa de caráter documental em que se levantaram as receitas e despesas por meio do 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) no site governamental do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) na série histórica indicada, já os 

dados de matrículas buscaram-se no Laboratório de Dados Educacionais da UFPR. Os resultados 

mostram que as receitas de impostos próprios e transferências se ampliaram 45% no acumulado 

de 2009 até 2020, considerando o valor atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

para dezembro de 2020. Quanto ao Fundeb, os recursos totais recebidos pelo município cresceram 

61,66%, aumento constante durante todo período com queda de 5,34% de 2019 para 2020. Esse 

crescimento se relaciona ao movimento das matrículas da creche e pré-escola que se ampliaram 

ao longo da série histórica analisada perfazendo 16% na creche e 37% na pré-escola. Nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental houve incremento de 171 matriculados de 2009 para 2019. 

Quando se observou os gastos com Educação, verificou-se que Piraquara cumpriu a vinculação 

constitucional em todo período. Entre 2009 e 2020 os percentuais aplicados se mantiveram entre 

30% e 31%, com exceção de 2016 e 2018 que ficaram em 28%. Ao longo do período as despesas 

em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) aumentaram continuamente representando 

percentual acumulado de 72%, movimento que dialoga com o acréscimo das receitas municipais. 

O gasto por aluno, calculado a partir do montante em MDE, tem uma evolução real de 57% entre 

2009 e 2019. Conclui-se que em Piraquara os resultados positivos das receitas municipais, assim 

como dos recursos oriundos do Fundeb tem gerado ampliação das matrículas e melhor 

investimento por aluno na rede pública municipal, evidenciado pelo crescimento do gasto aluno 

no período. 
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A importância do agronegócio para o cenário econômico brasileiro é indiscutível e, com a 

publicação da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, passou-se a questionar qual a incidência da 

Lei Geral de Proteção de Dados no setor do agro e qual a importância de proteger dados na 

agricultura. A pesquisa buscou esclarecer o problema levantado utilizando como pressupostos 

para o estudo os efeitos da Indústria 4.0 e da “Era dos Dados” no setor do agronegócio. Objetivou-

se demonstrar a forma com que a “Quarta Revolução Industrial” transformou o mundo a partir do 

uso de dados e como a integração e otimização dos processos, gerados a partir dessas informações, 

pode colocar em risco a liberdade e a privacidade de cada indivíduo. Para tal fim, a metodologia 

utilizada pautou-se em revisões bibliográficas, conjugadas com entrevistas à especialistas no ramo 

e, ainda, a participação em fóruns, webinars e palestras sobre o tema, especialmente em razão de 

se tratar de legislação sobre a qual se voltam estudiosos dos temas relacionados aos ambientes 

virtuais. Ao final da pesquisa foi possível demonstrar o impacto que a LGPD possui sobre o setor 

do agronegócio, em razão do modelo de negócios habitualmente adotado: a inscrição do agricultor 

como produtor, através da pessoa física. Com tal modalidade, informações como dados de 

colheita, geolocalização, finanças e afins, em que pese, na teoria, sejam consideradas informações 

de empresa e, portanto, não protegidas pela LGPD, acabam ligadas a um CPF e, sendo assim, 

podem colocar em risco a privacidade do indivíduo, tornando seus dados identificáveis. 

Diferentemente de normas estrangeiras, a exemplo da GDPR, dados agronômicos não são tratados 

de maneira específica na legislação e, portanto, ainda existem diversas controvérsias e certo 

ceticismo acerca do risco de exposição de dados do produtor. Além do risco de exposição dos 

dados, a pesquisa tratou, também, sobre as responsabilidades deste produtor como contratante, 

citando algumas formas efetivas para redobrar o cuidado no tratamento dos dados de terceiros 

contratados. 
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Este trabalho comunica resultados do projeto de Iniciação Científica, realizado em parceria com 

o Programa de Educação Tutorial Litoral Social (UFPR/MEC) que compilou e discutiu dados e 

informações relacionados à formação e trajetória histórico-cultural dos municípios litorâneos do 

sul do Brasil, com ênfase nos aspectos que articulam relação entre o turismo e território. Assim, 

buscou-se caracterizar a configuração do turismo e sua interface com o território em áreas 

litorâneas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a partir de plataformas, bases, portais 

e repositórios de dados. A metodologia escolhida possui caráter exploratório e abordagem quali-

quantitativa utilizando-se de revisão documental e aplicação de websurvey para obtenção de 

dados e informações. Ao todo, somam-se 95 municípios pertencentes ao sistema costeiro marinho 

da região sul do Brasil, de acordo com o IBGE. O websurvey foi direcionado especificamente 

para as prefeituras e respectivas secretarias de turismo e cultura, obteve-se respostas de 45 

municípios e os 50 restantes foram respondidos através de pesquisa documental em sites 

institucionais municipais, estaduais e federais, além do Google Maps. Os resultados, relacionados 

aos órgãos/unidades existentes na prefeitura com atribuição na gestão do turismo e cultura dos 

municípios, possuem alta variedade de nomenclatura, assim como os respectivos cargos. Quanto 

aos equipamentos socioculturais presentes nessas regiões destacam-se os clubes ou associações 

recreativas e estádios ou ginásios poliesportivos, havendo escassez de circos fixos e jardins 

botânicos. Diante das práticas culturais (saberes e fazeres) mais comuns estão a pesca, culinária 

e o trabalho com material reciclável, havendo carência do trabalho com pedras preciosas, barro e 

o couro. As denominações das divisões e organismos públicos relacionadas aos setores 

contemplados são marcadamente variadas, o que sugere que a compreensão do campo é difusa e 

polissêmica na área pesquisada. Os equipamentos socioculturais possuem forte relação com o 

lazer praticado pelos turistas e segundos residentes que buscam se distanciar das rotinas diárias 

nestes locais. Os saberes e fazeres são característicos destas áreas e relacionados aos seus atributos 

naturais e de sustentabilidade. Por fim, considera-se a atividade de pesquisa como uma 

excepcional experiência dentro dos parâmetros acadêmicos a que se propõe, evidenciando sua 

necessidade de ampliação e prática contínua de incentivo ao desenvolvimento do campo científico 

brasileiro. 
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A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC), atualmente 

Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, é uma das principais associações da área 

da análise do comportamento no país. Entretanto, sua história é pouco conhecida, sendo derivada 

de relatos anedóticos ou abordagens superficiais em publicações com foco em outros objetos. O 

objetivo desta pesquisa foi reconstruir a história da associação tomando como fontes os relatos 

parciais disponíveis, entrevistas e documentos oficiais da associação. Entre os resultados 

alcançados, foram identificados dois grupos antecedentes a ABPMC: os analistas do 

comportamento presentes na SPRP e na AMC (posteriormente ABAC) e os cognitivistas 

presentes na UFRJ. Assim, a ABPMC surge, em 1991, em resposta à demanda de criar um espaço 

que possibilite a troca de experiências entre tais grupos e de criar uma associação da área 

comportamental no Brasil que possa fazer contato com as demais associações internacionais. A 

história da ABPMC é marcada por diferentes acontecimentos, como seus Encontros Anuais, 

convidados de referência de outros países nos EA's, a criação da coleção Sobre Comportamento 

e Cognição (posteriormente Comportamento Em Foco) e da Revista Brasileira de Terapia 

Comportamental e Cognitiva, a criação de ações de divulgação científica por meio do programa 

ABPMC Comunidade, o reconhecimento como divisão da ABAI no Brasil e criação de comissão 

de acreditação de analistas do comportamento, entre outros. A ABPMC obteve enorme 

crescimento desde a sua criação: inicialmente, em seu primeiro Encontro Anual em 1992, contou 

com a presença de 170 participantes, e em seus últimos eventos estiverem presentes mais de 3.000 

pessoas, tornando-a a maior e mais longeva associação de análise do comportamento no Brasil. 
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O presente trabalho procura investigar as tensões entre conto e romance na obra do escritor 

paranaense Newton Sampaio (1913-1938). Newton produziu e publicou, em vida, uma obra 

focada quase que exclusivamente no conto, mas, durante os meses de novembro e dezembro de 

1936, publicou no jornal curitibano O Dia o romance em folhetim Cria de alugado, totalizando 

dez capítulos publicados de forma aperiódica, sua única produção do gênero romance. Dois desses 

capítulos seriam republicados dois anos depois, mas dessa vez como contos autônomos de 

Irmandade, compilação organizada por Newton para participar do concurso organizado pela 

Academia Brasileira de Letras de 1938. O foco das análises deste estudo serão esses dois 

capítulos/contos, “Trem de subúrbio” e “Inspiração”, buscando expor as leituras possíveis que se 

pode fazer deles como capítulos em Cria de alugado, em que compõem uma trama narrativa longa 

e que, portanto, produzem significados não apenas pelo conteúdo explícito de seu texto, mas 

também pelas relações que tal texto estabelece com outras partes do romance, e como contos 

autônomos em Irmandade, em que, desprovidos dessas conexões com outras partes de um todo 

maior, uma vez que os contos de Irmandade trazem todos narrativas independentes entre si, devem 

se bastar como unidades literárias, dependendo, aqui, não de relações implícitas com outras 

unidades, mas sim de sua capacidade de produzir uma “segunda história”, implícita e subjacente 

à primeira, nos termos de Ricardo Piglia, teórico do conto que embasa as análises desses dois 

textos. Após as análises separadas dessas duas produções enquanto capítulos e enquanto contos, 

o estudo apresenta um cruzamento entre as análises, a fim de salientar o que há de marcante na 

forma conto, ao menos na obra de Newton Sampaio, e que a diferencia da forma romance como 

estrutura narrativa. 
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O presente trabalho “Português (brasileiro) como língua estrangeira (PLE) e as línguas dos alunos 

de PLE na UFPR (nível pré intermediário)” foi elaborado como projeto de pesquisa para dar apoio 

aos muitos programas de extensão ofertados pela UFPR sobre o ensino do português brasileiro 

(PB) como L2 (segunda língua). Tal compromisso visou, portanto, o objetivo de oferecer 

materiais de suporte a professores, acadêmicos e à sociedade em geral, sendo especialmente 

constituído de conhecimento fonético e fonológico do PB e suas variedades, e assim poder 

contribuir numa faceta da aprendizagem que não é muito explorada pelos materiais didáticos em 

geral. Embora nossa produção tenha um viés mais gramatical, todo o trabalho proposto lança mão 

de teorias como a da Competência Comunicativa, oferecendo um novo olhar sobre a problemática 

do erro na aquisição, de modo a explicitar interferências além do nível linguístico da L1, como 

aspectos sociolinguísticos, prosódicos, grafofônicos, o sistema da interlíngua e a de outras línguas 

de proficiência do aprendiz. Mais especificamente, o material em nível pré intermediário 

privilegiou trabalhar com formantes como [v], [z], [h],[] e com os heterotônicos, mostrando-se 

igualmente interessado na abordagem do betacismo, da transferência negativa, da produção da 

fricativa glotal em detrimento da vibrante múltipla, da produção da vogal média-aberta e na 

variação de tonicidade das palavras em espanhol em relação ao português. Por meio da inserção 

de tais elementos em textos contextualizados em situação de interação comunicativa, buscou-se 

trabalhar essas dificuldades ao lado da compreensão intuitiva dos textos por parte do aluno, ou 

seja, das sequências textuais que o estruturam como determinado gênero. Desta maneira, foi 

possível construir materiais tanto de tipo mais lúdico, como as atividades para o Learning Apps, 

quanto unidades didáticas para a Revista Ressonâncias. Em virtude da pandemia, ainda não foi 

possível pilotar esses materiais, mas acreditamos que eles são um passo importante para a 

proficiência do aprendiz de L2, sobretudo dos alunos hispanos da América acolhidos pelo 

PBMIH, um projeto que visa, por meio do ensino da língua, sua integração e imersão na cultura 

no país de destino, o Brasil. Não apenas os alunos do PBMIH se beneficiarão, porque os materiais 

construídos visaram também a capacitação dos educadores que trabalham com o ensino de PB 

que poderão dar relevo aos aspectos fonéticos-fonológicos em suas aulas. 
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Esta pesquisa partiu da identificação da tenacidade mobilizatória da Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Argentina, 2005), articulada em torno do lema 

"aborto, uma dívida da democracia". Visou-se a compreender de que modo estruturaram-se as 

primeiras ações pró-legalização no contexto redemocratizante do país (1983-1984), de forma a 

investigar as retóricas difundidas em apoio à causa e seus possíveis enlaces com uma postura 

denunciativa das falhas do Estado democrático em assegurar plena cidadania ao manter 

criminalizado o procedimento. Selecionou-se como fonte a revista portenha Alfonsina, integrante 

da cena de retomada e de ampliação da imprensa alternativa feminista regional. Os 11 volumes 

dela foram analisados com base em obras de Tania de Luca, Regina Crespo e Ulpiano de Meneses, 

mapeando-se, através de entrevistas virtuais e artigos, as trajetórias de carreira e militância das 

principais colaboradoras da revista, seus meios de financiamento, redes de circulação, 

visualidades e repertórios temáticos, à vista de delinear as intencionalidades do veículo e seus 

impactos. Conjuntamente, realizaram-se leituras sobre a operacionalização da categoria analítica 

de gênero enquanto um estruturante historicizado das relações de poder; os processos 

sociopolíticos da década de 1980; as frentes feministas consolidadas à época, enfocando a 

confluência de reivindicações em âmbito latino-americano; e, por fim, a conceituação dos direitos 

reprodutivos em uma esfera de entendimento de seus horizontes emancipatórios à expressão livre 

de sexualidades plurais. Constatou-se um compromisso da revista com a afirmação da necessidade 

de aprovação do aborto legal, demarcada por menções frequentes em entrevistas e seções de cartas 

e argumentada pela exposição 1) do teor classista da proibição; 2) de rechaço à moral cristã 

militarista, apoiadora das violências ditatoriais mas tutelar sobre as corporalidades feministas e 

queer em prol de lógicas heteronormativas de reprodução biológica; e 3) de validação das 

mulheres como sujeitos autônomos de desejo. A partir de março de 1984, tais aspectos somam-

se a um suporte a protestos, ponto de inflexão da causa por significarem a ocupação de espaços 

públicos em sua defesa e por sinalizarem a intensificação de diálogos globais motivados pelo 

Encontro de Amsterdã. Defende-se, assim, que os movimentos em questão configuram 

dispositivos fronteiriços de luta e de identidade, que questionam as regulações excludentes dos 

Estados nacionais e propiciam contraprojetos políticos de autonomia feminista no subcontinente. 
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A presente pesquisa buscou examinar a exequibilidade, no Brasil, das tutelas de urgência 

concedidas por árbitros de emergência em sede de arbitragem internacional, compreendendo a 

forma como deve ocorrer a execução das referidas decisões no âmbito nacional, além do 

procedimento adequado para tanto. A hipótese inicial, que embasou o trabalho, propôs que as 

decisões dos árbitros de emergência, proferidas em arbitragem estrangeira, somente poderiam ser 

efetivadas no Brasil mediante exequatur, de modo que necessitariam de homologação estatal, nos 

termos da Lei Brasileira de Arbitragem e da Convenção de Nova Iorque de 1958. No que tange à 

metodologia empregada, o trabalho utilizou-se da pesquisa bibliográfica e legislativa, a partir de 

uma abordagem qualitativa e dedutiva. Ainda, foi realizada uma análise comparativa entre o 

procedimento de execução de tutelas de urgência arbitrais estrangeiras no Brasil e em outros 

países. No desenvolvimento do trabalho, os resultados se mostraram mais amplos do que a 

hipótese proposta. Constatou-se que os árbitros possuem competência para deferir medidas de 

execução indireta, de modo que podem aplicar sanções para induzir as partes a cumprirem a tutela 

de urgência concedida. Caso seja necessário realizar a execução forçada da medida, no entanto, 

será indispensável a colaboração do juízo estatal. Desse modo, a pesquisa identificou que as 

tutelas concedidas em arbitragem de emergência estrangeira, para serem executadas no Brasil, 

devem (i) ou passar pelo processo de homologação, previsto na Lei Brasileira de Arbitragem e na 

Convenção de Nova Iorque; (ii) ou ser objeto de carta rogatória, procedimento que costuma ser 

mais célere do que o primeiro. Contudo, identificou-se que as exigências e o tempo demandado 

em ambos os procedimentos não são compatíveis com a urgência das partes na execução da tutela 

concedida. Isso porque, se a arbitragem de emergência somente pode ser instituída quando a 

medida pleiteada é tão urgente que não pode esperar a constituição do tribunal arbitral, 

condicionar a sua execução a um procedimento demorado prejudicaria a utilidade do instituto. 

Portanto, conclui-se pela necessidade da criação de uma legislação mais flexível, que preveja um 

procedimento mais célere para a execução de tutelas de urgência, sob pena de inviabilizar a 

arbitragem de emergência. 
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A presente pesquisa visou desenvolver e mediar uma unidade didática contemplando uma 

produção literária de expressão francesa em classe de Francês Língua Estrangeira (FLE). Foi 

escolhida a literatura de expressão francesa buscando sair do tradicional uso quase que exclusivo 

de literatura francesa nas aulas de FLE. Segundo a Organização Mundial da Francofonia, há 274 

milhões de francófonos no mundo, sendo somente 24% vivendo na França metropolitana. Viu-

se, então, a importância de se explorar tal pluralidade em sala de aula. Para isso, foi escolhida 

uma autora de expressão francesa, mas que não tem origem em país francófono: Marjane Satrapi, 

escritora iraniana. A obra escolhida foi Persépolis (2000), uma história em quadrinhos de base 

autobiográfica que retrata sua infância e juventude no Irã, assim como sua mudança para a Europa. 

A partir dessa obra foi elaborada uma unidade didática que foi realizada em sala de aula, tendo 

como participantes os alunos de um grupo de Francês Língua Estrangeira (FLE) no curso regular 

de nível A2.2 da Aliança Francesa de Curitiba, onde a pesquisadora é docente. Essa atividade foi 

desenvolvida dentro do âmbito de sala de aula, em modalidade virtual devido à pandemia da 

COVID-19, sendo gravada em vídeo, com consentimento escrito dos alunos. As reações dos 

alunos, sua participação, a metodologia de aplicação da unidade didática assim como eventuais 

dificuldades foram pensadas sob a luz do referencial teórico construído durante essa pesquisa 

científica. A pesquisadora teve como base em sua pesquisa e prática os fundamentos trazidos por 

Martine Fiévet que sustentam a utilização de literatura em classe de FLE, nos mais diversos níveis 

linguísticos. Para além de um documento de suporte para outro fim, o texto literário foi o objetivo 

em si, utilizado em toda a sua riqueza, sem deixar de mobilizar diferentes competências no ensino 

de língua estrangeira. Para explorar diferentes aspectos que perpassam a obra escolhida, a 

multimodalidade se fez presente, embasada nos estudos de Nathalie Lacelle, utilizando 

documentos variados, como imagens e vídeos, além do texto. Por fim, as reações dos estudantes 

frente ao texto literário trabalhado foram pensadas pelo viés da expressão do sujeito-leitor de 

Annie Rouxel, incentivando-os em seu envolvimento pessoal com a leitura. Os resultados obtidos 

enfatizaram a relevância desse tipo de unidade didática em classe de FLE, despertando o interesse 

dos  estudantes não somente para a leitura, mas outros aspectos culturais que permeiam o texto 

literário. 
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O objetivo dessa pesquisa é fazer análise se a correlação entre dinheiro e votação sofre influência 

do desenvolvimento municipal, medido pelo Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. O 

plano de trabalho está sendo executado entre agosto de 2020 e julho de 2021. Realizamos 

inicialmente uma revisão bibliográfica, focada nos temas: financiamento eleitoral municipal, 

análise de redes sociais e eleições municipais e desenvolvimento municipal. Dados sobre o 

financiamento eleitoral e sobre desenvolvimento municipal foram coletados e foram rodados 

alguns testes iniciais para verificar a correlação entre influência dos recursos financeiros nas 

campanhas eleitorais e entre o emprego, saúde e educação. Utilizamos o coeficiente de Pearson 

que mede as relações entre variáveis e o que elas representam, os resultados ainda estão em fase 

de análise. Os dados tem origem do Tribunal Superior Eleitoral, com recorte dos 399 municípios 

do Paraná, para então prosseguir com a correlação entre receita e  voto influencia de forma maior 

ou menor no desenvolvimento municipal(medido pelo IFDM). O IFDM é o Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal, que foi elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro ( Firjan), analisa o desenvolvimento socioeconômico; emprego, renda, educação e 

saúde.Os testes iniciais das correlações contrariam a hipótese inicial que os resultados seriam com 

uma forte correlação, conforme os resultados da pesquisa são feitos, está sendo estudado assuntos 

para interpretar e compreender o'que esses resultados representam para concluir a pesquisa e com 

isso a hipótese que orientou o trabalho é que haveria uma moderada relação positiva entre dinheiro 

e voto, medida pelo ‘r’ de Pearson, e o desenvolvimento municipal medido pelo IFDM. Ou seja, 

nossa hipótese era de que a maior relação entre dinheiro e voto implicaria em uma associação 

positiva com o IFDM. Realizamos testes de correlação entre ‘r’ e IFDM utilizando o software 

Jamovi e os resultados contrariam a hipótese inicial. 
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A presente pesquisa buscou investigar, sob os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, as 

especificidades da aquisição de uma ou mais línguas, além da língua materna, em crianças 

migrantes. É sabido que a linguagem é o principal sistema de signos de que dispomos e, enquanto 

tal, é de suma importância para a formação dos processos psíquicos da criança. A linguagem, 

ademais, é uma das primeiras barreiras que as famílias de pessoas migrantes encontram para 

estabelecer-se no país de acolhida, bem como pode configurar-se em meio para a inserção na vida 

cotidiana no novo território. Tendo isso em vista, e levando em consideração a experiência 

teórico-prática da ação extensionista Pequenos do Mundo, o objetivo da pesquisa foi compreender 

o multilinguismo na infância migrante em sua íntima relação com o processo de desenvolvimento 

do psiquismo. Ademais, considerando as especificidades do desenvolvimento linguístico de 

crianças migrantes, investigou-se como as línguas se relacionam no curso da estruturação da 

consciência e da personalidade enquanto unidade afetivo-cognitiva. Para tanto, a metodologia 

adotada pautou-se no método materialista histórico dialético, sistematizado por Karl Marx e 

Friedrich Engels, tendo como base os princípios da lógica dialética delineados por Hegel, como 

também no referido processo de conhecimento e na relação dialética entre singular, particular e 

universal. Desta forma, a análise foi sistematizada em torno de três eixos. O primeiro buscou 

analisar a influência da idade das crianças no processo de aquisição de outra língua e, para isso, 

foram apresentados os períodos de desenvolvimento elaborados por Elkonin, Vigotski e Leontiev; 

o segundo, investigou o caráter de encontro dessas línguas, ou seja, em que condições esse 

processo dá-se; e, o terceiro, examinou a importância do papel da ação pedagógica no decurso 

desse movimento. O objetivo da pesquisa, dado os próprios limites desta, não foi responder a 

todas as indagações a respeito do desenvolvimento do multilinguismo em crianças migrantes, mas 

levantar hipóteses, a serem desenvolvidas a posteriori, cujo intuito foi mostrar que a aprendizagem 

de uma nova língua, no caso da migração, deve ser vista como potencializadora dos processos 

psíquicos da consciência e não como limitadora. Por fim, espera-se que as conclusões contribuam 

no entendimento de quem é essa criança em sua singularidade, qual sua língua, qual sua idade, 

isto é, quais são as suas condições concretas de vida. 
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Na atualidade, muito se discute sobre aspectos voltados à fase de  desenvolvimento da criança, o 

qual está relacionado com questões físicas, cognitivas, emocionais e sociais, porém pouco se 

discorre sobre o impacto da negligência - abandono dos responsáveis no que diz respeito ao 

cuidado físico e psicológico, dever de educação, guarda e sustento de crianças e adolescentes - 

nesse processo. A partir disso, um grupo que se encontra em constante vulnerabilidade são os 

filhos de encarcerados, principalmente devido à defasagem de informações, pesquisas a respeito 

do tema e, principalmente, de políticas públicas que atendam essa população. Diante disso, o 

objetivo do estudo foi verificar se os professores identificam os sinais de ocorrência de 

negligência em seus alunos filhos e filhas de pai ou mãe encarcerado e se encaminham tal violação 

para a Rede de Proteção. Para tanto, participaram da pesquisa 552 professores da rede pública de 

Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Como metodologia utilizou-se um questionário on-

line contendo dados sobre as crianças e seus professores. Os dados foram analisados de forma 

descritiva utilizando-se o software Jamovi. Os resultados apontaram 143 crianças filhas e filhos 

de pai ou mãe encarcerado, destes, 114  de acordo com a perspectiva dos professores sofreram 

negligência física e emocional, sendo que a idade mais acometida foi entre oito e nove anos, 

dessas, 22,09% sofrem todos os tipos de negligência e 41,22% são pardas. Pensando nos tipos de 

negligência, 112 crianças sofrem a violência emocional e das 33 crianças que sofreram 

negligência física, identifica-se que chegavam até a escola com as roupas sujas, e até mesmo sem 

ter recebido nenhum tipo de alimentação em casa. Além disso, foi relatado casos, nos quais os 

responsáveis pela criança não promovem a sua ida ao hospital quando necessário e solicitado pela 

escola. Por fim, conclui-se que o encarceramento corrobora ainda mais para as desigualdades 

sociais e econômicas dos familiares de presos, em especial dos seus filhos, os quais estão ainda 

mais expostos à negligência. Ainda, foi possível constatar que os professores não souberam 

identificar com clareza o que é negligência e, com isso, essas situações não foram notificadas de 

forma correta, o que pode ser um dos fatores que intensifica as situações de vulnerabilidade 

vividas por essas crianças. 
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O trabalho se dispôs a estudar a bibliografia a respeito da decisão judicial no âmbito da Execução 

Penal. O contexto envolve o desafio de situar a natureza da execução penal no campo do direito. 

Inicialmente, tal "processo" era concebido de modo executivo como a forma de um poder 

adquirido após a condenação do indivíduo em uma zona de "não-direito", que não se submeteria 

às regras que envolvem a controlabilidade normativa e a referibilidade ao princípio da legalidade. 

Com o desenvolvimento das teorias jurídicas do pós-holocausto, o cumprimento da pena passa a 

sofrer interferências jurisdicionais de modo a garantir que as condições fixadas na sentença 

condenatória. Tal influxo permitiu que a execução penal, de uma lógica "não-jurídica" passa a ser 

entendida dentro de uma estrutura processual apta a ser um propósito de processo destinado a 

aferir o poder punitivo estatal. Contudo, o paradoxo se encontra na característica mista encontrada 

na Lei de Execução Penal brasileira, que, ao permitir a submissão judicial de todos os assuntos 

relacionados ao cumprimento da pena, contém elementos que permitem uma atuação ampla do 

Estado-Custodiante à mingua de qualquer controle legal. Com isso, a tomada de decisão ainda é 

marcadamente administrativa, sendo a instância jurisdicional meramente homologatória ou 

limitadora da Administração Pública. Outro problema que se encontra é a forte inquisitorialidade 

desse processo, que não se regula como um processo de partes em que o indivíduo sentenciado 

enfrentaria o estado-acusação, mas que enfrenta de modo quase indissociável o órgão acusatório, 

o órgão administrativo e o órgão jurisdicional ao mesmo tempo, cerceando a cobertura de seus 

direitos que se mantém a despeito da imposição da pena. Com base nisso, foram estudados autores 

de caráter acusatório e garantista que evidenciaram os principais problemas relacionados à 

execução penal e suas soluções para tanto. A aplicação teoria negativa da pena por parte de SALO 

DE CARVALHO buscaria reduzir as presunções de legalidade e adequação legal que a 

administração possui ao aplicar a pena. Por sua vez, AURY LOPES JUNIOR destaca a 

necessidade de transformar, a partir de uma instrumentalidade constitucional, o ainda não-

processo de execução penal em um processo acusatório e de partes para que a defesa dos direitos 

possa ser exercida com maior previsibilidade e segurança jurídica na segurança dos direitos. 

PATRICK CACICEDO evidenciou os principais problemas que envolvem a decisão na execução 

penal, destacando os problemas de um sistema misto que redunda em desproteção de direitos. 
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Os impactos gerados pelo desenvolvimento industrial e urbano, uso indiscriminado de recursos e 

a geração de resíduos impulsionaram a pesquisa de métodos sustentáveis para a aplicação ao setor 

da Construção Civil. Identificou-se na litertura que há necessidade da redução dos impactos das 

ilhas de calor urbana, a otimização do ciclo de vida das edificações e a o aumento da eficiência 

energética e hídrica, criação de estratégias de manejamento das águas pluviais urbanas, enfim a 

arquitetura sustentável tem sido uma preocupação pensando na escassez de recursos materiais. 

Quais as alternativas existentes e que profissionais atuarão nesta área? Disponibilizou-se essas 

informações para atuantes nas áreas da construção civil na forma de Massive Open Online 

Courses (MOOCs) abordando temas: noções de sustentabilidade na construção civil e telhados 

verdes. Os cursos foram disponibilizados via UFPR Virtual e se apresentam como uma 

possibilidade de integração de temas alternativos à carga horária dos cursos da graduação e 

tenciona tornar a experiência de aprendizagem dos estudantes mais flexível, autônoma e 

constantemente atualizada. Por isso, a pesquisa teve como principal objetivo discutir a 

flexibilização dos currículos da graduação, em específico dos cursos de Arquitetura e Urbanismo 

e Engenharia Civil, a partir da oferta de MOOCs. Os recursos metodológicos adotados foram as 

ferramentas e tecnologias para a geração de imagens semióticas no auxílio ao processo de 

disseminação e geração de conteúdo específico. As ferramentas Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, PicsArt, Libre Office Impress e Canva estiveram sob análise na construção da 

identidade visual do Projeto #SOUFPR. Uma vez ofertados os cursos partiu-se para análise dos 

resultados obtidos com os cursistas e a reflexão sobre se a experiência tem obtido resultado. 

Utilizou-se de duas enquetes distribuídas ao longo do curso de Noções de Sustentabilidade na 

Construção Civil, ambas com o objetivo de promover uma análise a respeito das motivações dos 

cursistas no início do curso e ao final com o objetivo de despertar a autoanálise sobre a 

aprendizagem dos participantes. A primeira enquete obteve 98 respostas submetidas e a segunda 

23 respostas. Por fim, a análise das enquetes permitiu refletir sobre os meios de integração dos 

MOOCs à grade curricular dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil. Além 

disso, suscitou a reflexão crítica de como atuar no desenvolvimento de arquitetura mais 

sustentável na busca de melhorar a vida nos centros urbanos e agredir menos o meio ambiente. 
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As telenovelas fazem parte da cultura brasileira. Elas são o principal produto da ficção audiovisual 

no país e contribuem para a construção, para o reforço, e também, para a problematização das 

representações identitárias que veiculam a partir de seus enredos. Considerando que as narrativas 

são construídas e desenvolvidas em volta das personagens femininas, essa pesquisa tem como 

objeto as heroínas das telenovelas exibidas pela Rede Globo no horário nobre, das 21h, entre os 

anos 2000 até 2018, a fim de analisar de que forma as personagens femininas são representadas, 

e como é o modelo de mulher dentro do gênero narrativo. Portanto, para o trabalho, foi realizado 

um mapeamento sobre as 34 personagens presentes nas telenovelas do período descrito, com o 

foco sobre a faixa etária, sexualidade, raça e classe, onde já é perceptível a existência de um 

padrão, sendo a maioria dessas personagens brancas, jovens e heterossexuais. Posteriormente, 

analisando quais seriam as características físicas, psicológicas, sociais, morais e ideológicas, 

segundo a descrição de Cândida Gancho (2009), das heroínas, constata-se a pouca diversidade 

entre o perfil das mocinhas, com qualidades que reforçam a ideia de que para ser uma boa moça, 

é necessário ser determinada, sonhadora, batalhadora e virtuosa. A atual etapa da pesquisa tem 

como foco os arquétipos ou protótipos melodramáticos femininos, propostos por Silvia Oroz 

(1999), onde essas 34 personagens podem ser categorizadas como a mãe; a irmã; a namorada; a 

esposa; a má e/ou a prostituta; e a amada, já constatando a incidência das heroínas que são 

identificadas como a mãe, ligada à resignação e sofrimento, ou como a amada, que vê no amor a 

felicidade eterna. Com isso, fica evidenciado que, apesar da proposta de uma narrativa que retrata 

a realidade brasileira, as telenovelas não representam as diversidades presentes na sociedade. A 

ênfase nesses arquétipos reforça também o ainda significativo reforço promovido pelas 

telenovelas do horário nobre a estereótipos de gênero. 
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A Argentina é conhecida, não apenas na América Latina, mas também mundialmente, por suas 

políticas migratórias progressistas, a partir da Lei nº 25.871, que passou a considerar a imigração 

como uma questão de direitos humanos e não apenas de segurança nacional. Antes da aprovação 

da Lei nº 25.871, a legislação migratória vigente era o Decreto-Lei nº 22.439 de 1981, conhecido 

como “Lei Videla”, e tinha como sustentação a perspectiva de securitização nacional, herança do 

passado ditatorial do país. Segundo o relatório “International migrant stock 2019” feito pela ONU 

em 2019, 4,9% da população argentina era imigrante, um número significativo em comparação 

com os países da região, por exemplo o Brasil, em que apenas 0,5% da população é constituída 

por imigrantes. Esse trabalho analisa as mudanças na legislação migratória argentina, entre 2003 

e 2019, e o papel do país quanto ao tema da migração no maior bloco econômico regional, o 

Mercosul. A metodologia será exclusivamente qualitativa, visando fazer um estudo de caso sobre 

a Argentina e as políticas migratórias. O estudo do caso da Argentina quanto ao assunto das 

políticas migratórias e o protagonismo do país nos espaços de discussão sobre assuntos 

migratórios do Mercosul é essencial para compreender a relação atual dos países da América do 

Sul com os grandes fluxos populacionais. Durante o governo de direita de Mauricio Macri, 

verificou-se uma mudança de perspectiva na legislação migratória do país, indicando como as 

pautas e perspectivas nacionais quanto a um determinado tema dependem do governo que está 

conduzindo a discussão. Esse trabalho procura responder a seguinte questão: a legislação 

argentina continua progressista ou a tendência mundial de fechamento de fronteiras alcançou o 

governo argentino? A pesquisa espera demonstrar que durante o governo de Macri, a perspectiva 

da legislação migratória mudou de foco, deixando de lado a preocupação com os imigrantes e os 

direitos humanos e concentrando-se na segurança e na soberania nacional. 
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O presente trabalho tem objetivo a identificação, em documentos oficiais, dos processos de 

escolha dos diretores escolares, requisitos prévios e de suas competências na função, para 

posterior busca comparada com os países da América do Sul, EUA e Canadá. Ao longo do período 

de pesquisa, o foco da coleta de informações e análises recaiu primeiramente na busca dos fatores 

nacionais, para que posteriormente seja possível uma comparação com os resultados de busca e 

análise das políticas educacionais, especialmente de gestão escolar, em outros países. A pesquisa 

atuou em duas ações de levantamento, a primeira delas, com o de documentos oficiais para seleção 

de diretores de escolas públicas, com foco nos processos democráticos, ou não, para escolha dos 

mesmos, com o sistema de eleições e participação da comunidade escolar prevalecendo na 

maioria dos locais pesquisados. Posterior a esse levantamento, foi realizado uma busca 

bibliográfica sobre os termos “diretor escolar” e “diretor de escola” no portal Educ@, onde 

identificamos, com a leitura dos artigos levantados, uma série de características comuns sobre os 

desafios da gestão escolar. Essas características são perspectivas gerais, que em sua maioria 

tinham o Estado de São Paulo como abrangência, havendo também perspectivas do Distrito 

Federal, Bahia e Paraná, com questionários aplicados a profissionais da educação e diretores 

escolares. Com a análise dos documentos e revisão da literatura, foi possível identificar o 

reconhecimento do diretor como um articulador da gestão democrática e do projeto político-

pedagógico. As atribuições administrativas compuseram o aspecto mais citado em todas as fontes, 

mesmo com a literatura reconhecendo que se tratam de tarefas complementares, ainda que 

importantes, uma vez que acessórias do desenvolvimento da função social primeira da escola, que 

é marcadamente pedagógica. O reconhecimento do diretor como uma pessoa que tem atribuições 

pedagógicas não é algo tão evidente, pois mesmo encontrando nas fontes pesquisadas referências 

associadas a esta natureza ou face do seu trabalho, não parece haver nos documentos dos casos 

analisados uma centralidade na questão pedagógica. As propostas de responsabilidades dos 

diretores escolares não diferenciam as etapas e modalidades de atuação desses trabalhadores 

docentes, isto é, não há o reconhecimento nos documentos consultados acerca das especificidades 

do trabalho do diretor do ensino fundamental, do ensino médio ou da educação infantil, e menos 

ainda em relação às modalidades de ensino. 
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O presente trabalho propõe-se a investigar a performatividade dos corpos no ambiente virtual e 

suas consequências para a política contemporânea. Partindo das teorizações de Judith Butler a 

respeito da política das ruas e as manifestações de massas, tentaremos compreender a 

possibilidade da ação política também realizada no meio digital.A temática ganha especial 

importância com o contexto pandêmico brasileiro no qual é extinta a possibilidade de 

mobilizações em massa ao passo que as ruas e aglomerações tornam-se ambientes letais para 

todos os corpos.A investigação sobre a ação política dos corpos em assembleia, deve partir da 

compreensão de seus elementos essenciais. Butler condiciona ação política a um corpo que se 

mobiliza performaticamente e estabelece vínculos a partir de sua condição de precariedade. 

Portanto, para se pensar a ação política digital, é necessário entender como tais elementos se 

comportam no processo de digitalização. De pronto é possível confirmar que o espaço da ação 

política, isto é, o espaço público, não é um espaço dado, mas sim constituído. Nesse sentido, o 

meio digital poderia vir a configurar como um espaço público, palco de ações políticas digitais. 

No mesmo grau, indaga-se se uma ação desenvolvida no meio digital pode estabelecer as 

solidariedades identificadas por Butler, isto é, se corpos geograficamente distantes podem formar 

coalizões. Por fim, se faz necessário compreender qual é e como se dá o suporte para a ação 

política digital, abordando questões da materialidade e imaterialidade do corpo.Além disso, 

estudo da ação política digital suscita questões específicas, próprias do ambiente na qual está 

inserida. A maneira como as redes foram constituídas condiciona a distribuição de dados e 

informações a um algoritmo que os delimita e restringe. Nesse sentido, confirmar a possibilidade 

de uma ação política digital pressupõe, além de outras questões, a investigação dos impactos e 

consequencias desse espaço no exercício político contemporâneo. 
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Este trabalho foi construído com base nas discussões realizadas em torno da análise de dados feita 

pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública - CPOP. A análise do 

trabalho é pautada no Índice de Presença Eleitoral (IPE) que mede a presença do partido após a 

eleição, o qual varia entre 0 (zero) e 1 (um). Nesta escala, o zero representa a ausência da presença 

partidária e a alta da mesma está atrelada a maior aproximação ao número um. O índice é obtido 

pela aplicação da seguinte fórmula: a soma da dimensão de disputas majoritárias (Dmaj), da 

dimensão de disputas proporcionais (Dpro) e da dimensão de recursos de campanha (DR$), 

dividido por três. A fórmula é aplicada após a extração dos dados publicados no portal do Tribunal 

Superior Eleitoral - TSE. O resultado do arquivo obtido, contém diversas variáveis relevantes 

para análise de dados, como por exemplo: o lPE do partido para vereador, os municípios, as 

regiões do país, a quantidade de abstenções, o Índice do Desenvolvimento Humano (IDH) por 

cidade, entre outras. Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar o IPE das eleições proporcionais 

municipais para vereadores do PT e PSDB. Os municípios em pauta, são os da região Sul: Rio 

grande do Sul (497 municípios), Santa Catarina (295 municípios) e Paraná (399 municípios) e 

Sudeste: São Paulo (645 municípios), Rio de Janeiro (92 municípios), Minas Gerais (853), 

Espírito Santo (78 municípios). Para a realização da análise de dados, foi utilizada a linguagem 

de programação R, que em um primeiro momento foi adotada pelo CPOP. Nota-se ao analisar a 

literatura disponível que existe uma regularidade nas eleições proporcionais. A hipótese 

apresentada no trabalho é a de que a presença eleitoral do PT e PSDB tenham diferenças 

significativas, sendo o PSDB mais propenso a máximas frequências no IPE. O gráfico que está 

sendo utilizado até o momento é o histograma e de acordo com as análises feitas foi possível 

constatar que o IPE mais alto foi do PSDB localizado na região Sudeste, no estado de São Paulo, 

no qual o valor está aproximado a 0,7. Todavia, novas discussões e conclusões estão sendo 

desenvolvidas, a fim de que, os resultados sejam apresentados antes da finalização do presente 

edital. 
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A presente pesquisa buscou, inicialmente, investigar se o STF praticava jogo duro constitucional 

para decidir ações que questionavam decretos presidenciais. Contudo, no decorrer do processo 

investigatório, restou imprescindível analisar eventual jogo duro praticado pelo Poder Executivo, 

especialmente nos últimos 3 anos, e a resposta dada pelo STF ante tal atuação, questão que se 

transformou no objeto central da pesquisa. O recorte temporal previamente estipulado, a saber, 

de 2008 a 2020, fora mantido, abarcando os mandatos de 4 governos distintos. Ainda, o enfoque 

nos decretos presidenciais permaneceu, já que, em comparação com governos anteriores, há um 

grande uso dos decretos pelo atual presidente, o que não se percebe quanto às medidas provisórias, 

estas que devem passar pela aprovação do Congresso Nacional. Constatou-se um aumento no 

número de decretos expedidos, 537 do presidente Bolsonaro em 2019 contra 240 em 2011 no 

governo Dilma e 271 no governo Temer no período de maio de 2016 a maio de 2017. A partir 

disso, e ante o aumento de ações propostas na Corte questionando decretos presidenciais, firmou-

se a hipótese de que o STF tem alterado sua atuação como forma de resposta ao jogo duro travado 

pelo Executivo. De início, como critério metodológico, optou-se pelo uso do método 

bibliográfico-indutivo. Após, utilizou-se dos métodos (i) quantitativo, a partir da seleção de 

decretos presidenciais que foram objetos de ação no STF pelo período mencionado, (ii) 

qualitativo, por meio da análise tanto do conteúdo dos decretos quanto das ações, já baixadas ou 

em trâmite processual, a que foram submetidos e (iii) comparativo, haja vista a confrontação a ser 

estabelecida entre as atuações da Corte frente aos decretos expedidos no período selecionado que 

foram submetidos, total ou parcialmente, à sua apreciação. A análise iniciou-se com a criação de 

uma tabela comparativa sobre as ações baixadas, de modo que, tendo em vista o resultado obtido 

no sentido de que grande parte das decisões do STF não analisou o mérito da ação, concluiu-se 

que o Supremo optou por não se imiscuir nos assuntos alusivos à esfera do Executivo. Ante o 

processo de criação de uma segunda tabela comparativa a fim de se analisar ações ainda em 

trâmite na Corte, espera-se concluir que a omissão do STF previamente constatada na primeira 

tabela tenha se transformado em atuações contrárias ao jogo duro que vem realizando o Executivo 

por meio dos decretos, vez que grande parte das ações protocoladas que questionavam decretos 

expedidos pelo atual governo ainda não foi julgada pelo STF. 
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O presente trabalho buscou compreender o impacto de dois personagens na cultura jurídica 

Imperial, enquanto sujeitos emblemáticos dessa cultura que surgia, são eles: Rui Barbosa e 

Joaquim Nabuco. Foram dois importantes juristas brasileiros do Império, com suas causas e 

interesses, pelos quais desempenharam papel importante na construção e consolidação de uma 

cultura jurídica brasileira, assim como, de um pensamento liberal brasileiro. Formados pelas duas 

únicas faculdades de Direito do Império, tiveram formação e contato com ideias jurídico-políticas 

de forma semelhante, às quais os formaram enquanto juristas e políticos. Essas mesmas ideias 

influenciaram Barbosa e Nabuco seguirem caminhos diferentes, pelos quais, com suas 

peculiaridades, produziram consequências diferentes. Nesse sentido, a pesquisa busca traçar as 

semelhanças entre esses discursos, bem como identificar em que medida foram traduções jurídicas 

de ideias estrangeiras, tal como estudar o papel de suas contribuições na construção e 

consolidação da chamada cultura jurídica brasileira. Em especial, traçar essas contribuições 

utilizando o testemunho e a fonte histórica produzida por Castro Alves, colega de faculdade e 

amigo próximo de Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Pudemos observar que, a gênese que produz 

uma cultura jurídica é composta por diversos fatores, institucionais, sociais e individuais. Nesse 

último aspecto, a escolha desses dois personagens é simbólica e representativa, pois compõem o 

imaginário jurídico como grandes formadores e influenciadores. Não buscamos questionar sua 

importância, mas apresentar que esses atores foram mais produto de uma cultura própria que 

surgia, do que produtores definitivos dela. É claro que desempenharam um papel grandiloquente,  

não só em relação à consolidação de institucionalidades públicas, como na defesa das faculdades 

de Direito, judiciário ou das eleições majoritárias, mas também no âmbito do pensamento jurídico 

e político. Nessa segunda tarefa, podemos citar as contribuições de Rui Barbosa ao pensamento 

diplomático brasileiro e o combate liberal às elites políticas e por parte de Joaquim Nabuco, o seu 

abolicionismo monárquico. Dessa forma, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa foram agentes 

importantes na construção e consolidação de uma cultura jurídica brasileira no Império, 

contribuições que têm influenciado o pensamento político e jurídico até os dias atuais. São duas 

figuras que usamos como fio condutor para o objetivo central da pesquisa que foi estudar a cultura 

jurídica nesse período. 
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A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que foi recepcionada no 

Brasil, mediante o Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002, versa sobre a 

autodeterminação dos povos indígenas e tribais, permitindo disciplinar uma nova relação do 

Estado nacional com esses povos. Dessa forma, ela visa a garantir e reconhecer a esses povos o 

direito de assumir o controle de suas próprias instituições e “formas de vida”, com o objetivo de 

fortalecer seus costumes (língua, religiões, terras etc.), dentro do âmbito dos Estados onde 

residem. Além disso, a Convenção dispõe sobre o instituto da consulta prévia, livre e informada, 

a qual determina que povos indígenas e tribais sejam consultados sobre medidas que os afetem.A 

postura do Estado tem sido a de relativizar a consulta prévia e esse direito permanece sendo 

sistematicamente violado. A consulta deve ser prévia, livre, informada, conduzida pelos 

destinatários da Convenção nº 169 com autonomia, devendo a participação do Estado e agentes 

privados estar imbuída de boa fé e respeito à metodologia e tempo das comunidades afetadas. O 

reconhecimento dos direitos dos povos e comunidades tradicionais pelo Estado brasileiro só tem 

sido possível com reivindicação e pressão dos próprios sujeitos, a partir de suas organizações 

representativas que, na grande maioria dos casos, se formam e se consolidam diante do 

enfrentamento de uma ameaça comum, diante de um conflito socioambiental que ameaça sua 

existência com a usurpação do território tradicional.A presente pesquisa busca, portanto, 

investigar os desafiosda concretização de direitos já previstos em lei, através da análise de casos 

concretos envolvendo conflitos antropologicos jurídicos dos povos indígenas e tribais, tendo 

como base a Convenção nº 169 da OIT e os desdobramentos do instituto da consulta prévia, livre 

e informada como forma de garantir o direito a bens culturais e autodeterminação dos povos 

tradicionais, em contraposição à prática corrente do Estado de se basear na ideia de uma 

“sociedade de iguais”, invisibilizando, assim, contextos étnicos culturais distintos daqueles 

considerados hegemônicos. 
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O presente plano de trabalho de Iniciação Científica está inserido no Projeto de Pesquisa 

"Enquadramentos jurídicos do corpo nas decisões judiciais dos Tribunais Superiores no Brasil", 

que tem por objetivo examinar como os Tribunais Superiores concebem o corpo humano e 

categorias jurídicas a ele relacionadas. Para investigar empiricamente o fenômeno, o grupo 

realizou um levantamento de acórdãos, para em seguida dar início à fase exploratória do material 

coletado, categorizando as decisões judiciais resultantes. Como resultados parciais, tem-se uma 

grande quantidade de acórdãos analisados (1281), da qual uma pequena porcentagem se mostrou 

pertinente ao estudo (101), após serem eliminadas as decisões que tangem a questões meramente 

processuais (1180). Sem prejuízo do apoio fornecido à pesquisa empreendida coletivamente, este 

plano de trabalho visa também a investigar como o direito brasileiro percebe o fenômeno da 

digitalização do corpo. Com o crescente uso de tecnologias como reconhecimento facial e 

identificação biométrica, pode-se constatar uma transformação do corpo humano em informação 

passível de processamento por sistemas computacionais. Esta reconfiguração do conceito de 

corpo traz consigo novos dilemas jurídicos, sobretudo no que tange a direitos de personalidade. 

Além da pesquisa no escopo do projeto coletivo, realizou-se uma pesquisa jurisprudencial sobre 

termos relativos ao plano de trabalho (dados pessoais de saúde, dados genéticos, biometria, 

reconhecimento facial, identificação biométrica, dados relativos à vida sexual). Como resultados 

parciais atingidos, percebe-se que o tema ainda não adentrou extensamente nos Tribunais 

Superiores, como passa a fazer crescentemente em ações de primeiro grau ─ tal como o notório 

caso do reconhecimento facial no metrô de São Paulo ─ e de segundo grau. Não obstante, verifica-

se o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da noção de “privacidade genética”, bem 

como da aplicação de princípios gerais da área de proteção de dados pessoais, como os princípios 

da adequação e necessidade, para o tratamento de dados pessoais para fins de políticas públicas 

sanitárias. 
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A presente pesquisa trata da relação entre as TWAIL, a decolonialidade e o pensamento pós-

colonial como ferramenta na construção da soberania epistemológica nos países de terceiro 

mundo. A análise das informações foi balizada pelo método lógico-dedutivo, amparado em 

revisão bibliográfica e documental, e reforçada com pesquisa bibliométrica na Plataforma Scopus. 

O marco teórico das TWAIL – Third World Approaches to International Law, ou “Abordagens 

do Terceiro Mundo ao Direito Internacional” em português, enquanto movimento intelectual e 

político, deu-se com os estudos de autores como Bhupinder Chimni, Antony Anghie e 

Balakrishnan Rajagopal, dentre outros. As TWAIL surgiram como reação dos países de terceiro 

mundo para desestimular a perpetuação dos dogmas e valores eurocêntricos. O processo de 

colonização foi complexo, multinível, não estando restrito apenas ao contexto político e militar. 

Por isso, a construção de um espaço para discussão e produção teórica foi fundamental para dar 

maior relevância e visibilidade aos autores e perspectivas dos intelectuais terceiro-mundistas, 

diminuindo assim a dependência dos centros ocidentais de produção do conhecimento. O pós-

colonialismo pode ser entendido como um tempo histórico posterior às independências das 

sociedades exploradas pelo imperialismo e neocolonialismo na Ásia, América Latina e África, 

como também uma corrente de pensamento que reflete a relação antagônica entre colonizador e 

colonizado, bem como os impactos sociais da colonização em uma visão universalista. É na 

modernidade que surgiu o capitalismo e o contexto de raça, e a partir de então construíram-se 

teorias de cunho racista para determinar a divisão internacional do trabalho no sistema-mundo, 

separado em centro e periferia. De forma complexa a colonização consolidou-se na seara da 

economia, da subjetividade, do controle do ser, formando um padrão mundial do poder capitalista. 

Cada região teve uma história colonizatória única, que acabou influenciando nas diversas teorias 

sobre a opressão imperialista. A decolonialidade, segundo Walter Mignolo, é uma elaboração 

posterior ao pensamento fronteiriço do corpo, do gênero, da subjetividade, que resiste às cinco 

ideologias da modernidade: cristianismo, liberalismo, marxismo, conservadorismo e 

colonialismo. Trava um diálogo crítico com a transmodernidade, enxerga a subjetividade dos 

povos e ignora a visão monolítica da universalidade. As TWAIL, protagonizando a realidade do 

terceiro mundo, tendem a somar voz na produção do conhecimento que visa combater o 

monopólio dos grandes centros de conhecimento. 
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ENTRE A AUTORIDADE E A INTEGRIDADE: A TEORIA DO DIREITO E A 

POLÍTICA JURÍDICA NO MOVIMENTO INTEGRALISTA BRASILEIRO DURANTE 

A ERA VARGAS 

Nº: 20219460 

Autor(es): Raul Nicolas Dombek Coelho 

Orientador(es): Thiago Freitas Hansen 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Autoritarismo, Integralismo, Teoria Do Direito 

 

O presente trabalho se volta para a produção teórica dos membros daAção Integralista Brasileira 

(AIB), visando identificar suas principais perspectivassobre a Teoria e o Conceito de Direito. 

Pretende-se analisar e compreender a ideiade Direito sustentada pela doutrina política integralista, 

bem como suas influências,seus limites e sua posição no contexto intelectual da época. Parte-se, 

assim, doquestionamento acerca da possibilidade de se falar em uma teoria coesa esistemática do 

Direito integralista. Para responder a referida questão, realizou-seuma ampla pesquisa histórico-

bibliográfica, lapidada a partir do trabalho simultâneoentre fontes primárias e secundárias de 

cunho teórico, documental e jornalístico.Foram acessados e estudados textos e panfletos políticos 

escritos e divulgadospelos militantes e intelectuais integralistas ao longo da década de 1930, assim 

comofoi realizada a análise de textos de influência ao movimento e periódicos de época.As fontes 

secundárias auxiliaram de modo subsidiário a pesquisa jurídica, a partir deabordagens já 

consolidadas da historiografia com relação ao movimento políticointegralista. Das leituras 

realizadas, verificou-se a ampla fragmentariedade dasconstruções teóricas a respeito do Direito e 

da teoria do Direito nos autores filiados àe simpatizantes da AIB. Dois movimentos prevaleceram 

na abordagem teórica emquestão: uma concepção corporativista e organicista de Direito alinhada 

diretamenteao modelo fascista italiano e uma concepção jusnaturalista católica de 

intensaabordagem metafísica em face dos conceitos jurídicos. Um ponto de contato entreambas 

as abordagens se concentra, de sobremaneira, como uma oposição aoDireito liberal e outros 

projetos jurídicos materialistas, tal como o positivismo e omarxismo. A concepção espiritualista, 

corporativista e dinâmica do Direito no EstadoIntegral pretenderia a construção de normas não 

rígidas e que regulassem, de modoespecífico, as esferas políticas, econômicas, morais e espirituais 

do Homem Integral.O ‘constitucionalismo reumático’ do modelo legalista liberal era uma 

necessidade aser superada e substituída pela integridade dos conceitos e instituições de 

Estadodelineadas a partir de rígidos valores morais tradicionalistas. Dessa maneira,conclui-se 

pela possibilidade de se identificar uma fragmentária teoria do DireitoIntegralista, que, apesar de 

suas contradições, incompletudes e limitações, pôde serdelineada e identificada por meio da 

análise conjunta de distintos documentos eescritos produzidos durante o curto período de 

atividade da AIB. 
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Neste trabalho será analisado o filósofo político Jean Jacques Rousseau, em suas obras Do 

Contrato Social, O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 

Rousseau e as Relações Internacionais, além de alguns artigos, para a compreensão da vida do 

homem na sociedade civil e as implicações no âmbito jurídico e social, sobre os aspectos da 

legitimidade e as nuances da propriedade privada. Na formação do corpo político e em sua 

existência e manutenção, se mostrou necessário compreender as implicações da justiça na 

sociedade, em seu aspecto normativo e prático, com foco na garantia de direitos sociais e 

igualitários aos homens. Por meio de leituras das obras principais, literaturas secundárias, 

reuniões individuais e fichamentos, foi possível visualizar e analisar o papel da justiça social, 

presente na liberdade e na igualdade de um Estado regido por leis. Espera-se mostrar com clareza 

as implicações práticas dos ideais teóricos de justiça para Rousseau, numa chave de leitura que 

compreende o homem no estado selvagem em uma passagem para o estado civil, no qual a política 

e a justiça tornam-se essenciais para ordenar os homens. Assim sendo, é preciso explicar como a 

justiça se consolidou nos escritos do genebrino, para mostrar a evolução dos homens e a forma 

de garantir um Estado mais duradouro, ordenado primeiramente pelo Contrato Social, alinhado 

aos ideias de justiça, que visam criar um aparato para proteger o indivíduo e garantir sua cidadania 

e dignidade, de modo que o povo possua direitos e deveres bem delineados. A justiça social se 

tornou essencial ao pensar na relação do homem com a sociedade, garante uma rede de proteção 

e legitimação do direito, ademais, o poder legislativo e executivo dão liga ao Estado, ao garantir 

aos membros a possibilidade de conservação da vida e de cada homem ser senhor de si mesmo, é 

um processo complexo, que exige uma boa educação, o ensinamento das virtudes, uma análise de 

conjuntura e estratégia por parte do Legislador e uma constituição de leis que sejam fortes e 

respeitadas, se ocorre do Estado não ser capaz de proporcionar mais segurança e prosperidade aos 

seus membros, este se dissolve e falece e é a vitalidade dos homens e das leis que mostram 

caminhos para a formação de um bom corpo político e moral. 
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O presente trabalho teve como objetivo realizar um mapeamento das decisões judiciais que 

discutem o financiamento educacional nos tribunais de justiça estaduais dos Estados Unidos da 

América (EUA) e analisar os litígios que possuem como principal reivindicação a educação 

adequada. O sistema de educação estadunidense é orientado pelas constituições estaduais, não 

existindo um sistema nacional de educação no país. Do mesmo modo, o sistema de financiamento 

escolar é de responsabilidade local, os maiores montantes de recursos voltados à educação são 

disponibilizados pelos estados e pelos distritos escolares. Dessa forma é evidente a desigualdade 

da qualidade educacional entre os distritos que apresentam uma maior arrecadação de impostos e 

aqueles com uma menor arrecadação. Com este formato de financiamento, alunos e famílias têm 

recorrido aos tribunais para que o direito à educação de qualidade prevista nas constituições 

estaduais seja cumprido. A discussão do financiamento educacional nos tribunais nos EUA tem 

ocorrido desde os anos 1960 com mudanças de estratégias nos casos ao longo dos anos. Por isso, 

pesquisadores dividem a história dos litígios educacionais do país em três ondas, as quais se 

diferenciam principalmente pelas cláusulas utilizadas para reivindicar tais direitos. Atualmente 

observamos que nos tribunais do país são fortes os litígios clamando por uma educação adequada, 

chamados casos de adequacy, os quais buscam por meio dos tribunais exigir uma educação 

adequada de acordo com os princípios constitucionais para todos. Para cumprimento de tal 

objetivo realizou-se uma análise dos litígios educacionais voltados à adequação nos tribunais dos 

EUA entre os anos de 2017 a 2020, utilizando do site schoolfunding.info para identificar os casos 

apresentados aos tribunais. Segundo levantamento feito por Rebell (2017) após o ano de 2008 há 

uma queda nos resultados favoráveis aos litigantes, efeito da recessão econômica de 2008. No 

período analisado pela pesquisa, foram identificados 57 litígios educacionais, sendo que 26 

possuem reivindicações ligadas diretamente à adequação. Dos 26 casos analisados, 6 foram 

decididos a favor dos litigantes, 10 ainda estão em andamento, 4 foram rejeitados, 2 dispensados 

e 4 decididos a favor do réu. Observou-se que o clima pós recessão ainda é visível nas decisões 

judiciais voltadas à educação sendo que nesses períodos há uma maior probabilidade de se 

formular políticas orçamentárias mais restritas nos tribunais. 
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Entre 1994 e 2014 o financiamento empresarial tornou-se fator determinante para o desempenho 

e o sucesso eleitoral no Brasil, sendo a engrenagem principal para a campanha de candidatos e 

partidos políticos. Todavia, em 2015 o Supremo Tribunal de Federal (STF) o torna proibido, no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.650. Diversas são as questões que 

emergiram após a proibição do financiamento empresarial, tais como: Quais mudanças na relação 

entre dinheiro e voto ? Será que foram favorecidos candidatos com maior poder econômico 

próprio? Ou foram favorecidas aquelas candidaturas com maior mobilização de seus apoiadores 

voluntários? Foi favorecida a reeleição e a sucessão de grupos políticos que já exercem mandatos? 

Foram favorecidas as mulheres, tão sub-representadas, na política brasileira? Para buscar 

responder a essas questões, mesmo que parcialmente, desenvolvemos no Laboratório de Análise 

de Redes (LAR/UFPR/SL) um estudo comparativo entre as eleições de 2014 e 2018. Em função 

do volume de dados e do caráter de iniciação científica deste trabalho, optamos por analisar o 

Estado do Paraná. Os dados utilizados na pesquisa são disponibilizados pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) e estão organizados em um banco de dados no Laboratório de Análise de Redes 

(LAR), tendo sido utilizados tabelas referentes às candidaturas, resultados das eleições e 

prestações de contas dos dois pleitos selecionados para os estudos. Durante os trabalhos de IC 

foram realizadas leituras sobre a temática político-eleitoral e introdução à estatística. Aplicamos 

como método de investigação a exploração estatística descritiva e inferencial tendo como 

ferramentas planilhas eletrônicas e o software Jamovi e JASP para cálculos estatísticos. Os 

resultados são bastante expressivos quando exploramos os atributos dos candidatos (sexo, raça, 

escolaridade, idade e ocupação), especialmente quando verificamos que o percentual dos 

candidatos homens eleitos chega a 6,48% enquanto as candidatas mulheres, apenas 0,57%. Um 

dos principais pontos da exploração foi a correlação entre a receita dos candidatos e a votação 

obtida, na qual apresentou uma variação de 0.653 em 2014 e passou para 0,649 em 2018, tendo 

variação quase nula. Os resultados obtidos com a exploração dos dados referentes ao PR têm 

contribuído para o projeto “guarda-chuva” que abriga outros estudos no nosso grupo de estudos 

(LAR) e estamos preparando o material resultante da IC para publicação em periódico indexado, 

buscando assim contribuir com os debates na área de financiamento eleitoral. 
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O presente estudo tem como objeto o pensamento reacionário católico do final da Primeira 

República e início da Era Vargas, em especial no tocante ao direito. Dada a especificidade do 

tema – ou, talvez melhor colocando, a ausência de estudos sobre o mesmo –, também são feitas 

extensas considerações acerca de seus posicionamentos políticos, filosóficos e culturais. Com a 

pesquisa em estágio final, aponto como principais referências: a) de fontes primárias, os curtos 

ensaios publicados no periódico A Ordem, de autoria variada, e a tese defendida por Alceu 

Amoroso Lima para a cadeira de Introdução à Ciência do Direito da Faculdade Nacional de 

Direito; b) o estudo de Francisco Iglesias sobre o pensamento de Jackson de Figueiredo; c) os 

historiadores do direito fascista europeu (Michael Stolleis e Sebastián Martín, especificamente). 

Situando melhor o objeto estudado, ao falar em “pensamento reacionário católico” refiro-me 

sobretudo ao Centro Dom Vital, associação civil de intelectuais católicos fundada em 1922 por 

Jackson de Figueiredo e posteriormente liderada por Alceu Amoroso Lima (Tristão de Ataíde), e 

que tinha como principais pautas o retorno da Igreja à política e uma rejeição agressiva da 

modernidade. Dentre alguns de seus mais célebres integrantes durante o período estudado, cito, 

exemplificativamente, Hamilton Nogueira, eleito senador da república ao final da Era Vargas; um 

jovem San Tiago Dantas; um também jovem José Pedro Galvão de Sousa, futuro fundador da 

Faculdade de Direito da PUC-SP; e Tito Prates da Fonseca, respeitado publicista em seu tempo. 

Sobre alguns dos temas mais extensivamente trabalhados, menciono brevemente: a visão de 

mundo romântica compartilhada pelos reacionários, que considero determinante para análise do 

seu pensamento; a importância (obsessão, até) com a noção de ordem; diferenças ideológicas – 

ressalto, que se faziam presentes muito mais no plano teórico – para outros movimentos fascistas; 

as críticas ao jusracionalismo moderno; a nova forma do jusnaturalismo do início do séc. XX, 

institucionalista, e não subjetivista; e de que modo as cláusulas gerais, tão apontadas como 

instrumentos do direito autoritário, podem ser interpretadas na reação católica brasileira. Quanto 

à relevância do tema, não parece absurdo afirmar que o Centro Dom Vital influenciou, em grau 

variado, diversos jovens juristas que posteriormente viriam a exercer importantes papéis na vida 

política e jurídica brasileira. 
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O trabalho possuía como objetivo o estudo da violação positiva do contrato à luz da 

responsabilidade civil. A violação positiva do contrato constitui espécie de inadimplemento 

decorrente da violação dos deveres de proteção (ou anexo) da obrigação derivados da boa-fé 

objetiva, de modo que, apesar de cumprida a obrigação principal, houve causação de danos aos 

direitos da contraparte em vista do descumprimento dos deveres de proteção, como dever de 

informação e esclarecimento; dever de cuidado e proteção e dever de lealdade e proteção. Assim, 

buscou-se o estudo do “cumprimento defeituoso” por um dos seus principais efeitos, a 

responsabilidade civil. Para tanto, a pesquisa se utilizou da metodologia dedutiva por análises 

bibliográficas, assim como análise de caso prático julgado pelos Tribunais pátrios. Em um 

primeiro momento, procurou-se diferenciar a violação positiva do contrato em relação às figuras 

do inadimplemento parcial e total da obrigação, visualizando tal espécie de descumprimento 

dentro da noção de obrigação como processo, através dos deveres anexos derivados da boa-fé 

objetiva que podem ser examinados durante o curso da relação jurídica. Após, procurou-se 

compreender a violação positiva do contrato a partir de um dos seus efeitos: a responsabilidade 

civil, como forma de reparar os danos causados pela quebra dos deveres de proteção. Nesse 

escopo, buscou-se analisar, de maneira geral, as principais controvérsias envolvendo a disciplina 

à luz da doutrina permeado com análise de caso prático por meio de julgados. Ainda, realizou-se 

uma breve abordagem contextualizada do instituto por um olhar indenizatório vinculado ao 

interesse contratual positivo e negativo. Como resultados esperados, apanhou-se que: i) a violação 

positiva do contrato encontra problemáticas conceituais para a sua aplicação no direito brasileiro, 

ocasionando confusões com o instituto da mora; ii) a violação positiva do contrato gera danos ao 

dever de proteção da obrigação e, por consequência, acarreta a responsabilidade civil que, a 

princípio, mostra-se contatual; e iii) que apesar do regime de responsabilidade civil contatual, 

cabe ao intérprete verificar no caso concreto se, realmente, o regime contratual seria aplicável ao 

ônus probatório, solidariedade, contagem de juros e atualização monetária, competência e 

prescrição. Em conclusão, esta pesquisa procurou visualizar a importância da violação positiva 

do contrato no contexto da responsabilidade civil, de forma a compreender que apesar de sua 

adaptação, há uma dificuldade prática no sentido conceitual na sua aplicação. 
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O presente trabalho tratou-se da pesquisa desenvolvida no programa de Iniciação Científica 2020-

2021 da UFPR, no setor de Ciências Jurídicas. Seu objetivo foi examinar, comparativamente, as 

contribuições de José Tomás Nabuco de Araújo e de seu filho, Joaquim Nabuco de Araújo, como 

reflexos da cultura jurídica do Império Brasileiro. As bases teórico-conceituais do presente estudo 

foram a cosmovisão de Joaquim Nabuco acerca do legado jurídico do Segundo Reinado, seja pela 

observação do pai, condensada em Um Estadista do Império, ou através da visão sobre sua própria 

atuação, condensada em Minha Formação. A pesquisa pautou-se na análise qualitativa de 

bibliografia acerca da história dos cursos de Direito, da cultura jurídica imperial e do pensamento 

jurídico-político de pai e filho. Assim, esperaram-se como resultados do estudo (i) o diagnóstico 

de uma cultura jurídica sui generis que existiu historicamente tal como foi, isto é, cumprindo antes 

uma função política-retórica do que doutrinária-dogmática; (ii) a participação dos Nabuco 

enquanto expressão da cultura jurídica, especialmente na defesa do regime monárquico e do 

abolicionismo escravagista; (iii) a tradução e aplicação de ideias estrangeiras filtradas pelo 

liberalismo compartilhado entre pai e filho; (iv) a constatação que ambos encarnaram o arquétipo 

do bacharel imperial, sem desconsiderar as peculiaridades das diferentes gerações que integraram. 

Para tal, impôs-se a necessidade de analisar o modus operandi do ensino jurídico no século XIX, 

considerando que pai e filho foram diplomados bacharéis em distintas épocas, tendo o aquele 

estudado em Olinda, na primeira metade do século, e esse em Recife e São Paulo, na segunda 

metade. Uma vez compreendida a atmosfera que forjou os Nabuco, suas atuações públicas foram 

analisadas, cada uma a sua época, mais como reflexos do que construtoras do contexto histórico 

em que estavam inseridos. Quer dizer, como sujeitos passivos da cultura jurídica e agentes 

tradutores de doutrinas estrangeiras. Em suma, a pesquisa percorre o bacharelismo do Império 

Brasileiro personificada em dois parlamentares da família Nabuco, averiguando suas 

contribuições à construção do Direito Brasileiro e da política nacional. 
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Ao meu debruçar sob esta pesquisa, o tema que proponho é o encarceramento de mulheres pretas 

e pardas no estado do Paraná, contudo, em virtude da realidade dos dados apresentados pelos site 

oficial do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, me deparo com altos índices mulheres 

brancas e pobres encarceradas na capital paranaense. Com o auxílio das perspectivas de raça e 

classe e da formação étnica embranquecida paranaense, os agentes sociais desta pesquisa foram 

ampliados a se considerar também as relações socioestruturais de mulheres brancas e pobres. 

Delimitado isso, a questão que guia toda essa pesquisa é a: Como funcionam as relações 

estabelecidas pelo cárcere perante mulheres encarceradas? Inicialmente a metodologia coloca 

para responder essa questão foi o método etnográfico, qualitativo e a coleta dados a partir de 

conversações semi-estruturadas com as mulheres e com o corpo administrativo do campo 

escolhido e os sites oficiais do Governo do estado, além das referencias teoricas do Direito Penal, 

da Criminologia Feminista e Sociologia Criminal. Contudo, em decorrência da Pandemia da Sars- 

COV- 19  e da burocracia para entrar com as mulheres e com o estabelecimento prisional 

escolhido, me ative apenas na parte teórica da pesquisa. Das bases teóricas que foram escolhidas 

para estruturar a pesquisa, todas convergem para as questões subjetivas que constroem as relações 

entre as mulheres encarceradas e o sistema, por exemplo, estamos falando de Zaffaroni quando 

afirmamos que o individuo considerado criminoso sofre sucumbições aos tais filtros 

criminalizantes, e que isso se  duplica ou triplica ao passo que adcionamos os estigmas sociais 

(genero, raça, classe, sexo, etc.); e essa seletividade também ocorre do outro lado da mesma 

moeda, pensando nos agentes policiais, não como a instituição Policial, mas do guarda-da-esquina 

pensamos em indivíduos (muitas vezes) oriundos da mesma classe e raça daquele que está sendo 

engolido pelo sistema,  que passam pelo endurecimento para atuar no sistema e são inseridos em 

uma estrutura de crueldade e desumanização. Embora ainda esteja concluindo a pesquisa teórica, 

podemos apontar que o que tenciona as relações entre esses dois opostos são as relações de poder 

e contraste de bem estar social empurrados goela abaixo, transformando ambos (os indivíduos 

criminalizados e os agentes penitenciários) vítimas de um sistema que neutraliza e molda 

indivíduos subjetivos e objetivos. Por fim, ainda há de se considerar os fios condutores que 

podemos romper, para começar a reformular o sistema penal. 
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O objetivo deste trabalho foi a problematização da formação docente em diálogo com a educação 

popular, quando construídas na perspectiva da emancipação humana. O tema que elegi para 

problematizar e compreender a formação foi a horta agroecológica. Escolhi esse tema gerador por 

ser uma ciência dinâmica que refere-se ao estudo da agricultura desde uma perspectiva ecológica 

levando em consideração as dimensões: econômica, social, ecológica, dos saberes populares, 

política e ética; com características transdisciplinares integrando conhecimentos de diversas 

outras ciências e incorporando o conhecimento de comunidades tradicionais, valorizando o 

conhecimento popular. Para que avancemos na nossa pesquisa o instrumento metodológico foi a 

pesquisa qualitativa e participante, que visa o desenvolvimento autônomo a partir das bases 

concretas de suas realidades, os sujeitos que irão participar das investigações como investigadores 

e estudiosos, que são os professoras e professores da rede pública de Matinhos e que atuam em 

diferentes fases do ensino, educação infantil, fundamental, médio e superior e que tenham hortas 

caseiras, o projeto que estamos desenvolvendo pretende trabalhar a partir de círculos de diálogos, 

a princípio de forma remota por conta da pandemia do COVID-19. O processo de estado da arte, 

que está em curso, está buscando na base de dados de periódicos do Google Acadêmico, entre os 

anos de 2016 a 2020, na região Sul do Brasil, artigos que tenham por objetivo o diálogo entre a 

formação docente, a educação popular e hortas agroecológicas. Os resultados esperados com esta 

pesquisa participante é estimular a formação docente continuada de forma orgânica e que por 

meio do tema do cultivo de uma horta caseira e/ou escolar, possam perceber e se apropriar desses 

conhecimentos e coloca-los em diálogo com os saberes escolares, de modo a ressignificá-los e 

dar sentido aos saberes escolares. 
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Resumo - Este Plano de Trabalho teve por objetivo investigar e analisar a desigualdade social e a 

pauperização no município de Matinhos, localizado na região do litoral paranaense, de agosto de 

2020 até o presente momento. A problematização e o objeto de pesquisa foram construídos a 

partir da realidade social e econômica do litoral do Paraná, com suas altas demandas por políticas 

sociais voltadas para a população em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, o objetivo 

geral foi desvelar as principais expressões da questão social, elegendo a desigualdade social e a 

pauperização do município de Matinhos como objeto de estudo. Partimos do pressuposto de que, 

mesmo antes da emergência da COVID-19, as ações do governo federal que estabeleceram a 

redução no financiamento em políticas públicas na área social, por meio do corte de gastos 

públicos, estão incidindo no aprofundamento da desigualdade social e na pobreza das famílias do 

litoral paranaense.  A opção metodológica articula a pesquisa quantitativa e a qualitativa, com a 

análise de índices extraídos de órgãos de pesquisas oficiais do Brasil e do Paraná. Foram 

realizadas pesquisas bibliográficas e documentais sobre a questão social no Brasil e no litoral do 

Paraná, sobre o mundo do trabalho, as condições econômicas e sociais, a desigualdade social e a 

pobreza. Pesquisamos ainda, o Índice de Gini dos municípios, que avalia o grau de desigualdade 

social e distribuição de renda. Os resultados parciais da presente pesquisa indicaram que a 

pauperização no município vêm se ampliando. Por exemplo, apesar do Índice de Gini de Matinhos 

ser o mais favorável do litoral do Paraná (0,48), não significa que a pobreza não esteja avançando 

progressivamente. Analisando os dados de 2018, a população estimada de Matinhos era de 

34.720hab. e o número de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) era de 6.526, isto é 

18,76% (MPPR, 2019). Em 2019, a população estimada aumentou para 35.219hab. e o número 

de famílias inscritas no CadÚnico também aumentou para 6.839, o que equivale a 19,69% 

(MPPR, 2020). Ou seja, mesmo no período que antecede a pandemia da COVID-19, já existia 

uma tendência ao aumento da pobreza em Matinhos. Acrescenta- se a isto o índice elevado de 

trabalho informal, uma vez que somente 8.629 pessoas estavam ocupadas formalmente, com a 

média de 24,5% da população (IBGE Cidades, 2019). Diante deste cenário, consideramos 

necessário o aprofundamento da presente pesquisa para ampliar a coleta de dados e a análise da 

temática em tela.Palavras-Chave: Questão Social; Desigualdade Social; Pauperização. 
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Quando tratamos de racismo, entende-se que é uma construção social com fins discriminatórios, 

tendo por base a cor, religião, etnia, origem e ascendência, podendo se manifestar em diversas 

instâncias, inclusive no ambiente escolar, promovendo desigualdades que acarretam uma lacuna 

educacional. Embora poucos estudos falem sobre quais são os impactos e consequências 

emocionais que o racismo impõe a uma pessoa negra, se considerarmos que a mesma é uma 

criança, do sexo feminino e filha de encarcerados, os fatores de risco aumentam, bem como sua 

situação de extrema vulnerabilidade. O objetivo deste estudo foi identificar meninas negras filhas 

de pais encarcerados que frequentavam a escola no ano de 2019. Participaram deste estudo 552 

professores da rede pública de ensino de Piraquara, região Metropolitana de Curitiba-PR. Como 

metodologia, utilizou-se um questionário on-line contendo dados sobre as crianças e seus 

professores. Os dados foram analisados de forma descritiva, utilizando-se o software Jamovi. Os 

resultados apontam que haviam 39 meninas negras filhas de pais encarcerados, sendo que 14 

frequentavam o ensino infantil, enquanto 25 frequentavam o ensino fundamental, com idade entre 

5 e 12 anos. Os professores apontaram  que as meninas apresentavam características 

predominantemente negativas, como tristeza, revolta, indisciplina  e apatia, além de relatarem 

ansiedade, insegurança e baixo rendimento escolar. Considerando as situações enfrentadas por 

essas meninas, se faz necessário um olhar atento visando que o ambiente escolar  não se torne  um 

espaço de desigualdades tornando as crianças mais rotuladas e que acabe estimulando episódios 

de racismo, criando um ambiente hostil para o desenvolvimento educacional e emocional 

impactando de maneira negativa  no desenvolvimento destas meninas. 
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O turismo é um fenômeno sociocultural que tem se intensificado com o desenvolvimento 

tecnológico e com o avanço dos sistemas de comunicação e tecnologia, fazendo com que o 

mercado turístico passasse por uma revolução informacional. Se viu então a necessidade em 

compreender como essas mudanças se caracterizam dentro do turismo, através, principalmente, 

do e-marketing. Englobando esse cenário de mudanças e desafios de adaptação, surgiu a pandemia 

da Covid-19, o que fez com que o setor de viagens passasse pela maior crise já vivenciada. Ainda 

nesse contexto tecnológico, é possível afirmar que as Tecnologias da Informação têm 

revolucionado o turismo e a forma como os viajantes acessam as informações, planejam suas 

viagens e compartilham suas experiências. Com isso, a competitividade entre os destinos veio à 

tona e se fez necessário uma atenção maior para o marketing digital. Como objeto de estudo 

utilizou-se o destino turístico Brasil, classificado, em termos de chegadas de turistas 

internacionais, como o principal destino da América do Sul e o segundo na América Latina. Ao 

se tratar de marketing do destino turístico, especificamente com estudos de caso do Brasil, poucos 

são os resultados, sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi relacionar e comparar estratégias 

sobre o e-marketing dos destinos no Brasil. Foi realizada uma pesquisa exploratória, com análises 

descritivas, abordagem qualitativa e natureza aplicada nos sites e redes sociais oficiais de 

divulgação do país, sendo elas o Ministério do Turismo (MTUR), a Embratur e o Visit Brazil. Ao 

analisar quais redes sociais e ferramentas são utilizadas por cada órgão oficial foi constatado que 

todas utilizam as mesmas plataformas. Contudo, ao analisar as redes sociais em termos 

qualitativos, o MTUR tem um melhor aproveitamento das redes considerando as postagens e a 

interação, seguido pela Embratur com aproveitamento intermediário e, o Visit Brazil com o menor 

aproveitamento das redes sociais. Os resultados desta pesquisa apontam para  necessidade de 

maior  investimento do Governo  Federal no  marketing  digital  para  aproveitar o  potencial  das 

mídias sociais em prol do turismo do Brasil no intuito de oferecer informação de qualidade e 

atualizada sobre os atrativos turísticos do país, valorizando suas especificidades, cultura e 

atrativos turísticos. Como pesquisas futuras sugere-se comparar o panorama das redes sociais 

durante a pandemia com o momento futuro da retomada do turismo. 
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A pesquisa se debruçou sobre os processos de deslegitimação jurídica do Estado Novo, levado a 

cabo por juristas outrora de viés governista, especificamente na parcela final do regime de Vargas 

(anos 1939-1945). Essa investigação teve a finalidade de delinear a fluidez teórica e política de 

alguns juristas notórios do período. Para tanto, lançou-se mão da metodologia bibliográfica-

documental, de modo que a pesquisa recorreu a doutrina jurídica publicada no período, a 

documentos oficiais do governo e, principalmente, periódicos de notícia, buscando identificar 

nessas páginas o contexto social-intelectual das figuras investigadas (eventos e festividades que 

participaram, com quem tinham boas relações, ingerências que exerciam no governo, etc.) e os 

posicionamentos político-jurídicos que expressaram em cada instante do recorte temporal 

(manifestações de apoio ou desaprovação a determinada lei, subscrição de manifestos políticos, 

entre outros). Tal esforço foi focalizado, principalmente, mas não exclusivamente, nas figuras de 

Pedro Batista Martins e Vicente Rao.  O resultado foi o delineamento da trajetória intelectual de 

parcela da inteligência jurídica do período. Da doutrina jurídica e dos manifestos políticos 

investigados resultou a compreensão das concepções teóricas de direito e política tanto de Rao 

quanto de Batista Martins. Dos periódicos de notícia retirou-se a relação de cada qual com seu 

meio social, ensejando compreensões acerca das razões que os levaram a esta ou aquela guinada. 

De um lado, Batista Martins fora o redator do projeto do Código de Processo Civil de 39, 

mantendo-se alinhado ao regime mesmo após ter terminado o seu trabalho legiferante, sendo 

perceptível que a sua contestação a Vargas e filiação à UDN se deu após censura a determinada 

plenária no Congresso Jurídico Nacional. Por outro lado, Rao fora responsável pela produção da 

Lei de Seguridade, aprimorando os mecanismos de controle do governo provisório de Vargas, 

mas, após ter sido deposto de sua cátedra, manteve uma constante aversão às medidas 

governamentais, destacando-se o Decreto 7.666, que rendeu de Rao críticas abertas ao aspecto 

antidemocrático do regime e do decreto. Confirmando a hipótese de fluidez, conclui-se que o 

período foi marcado por uma transição da “concepção social do direito”, um movimento jurídico 

de contestação das idealidades e formalismos do pensamento liberal — em prol de uma 

abordagem realista, socializante e reformista do direito que legitimou as reformas legislativas do 

Estado Novo—, para uma revitalização do liberalismo jurídico, mas em novos termos. 
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CONHECIMENTO PRODUZIDO NA 

LINHA DE PESQUISA CURRÍCULO, ENSINO E DIVERSIDADE DO PPGE EM 

EDUCAÇÃO DA UFRJ. 
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A pesquisa tem como objetivo verificar como incidem as políticas de avaliação da produção 

científica implementadas na pós-graduação sobre as práticas de produção de conhecimento. 

Toma-se como estudo de caso a linha de pesquisa em Currículo, Pesquisa e Ensino do PPGE da 

UFRJ no período de 2010 a 2019. Os Planos Nacionais de Pós-Graduação e os documentos de 

avaliação da CAPES vêm estimulando a produção científica de excelência em estreita associação 

com sua internacionalização. Investiga-se os efeitos de tais políticas sobre a internacionalização 

da produção científica dos pesquisadores e se a demanda de publicação de artigos em periódicos 

estrangeiros, preferentemente na língua inglesa, afeta o direcionamento temático das pesquisas, 

com consequências para a relevância local do conhecimento produzido no campo da Educação. 

A estratégia de pesquisa envolveu: a) revisar a literatura sobre avaliação da pesquisa científica 

acadêmica. b) examinar as características e objeto da linha de pesquisa Currículo, Pesquisa e 

Ensino do PPGE da UFRJ, c) identificar as formas de avaliação da produção científica 

implementadas pela CAPES na área da Educação, desde 2010, d) traçar o perfil de formação e 

atuação dos pesquisadores envolvidos na linha de pesquisa, aferindo o grau de internacionalização 

de suas carreiras acadêmicas, e) mapear as publicações da linha de pesquisa, classificando-as de 

acordo com a escala Qualis, país de publicação e língua da publicação, f) complementar as 

informações anteriores mediante aplicação de questionários aos sujeitos de pesquisa e g) análise 

qualitativa das publicações. As etapas e) e g) ainda não foram desenvolvidas. Os resultados 

parciais da pesquisa indicam que o nível de internacionalização do corpo docente foi baixo 

durante sua formação, atingindo maior nível no doutorado e no pós-doutorado, porém apenas 

envolvendo menos de 1/3 dos pesquisadores. A internacionalização é maior mediante a integração 

de redes de pesquisa com membros estrangeiros, majoritariamente dos EUA e países da Europa. 

Esses dados indicam um perfil de baixa mobilidade internacional do corpo docente na formação 

e no pós-doutorado, que entretanto se conectam com pesquisadores internacionais mediante redes 

de pesquisa. Para verificar o nível de internacionalização da produção científica foram levantados 

e tabulados dados de todas as publicações produzidas pelos docentes no período 2010-2019, foi 

realizada a classificação qualis de cada artigo, e identificado o local e a língua de publicação. 

Neste momento da pesquisa estão sendo processados estes dados. 
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Esta pesquisa, que utilizou como fonte primária o longa-metragem Anjos do Sol (Rudi Lagemann, 

2006), foi dividida em duas partes: na primeira, contemplaram-se aspectos associados à trajetória 

das personagens e, a partir disso, buscou-se investigar a existência de uma relação entre eles e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA) e como o filme tematiza isso. Na segunda, 

por meio também do cruzamento do objeto com fontes externas, visou-se a relacionar o longa ao 

seu contexto de concepção e produção (anos 1990 e 2000) e a examinar a representação que o 

filme realiza das redes de ESCA, assim como das possibilidades de resistência frente a essa lógica. 

Ademais, pretendeu-se identificar em que medida essa representação contribuiu com o propósito 

denunciativo do filme. Em termos teóricos, partiu-se dos apontamentos de Teresa de Lauretis 

sobre tecnologia de gênero e, embasado em pesquisadoras como Sueli Carneiro, do conceito de 

interseccionalidade, que alia os eixos de gênero, raça e classe por entender que são 

intrinsecamente relacionados. Metodologicamente, valendo-se dos apontamentos de Marcos 

Napolitano e Ismail Xavier, consideraram-se os aspectos estéticos e narrativos do filme, assim 

como eventuais reiterações de estereótipos, retirando-o de mero caráter ilustrativo. Constatou-se 

que Anjos do Sol, idealizado durante os anos 1990, é fruto de um momento histórico marcado 

pela promulgação do ECA e, no que tange à ESCA em regiões garimpeiras, pela publicação do 

livro Meninas da Noite, de Gilberto Dimenstein. Nesse processo, o filme - que se intitula baseado 

em materiais jornalísticos e de ONG's - reiterou parte da visão estereotipada e, por vezes, 

"estrangeira" desses textos. Em termos narrativos, o longa evidenciou as conexões entre diversos 

setores - políticos, policiais, fornecedores locais, população em geral - e a dificuldade de romper 

com essa rede. A pobreza foi colocada como fator chave para inserção das vítimas nesse mundo, 

assim como a falta de educação formal. Por meio de trajetórias individuais, tratou-se de abuso 

sexual, colocado como um fator de expulsão do seio familiar, da precarização do trabalho 

doméstico a ponto de uma personagem preferir a vida na Casa Vermelha a ele e das péssimas 

condições sanitárias na região, evidenciando a proliferação das IST's. Ainda que seja 

problemático o filme ter sido tomado como a visão da realidade e não uma representação, ele 

contribuiu para que o tema fosse pautado em esferas como a escolar, favorecendo, assim, nos 

limites da contribuição que o cinema pode oferecer, o combate à ESCA. 
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TRAJETÓRIAS E INICIATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA REVISÃO 
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O presente estudo explorou de forma preliminar as trajetórias dos municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba (dados secundários), amparando-se no projeto da orientadora, etapa 

que aliou abordagem qualitativa e quantitativa, visando a mobilização teórica, realizando o 

levantamento de dados e indicadores socioeconômicos e de finanças públicas das regiões e 

municípios pesquisados, bem como análise histórica. Na sequência é realizada uma revisão de 

escopo sobre alocação de recursos a partir de métodos cientométricos. Recorre-se à análise de 

coocorrência de palavras, cocitação de autores e acoplamento bibliográfico de fontes e de 

documentos. Foram investigados metadados de 3438 artigos publicados entre 2016 e 2021 

presentes na Web of Science, analisados no software VOS Viewer, buscando identificar nessa 

literatura linhas mestras e lacunas mais visíveis no âmbito da administração pública. A questão 

que se coloca é: Como está organizada a produção de conhecimento científico sobre alocação de 

recursos públicos no âmbito da Administração Pública? Compreende-se a alocação de recursos 

de maneira ampla como as diferentes formas e sistemas de deliberações políticas sobre o processo 

de criação e distribuição de riquezas da sociedade que se consubstanciam no orçamento e 

planejamento público sob duas dimensões: sociopolítica e econômico-financeira. Os resultados 

demonstram que os estudos do campo da administração pública (indexados na WoS) no quadro 

alocativo enfatizam a dimensão econômico-financeira, sendo relevantes, mas não condição 

suficiente para um bom processo alocativo. Todavia, percebem-se mudanças, em especial, em 

pesquisas de países europeus e norte americanos, que têm revelado preocupação com questões 

socioambientais, ancoradas na dimensão sociopolítica do processo alocativo. É importante 

pontuar que em virtude da Pandemia do Coronavírus (COVID 19), foi necessário reestruturar as 

etapas do projeto de pesquisa, bem como os objetivos, motivos que limitam os resultados. 
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Esta pesquisa analisa como a figura da mulher é representada nas telenovelas da Rede Globo em 

seu horário nobre (21h) dos anos 1980 a 2018. A mulher é central na teledramaturgia, ela está 

como a heroína e como a vilã, mas quais os arquétipos que definem essas personagens? Através 

dessa questão, os objetivos se voltaram a: descrever os fatores biogenéticos, mitos e narrativas 

que fixam os sentidos das personagens enfatizadas, principalmente, no que diz respeito às relações 

de gênero, idade, sexualidade, raça e classe. Verificar se existe uma desconstrução do modelo 

tradicional do melodrama, como e quando isso ocorre e comparar as representações das heroínas 

e vilãs. Cada estudante obteve um período para fazer as análises na primeira etapa da pesquisa, 

sendo 2007 - 2010 o período analisado. Nesta etapa, a análise se voltou para autores, diretores, 

atores principais e seus personagens, sinopse e curiosidades sobre a produção e resultados de cada 

telenovela.  O enfoque da segunda parte da pesquisa foram as personagens femininas e os 

estereótipos que seguiam em seu papel de “vilã” ou “mocinha”. As heroínas seguiam o padrão de 

serem jovens adultas, ou com meia idade, magras, classe média-alta e todas heterossexuais, 

apenas uma era negra. As vilãs eram sempre representadas por mulheres ambiciosas e amantes. 

Na segunda etapa, os dados observados relacionavam-se aos traços físicos, psicológicos, sociais, 

morais e ideológicos das personagens. Nessa etapa, trabalhou-se com as vilãs no intervalo de 1996 

a 2010. Observou-se que todas as vilãs são brancas e, em sua maioria, da classe alta.  Além dessas 

características, foi traçado o perfil psicológico, moral e ideológico das vilãs. Na terceira e última 

parte, a pesquisa segue uma abordagem qualitativa, aliando a Análise de Conteúdo clássica 

(BARDIN, 1977) à Análise de Imagem em Movimento (ROSE, 2002). O foco é a construção 

narrativa das heroínas das décadas de 1980 e 1990 a partir da análise das construções arquetípicas 

dessas personagens e de sua matriz melodramática (Martin-Barbero, 2003) quanto ao referido 

gênero narrativo, caracterizando as heroínas a partir dos arquétipos propostos por Oroz (1999): 

mãe, irmã, namorada, esposa, má e amada. Os resultados indicam a predominância dos arquétipos 

da amada e da mãe. Esses resultados reforçam os anteriores e apontam que apesar de se propor 

como uma narrativa realista, a telenovela das 21h segue enfatizando o modelo melodramático 

clássico na construção de suas protagonistas, o que acaba por implicar em raros avanços nas 

representações do feminino. 
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O presente trabalho tem como objetivo analisar estruturas de telicidade em dados semi-

espontâneos e dados longitudinais de aquisição e reaquisição do Português Brasileiro (PB). 

Devemos considerar uma caracterização mais precisa do conceito de telicidade, e para isso 

seguiremos uma linha argumentativa, na qual o autor propõe uma distinção entre a noção de 

telicidade e a noção de perfectividade, pois seria equivocado caracterizar a telicidade como uma 

propriedade aspectual e aproximá-la da noção de perfectividade, dado que ambos possuem 

caracteristicas distintas. A telicidade, nesse sentido, denota o ponto final inerente ao evento. 

Noções de telicidade, duratividade, e agentividade podem ser observadas a partir das classes 

acionais. A hipótese que movimentará este trabalho surge na possibilidade de comprovar que 

crianças em fase de aquisição do PB são capazes de produzir estruturas de telicidade. Sob uma 

perspectiva cognitivista, este trabalho busca evidenciar que estruturas de telicidade estão 

presentes no modo de conceptualização dos eventos. A hipótese busca defender que o falante 

possui uma percepção do mundo a nível cognitivo que se verbaliza através de estruturas de 

telicidade. A metodologia utilizada foi a de coleta de dados longitudinais e semi-espontâneos com 

crianças entre 3 e 5 anos. A coleta de dados ocorreu no âmbito do projeto de pesquisa “Construção 

de banco de dados para estudos em aquisição de tempo e aspecto no  PB” (2007-2011). O objetivo 

das análises teve como foco  principal a produção de verbos télicos em fase de aquisição de língua 

materna, através da produção eliciada a partir de quadrinhos da Turma da Mônica, e gravações de 

diálogos espontâneos. O enfoque das análises constitui-se na produção de verbos classificados 

como accomplishments e achievements, dado que foram analisados a partir das classes acionais. 

Observou-se que a produção de verbos achievements [-DURATIVO, +TÉLICO, -DINÂMICO] 

é mais frequente na fala de crianças de 3 anos, fato que comprova a hipótese que fomenta este 

trabalho. Dessa forma, o resultado esperado se debruça sob a possibilidade de gerar embasamento 

para estudos futuros de aquisição de tempo e aspecto no PB. 
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Tivemos como objetivo de pesquisa em iniciação científica (2020-2021) inicialmente observar, 

com foco em morfofonologia, as problemáticas do ensino de Português como Língua Estrangeira 

- PLE, principalmente ao que tange ao público que tem como língua materna o espanhol. Partindo 

destas reflexões, elaboramos materiais didáticos para a plataforma online Learning Apps e para a 

Revista “Ressonâncias”. Sendo assim, realizamos a leitura e a discussão de um conjunto de textos, 

delimitando alguns conceitos para aprimorar a produção dos materiais didáticos, em particular 

para cursos de português para migrantes. Observamos inicialmente a ausência de materiais 

voltados ao ensino de PLE, apesar da alta demanda, e a necessidade de ampliar essa produção. 

Desta forma, a discussão privilegiou temáticas que abordassem problemas recorrentes na 

aquisição de PLE, com foco em aquisição morfofonológica do PB, assim como,  produções 

voltadas à análise e reflexão sobre a produção de material didático para o ensino de PLE, 

abordando metodologias possíveis e efetivas. Produzimos materiais através da plataforma 

Learning Apps, que visa oferecer suporte para processos de aprendizado e ensino com pequenos 

módulos interativos (Apps), para o nível Básico 2. Utilizamos como base o conteúdo 

programático 2020 -1 do projeto Português brasileiro para migração Humanitária -  PBMIH, com 

a intenção de auxiliar seus alunos. Elaboramos cerca de 50 Apps, distribuídos em 14 temáticas e 

com objetivos gramaticais diversos. A grande quantidade de Apps com temáticas e objetivos 

semelhantes possibilita maior frequência da prática e maior apreensão dos conteúdos. Em uma 

segunda frente de ação, construímos dois planos de aulas, nível Intermediário, para publicação na 

revista de materiais didáticos “Ressonâncias”, que tem como objetivo dar apoio a professores não 

formados em letras, que no Brasil são maioria a ministrar aulas de PLE para migrantes 

humanitários e refugiados. Analisamos o único volume da revista (2020), juntamente com as 

normas de publicação. Os planos de aula submetidos à apreciação dos pareceristas devem 

acompanhar materiais de orientação para o professor, tendo em vista que estes não realizaram as 

mesmas reflexões sobre a língua que um professor de português graduado. Por fim, através de um 

leque  inicial de reflexões, visamos minimizar a defasagem na produção de material didático para 

o ensino de PLE, principalmente de português brasileiro - PB, que se intensifica quando 

observamos as dificuldades específicas e necessidades imediatas dos grupos de migrantes 

humanitários e refugiados. 
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Tivemos como objetivo de pesquisa em iniciação científica (2020-2021) discutir as estruturas de 

encaixamento em sentenças complexas do português brasileiro (PB) e relacioná-las com a 

aquisição de linguagem em dados infantis. Com base na semântica cognitiva, o encaixamento é 

um dos primitivos semânticos que possibilita a subordinação de um elemento a outro. 

Englobamos também os percursos da tipologia linguística. Em relação à aquisição de linguagem 

e seus processos e mecanismos, Noam Chomsky assume a existência do dispositivo inato 

chamado Gramática Universal (GU), teoria que chama de recursividade o fenômeno de 

encaixamento. A gramática descritiva define as sentenças complexas como um enunciado que 

possui duas ou mais sentenças. Desta forma, para compreensão da arquitetura da sentença 

complexa, discutimos as conexões estabelecidas entre as suas orações, que são geralmente 

reduzidas a dois processos: coordenação, independência e subordinação, dependência. No 

entanto, estes dois processos são muito próximos e em certas circunstâncias as orações 

consideradas coordenadas estabelecem uma relação de mútua dependência. Tomamos como 

essencial a noção de que a língua está sempre transicionando e que alguns elementos encontram-

se em um intervalo entre definições. Em adição, debatemos o caso “Pirahã” e suas 

particularidades em relação à recursividade. Por fim, os dados observados, coletados pelo projeto 

de pesquisa “Construção de banco de dados para estudos em aquisição de tempo e aspecto no 

Português Brasileiro” (2007-2011), configuram dois tipos: Narrativas Infantis, coletadas de 

maneira transversal, e os Dados Longitudinais. As Narrativas Infantis apresentam o uso da 

partícula “daí” como articuladora em estruturas e relações distintas: Era uma vez o Cebolinha, um 

carro com lama, daí ele limpou com água, daí foi (pra onde?) passear (D,  4, 6. 26); O Cebolinha 

tá com o carro dele, tudo de lama, daí ele lavou o carro, daí ele andou. (D, 5, 3. 24); O carrinho... 

ele sentou no carrinho, daí ele tava limpando o carro dele e ele saiu. (D, 3, 11. 28). Nas Narrativas 

e Dados Longitudinais as estruturas coordenativas são mais comuns do que as  subordinativas. Os 

articuladores “E aí”, “E daí”, “Aí” e “Daí” são característicos apenas das Narrativas. Nossos 

resultados objetivam ampliar e relacionar as discussões, estabelecendo conexões entre elas e as 

sentenças complexas presentes nos dados. 
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O presente projeto teve como objetivo geral analisar comparativamente o sistema presidencialista 

brasileiro com alguns sistemas parlamentaristas europeus a fim de se investigar eventuais 

fragilidades específicas do sistema de governo do Brasil. Partindo de breves considerações sobre 

os conceitos, processos de desenvolvimento e características dos fenômenos da “crise 

constitucional” e “erosão constitucional”, buscou-se analisar a ocorrência destes em cada um dos 

sistemas levando em consideração características e problemáticas específicas de cada um. Dentre 

os fatores analisados para o desenvolvimento dessa comparação está a questão da legitimidade 

democrática, que se diferencia em razão do presidencialismo contar com dois Poderes eleitos pelo 

voto popular - e, portanto, com legitimidades que se chocam - e do parlamentarismo contar com 

um Poder Executivo que não é eleito diretamente - e, portanto, sujeito a diferentes 

questionamentos de legitimidade. A partir destas considerações se buscou contrastar o caso 

brasileiro com alguns casos europeus a fim de averiguar vantagens e desvantagens do design 

presidencialista brasileiro. Os casos europeus serão selecionados com base no Democracy Index 

do Economist Intelligence Unit, de forma a levantar casos classificados enquanto “democracias 

falhas” (mesma classificação do Brasil), permitindo que a análise comparativa se dê entre países 

com graus de consolidação democrática semelhantes. Assim, espera-se atingir conclusões que 

determinem a influência que a legitimidade democrática dos Poderes Executivo e Legislativo 

exercem, em cada um dos sistemas analisados, na incidência ou não dos fenômenos de crise e 

erosão democrática. A metodologia empregada na pesquisa, por sua vez, trata-se majoritariamente 

de revisão bibliográfica sobre as produções referentes a crises democráticas/constitucionais, bem 

como ao design institucional do presidencialismo brasileiro e do parlamentarismo europeu. A 

bibliografia abrange estudos tanto do Direito quanto da Ciência Política, visto que são áreas que 

versam complementarmente sobre sistemas de governo, design institucional e crises 

democráticas/constitucionais. No mais, buscou-se desenvolver análises na forma do direito 

comparado, vez que a pesquisa tem como objeto central a comparação entre o design institucional 

do presidencialismo brasileiro com o parlamentarismo dos países selecionados. 
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Começa em 2020 a Década dos Oceanos da ONU, parte da Agenda acordada no Rio+20. No 

Brasil, com mais de 8 mil quilômetros de costa contínua e diversas populações dependentes do 

oceano, o tema ganha especial importância. Um olhar socioambiental para o fenômeno jurídico 

afasta-se de noções essencialistas e isoladas do Direito. Desta forma, a pesquisa desenvolvida no 

último ano buscou alocar a questão dos derramamentos de óleo no oceano dentro de uma 

estratégia ecossocialista, utilizando-se de ferramentas da ecologia marxista para pensarmos em 

soluções jurídicas que se apresentam na realidade concreta. O modelo de desenvolvimento 

imposto pelo imperialismo ecológico supre as demandas que a superacumulação capitalista 

impõe. Uma contradição incontornável se apresenta à nossa frente: um sistema socioeconômico 

baseado no crescimento infinito e na apropriação de valor de uso da natureza (o capitalismo), em 

oposição a um sistema físico finito, o Sistema-terra. Essa realidade faz com que os interesses 

econômicos se sobreponham aos danos socioambientais que as atividades petrolíferas causam 

(tanto sua queima quanto o transporte que decorre dela). Tradicionalmente, os olhares 

ambientalistas, baseados em uma economia política liberal, analisam esse problema como uma 

“falha” de mercado, no qual "externaliza-se" custos ambientais que, caso fossem internalizados, 

gerariam custos maiores para os capitalistas e, portanto, diminuiriam os danos ecológicos. 

Indenizações, por meio de uma efetiva responsabilização, podem gerar efeitos imediatos que 

melhorem a condição material de atingidos, mas é impossível que ganhos de eficiência diminuam 

a destruição da natureza, pelo caráter expansivo do capital. É observado na pesquisa que as 

principais normas válidas no Brasil: Convenção Internacional para a prevenção de poluição do 

mar por óleo, o decreto nº 8.127/2013, o art. 787 do Código Civil, o art. 225 da Constituição 

Federal de 1988, a Lei nº12.305/2010 e a Resolução do CONAMA nº 362/2005, são genéricas e 

não criam ferramentas efetivas de combater os derramamentos, principalmente as manchas órfãs. 

Porém, questiona-se se esse é um caminho eficiente. Observando outras lutas contra o avanço do 

capital sobre a natureza, é nítido o papel das populações atingidas para essa contenção. No caso 

dos crimes ambientais no oceano, longe das populações atingidas na costa, não se tem uma 

resposta tão nítida de como construir essas barricadas. A proposta mais promissora é que a 

descarbonização da economia, cortando pela raiz a causa dos derramamentos, é a melhor forma 

de efetivamente combatê-los. 
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O Grupo Pesquisa Narrativas Audiovisuais de movimentos sociais e cidadania surge a partir do 

desafio de compreender três fenômenos distintos: cidadania, movimentos sociais e audiovisual. 

Além de enxergarmos a necessidade da realização de novos estilos e formatos de produções 

audiovisuais, ao entender estes três fenômenos nós expectamos compreender quais os possíveis 

caminhos para a produção audiovisuais que sejam relevantes para a sociedade e/ou para o próprio 

movimento, e também de que maneira essas produções podem fugir dos padrões impostos pelos 

conglomerados de mídia. Aplicamos na nossa pesquisa um olhar interdisciplinar, e se fez presente 

o olhar dos três cursos de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. 

Compreendemos que através do olhar dos três cursos conseguimos obter uma visão mais ampla 

dos processos comunicacionais presentes nas análises. A pesquisa foi dividida por quatro 

diferentes recortes, sendo eles periferia, racial, do campo e gênero. Dentro do grupo fiz parte do 

recorte sobre periferia e racial, sob o olhar da Publicidade e Propaganda. Portanto, dentro do 

recorte da publicidade, busquei compreender de que forma esses movimentos utilizam das 

ferramentas do audiovisual para com o público receptor das mensagens, e então as reflexões sobre 

como implementar uma renovação e inovação dessas narrativas audiovisuais. Além disso, a 

análise percorre também por elementos técnicos de montagens que enriqueçam tais narrativas. 

Após o desenvolvimento de um mapeamento e seleção dos produtos audiovisuais e movimentos 

sociais, na etapa de análise foi possível observar algumas facetas em comum entre as os recortes 

e produtos, principalmente sobre como na construção dessas narrativas ocorre uma reprodução de 

falas em comuns entre os sujeitos dos recortes de análise, possivelmente reforçando como 

diferentes grupos vivem situações semelhantes, mesmo que de maneiras diferentes. Também 

percebemos a necessidade da inovação dos aspectos visuais de imagem, onde poucos produtos 

possuem o uso criativo que inovem as linguagens audiovisuais. Dentro dos recortes de periferia 

e racial, desenvolvemos a análise de cinco produtos audiovisuais distintos. O grupo de pesquisa 

espera desenvolver um material crítico de análise, além de realizar a produção de materiais para 

o uso no processo de ensino-aprendizagem, dos movimentos sociais e para produtores 

audiovisuais, ou seja, fornecer materiais que sejam úteis dentro e fora da academia. Já iniciamos 

o processo de produção de materiais em live via youtube em parceria com o canal TV Nestante. 
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O objeto de pesquisa se propôs a análise das espécies de negócios jurídicos (pré)processuais a fim 

de verificar a possibilidade de afastar a propositura de demandas judiciais diante da atual 

conjuntura do processo civil brasileiro. Primeiro, a metodologia utilizada é o método hipotético-

dedutivo, com a revisão bibliográfica de artigos e de obras monográficas, e a análise dos 

fundamentos normativos que tratam sobre o tema, isso com a finalidade de propor soluções e 

limites de lege lata. Em relação às normas analisadas, no plano constitucional, o artigo 5°, XXXV, 

da Constituição Federal de forma implícita garantiu o “acesso à justiça” e, ainda mais, veda-se a 

inafastabilidade da jurisdição na apreciação de “lesão ou ameaça a direito”. Por outro lado, o 

Código de Processo Civil de 2015 (CPC15) consagrou, no artigo 190 do CPC15, a cláusula geral 

de negociação processual que permtiu a formulação de negócios processuais atípicos, de modo 

que facultou as partes negociarem sobre situações jurídicas processuais e aspectos do 

procedimento. Assim sendo, a pesquisa analisou quais os limites para o negócio jurídico 

processual a fim de obstar a propositura de demandas; sempre observando a interpretação 

conforme à Constituição. A doutrina chama tal acordo de pactum de non petendo que é uma 

“autorrestrição voluntária” com o propósito de garantir a execução do contrato ou permitir novas 

negociações vias outros procedimentos, neste caso, existe a possibilidade de cláusulas 

escalonadas que possibilitam a aplicação conjunta da cláusula de “promessa de não processar” 

com outras técnicas extrajudiciais de solução de conflitos. Em relação aos limites do pactum de 

non petendo, conclui-se não ser possível infirmar que ele viola norma cogente, pois a legitimidade 

e validade desta cláusula deve ser analisada no bojo do contexto que foi negociada. Os 

parâmetross que a doutrina elenca seriam: (i) a observância do objeto passível de convenção 

processual disposto no artigo 190 do CPC15; e, (ii) a existência de termo para uma eventual 

cláusula de “promessa de não processar”. A ausência de termo - diante da pesquisa - tende a ser 

abusivo. O limite do período na cláusula do pactum de non petendo não afasta do judiciário 

apreciar eventual conflito entre as partes, e, ainda, garante o acordo pactuado em respeito ao 

autorregramento da vontade. Portanto, constata-se a possibilidade do acordo de "promessa de não 

processar" no direito brasileiro desde que respeitados os limites da convenção processual e a 

existência de termo para o acordo que limita a propositura de eventual ação. 
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O presente trabalho pretende analisar o processo de urbanização na cidade de Curitiba e como foi 

instituída uma imagem de cidade planejada, um modelo para as demais cidades do Brasil, 

especialmente no contexto da Cidade Industrial de Curitiba. Para isso, foram utilizadas as 

colaborações de Evgeni Pachukanis para a Teoria Marxista do Direito e a conceituação da relação 

jurídica como uma forma específica das relações econômicas no modo de produção capitalista, 

interseccionando-se com as teorizações de Ruy Mauro Marini no sentido dos Estudos Marxistas 

da Dependência para a América Latina e sua relação com os países centrais do capital. Com isso, 

pretendeu-se tomar o direito à cidade e localizá-lo a partir da relação jurídica dependente, de 

forma a entender quais são os desdobramentos desta caracterização frente aos processos de 

urbanização no recorte da Cidade Industrial de Curitiba.No primeiro capítulo, fez-se a análise 

sobre em que consiste o Direito à Cidade, tendo como marco teórico os estudos de Henri Lefebvre 

sobre o tema, objetivando entender se este consiste em um contingente de relações fáticas no 

capital ou se meramente reivindicatório para os movimentos sociais de luta fundiária urbana. Na 

sequência, o segundo capítulo buscou tomar o direito à cidade a partir da ótica dos estudos da 

dependência nas contribuições de Ruy Mauro Marini e André Gunder Frank, com a finalidade de 

analisar a especificidade do processo de urbanização nos países do Sul, sendo aqui tomado o 

recorte específico da Cidade Industrial de Curitiba. Por fim, para encerrar o trabalho, foram 

apresentados os recortes acerca da situação específica de Curitiba e da Cidade Industrial de 

Curitiba (CIC), abordando-se as legislações do processo de urbanização em Curitiba e a 

contribuição dos urbanistas para a questão, bem como dados da realidade da população na capital 

paranaense e no CIC. Neste momento, o trabalho buscou tratar da relação jurídica dependente no 

direito à cidade, com processos de afastamento da população trabalhadora do centro urbano, 

principalmente pela inobservância de instrumentos de locomoção urbana adequados, bem como 

pela exploração do lucro sobre a terra por meio das especulações imobiliárias. 
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O estudo teórico das crises em saúde mental a partir da Psicologia Histórico-Cultural (PHC) 

empreendido nesta pesquisa foi impulsionado, sobretudo, pela carência de produções acadêmicas 

que tematizam as crises de modo a apreender não apenas sua manifestação externa e sintomática, 

mas seus movimentos internos, contradições, determinações e relações com a personalidade. 

Fomentou essa pesquisa também a necessidade de uma instrumentalização teórico-metodológica 

tanto para o entendimento das crises quanto para seu manejo por parte dos profissionais da saúde 

mental. Por meio de uma análise crítica de literatura, o estudo buscou produzir formulações e 

explicações sobre as crises em saúde mental de modo a subsidiar a elaboração de práticas de 

manejo. Foram objetivos específicos a) a sistematização das elaborações da PHC sobre as crises 

de desenvolvimento e b) a formulação de hipóteses, a partir da PHC, a respeito do que são as 

crises e de como manejá-las propriamente. Foi realizado levantamento bibliográfico em bases de 

dados com os descritores Intervenção na Crise, Psicologia Histórico-Cultural e correlatos, e 

consulta a materiais indicados por pesquisadores da área. Foram selecionados 31 materiais, 

analisados por meio de leitura analítica e interpretativa. O materialismo histórico-dialético foi 

empregado como ferramenta metodológica, balizando uma compreensão das crises como 

processos e uma análise preocupada com a identificação de suas bases dinâmico-causais. Os 

resultados foram sistematizados nos eixos: a) conceituação e dinâmica; b) determinação causal; e 

c) manejo. Verificou-se que o estudo das crises de desenvolvimento demonstrou potencialidades 

para a análise das crises em saúde mental, visto que ambas dizem respeito ao processo de 

personalização. As crises podem ser compreendidas como uma unidade entre destruição e criação, 

estagnação e desenvolvimento: ao mesmo tempo em que se apresentam como entraves ao 

desenvolvimento, as crises, quando apresentadas mediações apropriadas, também podem 

constituir oportunidades de reorganização psíquica. A PHC sinaliza que a reorganização da 

situação social de desenvolvimento do sujeito em crise, na medida em que permite a superação 

da contradição produtora de seu sofrimento, pode significar uma requalificação de suas vivências 

e o início de um novo período do desenvolvimento. Conclui-se que, como a produção e o curso 

do sofrimento expresso sob a forma de crises possuem caráter histórico-cultural, a atenção à crise 

não deve se resumir à supressão sintomática, mas dirigir-se à promoção de autonomia e 

humanização. 
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A presente pesquisa teve como objetivo estudar e entender as políticas públicas e monitorar os 

dados da pandemia da Covid-19 na população idosa da cidade de Curitiba. Por meio de dados 

secundários, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, procurou-se acompanhar a 

evolução dos casos e óbitos da população com 60 anos ou mais, antes e após o início da vacinação 

dos grupos prioritários. A revisão bibliográfica permitiu entender mais sobre o envelhecimento 

populacional no Brasil e atuou como suporte para entender as principais ações do Estado no 

enfrentamento a Covid-19 durante a crise sanitária promovida pelo novo coronavírus. Para atingir 

o objetivo proposto, foram pesquisados, num primeiro momento, dados demográficos projetados 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD contínua: em 2020, a população 

brasileira contabilizava 213.317.639 milhões de pessoas, sendo 14,68% idosos, ou seja, 

31.330.295 milhões de pessoas na faixa etária igual ou acima de 60 anos. Já no cenário do 

município de Curitiba, a projeção é de 1.937.698 milhões de habitantes, dentre estes, 17,16% 

(332,6 mil) de idosos. Num segundo momento, foi possível analisar a incidência da Covid-19 na 

população idosa da capital paranaense, por meio dos dados dos boletins epidemiológicos, no 

período de maio de 2020 (publicação do primeiro boletim) a julho de 2021. A partir de janeiro de 

2021, foram recolhidos e analisados os dados de vacinação, especialmente no grupo de idosos 

acima de 60 anos. Entre os principais resultados foi possível observar que após o início da 

imunização, segundo o Programa Nacional de Imunização – PNI, houve uma expressiva queda 

nos números de óbitos nos grupos prioritários. A imunização de pessoas de 60 anos ou mais teve 

adesão de 97,6% na primeira dose e 91,07% na segunda (levando em consideração que na data 

presente ainda está ocorrendo a imunização da segunda dose nas idades entre 60 e 64 anos). 

Depois que iniciou a imunização houve uma queda de óbitos de 77,7% para 57% na população 

com 60 anos ou mais, já nas demais idades houve um aumento no número de óbitos, de 23% para 

43%. 
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O processo de aquisição de linguagem atravessa toda a vida dos falantes, tanto na oralidade quanto 

na escrita. Assim, mesmo adultos que já estão em uma estabilização maior nesse percurso podem 

apresentar idas e vindas nas posições que assumem em relação à fala do outro, à língua e à sua 

própria fala, especialmente quando diante de novos gêneros discursivos, ou em uma nova etapa 

da sua formação. Essa pesquisa teve como objetivo estabelecer uma correlação entre a caminhada 

de jovens adultos na aquisição da linguagem escrita e as posições assumidas pelas crianças nesse 

processo, destacando as semelhanças e as particularidades de seus percursos. Para tanto, foram 

analisados textos de egressos do Ensino Médio que ingressaram no curso de Letras. Diferente do 

que se planejava e devido à pandemia, o corpus foi composto por produções textuais elaboradas 

como respostas para questões de prova. O aparato teórico que orientou esse estudo é a teoria 

interacionista de Claudia Lemos. Nessa proposta, a criança já é inserida em um mundo falante 

desde o nascimento e, portanto, é capturada pela linguagem, passando por três momentos durante 

esse processo, no qual ela se relaciona com o outro, com a língua e, finalmente, com a sua própria 

fala. Embora a mudança entre as posições não seja permanente, espera-se que em algum momento 

haja uma maior estabilidade nas relações do sujeito com a própria fala. Na pesquisa de Cristiane 

Capristano, a autora propõe um deslocamento da teoria de Lemos, defendendo que o sujeito passa 

por um processo parecido na aquisição da escrita. Por fim, a tese de Norma Desinano sustenta 

que as posições não só ocorrem na fala e na escrita infantis, mas também em adultos recém-

ingressos no Ensino Superior. Todas as três pesquisas foram fundamentais para o 

desenvolvimento deste trabalho, auxiliando tanto na metodologia de análise dos textos quanto no 

próprio olhar sobre o que pode ser encontrado nas produções textuais dos estudantes. Com base 

nelas, este trabalho analisou os textos do corpus e identificou que, assim como a criança, também 

o sujeito adulto ancora seu dizer no texto do outro, tanto os textos teóricos quanto o do professor. 

Do mesmo modo, identificou-se no corpus uma certa indiferenciação entre a voz do sujeito 

escrevente e a voz do outro, tal como se vê no processo percorrido pela criança. Os resultados 

colhidos nessa pesquisa corroboram a avaliação de que o processo de aquisição de linguagem é 

vitalício também na escrita, alternando entre momentos de maior ou menor estabilidade, 

contribuindo sempre para a constituição do sujeito. 
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Vinculado ao Projeto de Pesquisa Performance, Conceitos e Produção Artística, o plano de 

trabalho Futebol freestyle e sua relação com a arte da performance desenvolveu um estudo sobre 

o futebol freestyle e a presença feminina a partir da performance de Raquel Benetti. Variante do 

futebol, esta prática caracteriza-se pela realização de manobras e equilíbrio de uma bola junto ao 

corpo, o que conduziu os estudos a uma relação com a prática de malabares. A partir da presença 

de Benetti, a pesquisa procurou verificar questões acerca de gênero e apresentar possíveis 

aproximações desta prática com expressões associadas à performance arte. Benetti ao ocupar um 

espaço majoritariamente masculino, revela que não existe nada que impeça às mulheres de 

atuarem nesta área performativa e, dessa forma, contribui para uma ampliação do debate em torno 

das questões de gênero. Além se ser considerada uma grande representante do futebol freestyle, 

ao apresentar-se com sapatos de salto alto em espaços inusitados, aproxima-se de ações cênicas 

próprias do estilo da performance arte. Em relação à interlocução teórica, dialogamos com estudos 

de Diana Taylor e Richard Schechner, entre outros. Já, no que diz respeito à presença feminina 

no futebol, priorizamos o estudo a partir dos escritos produzidos por Silvana Goellner. O caminho 

metodológico percorrido ocorreu por meio de estudos teóricos e mapeamento de reportagens 

jornalísticas sobre a presença de Raquel Benetti no futebol freestyle. Também houveram partilhas 

do processo de estudo com os demais integrantes do projeto. O estudo revelou que muito ainda 

precisa ser feito para a inserção e reconhecimento de mulheres nesta prática esportiva. A 

experiência de Benetti pode ser considerada como uma inspiração para a inserção de outras 

mulheres nesta prática performativa ainda pouco difundida e contribui para que o debate em torno 

da condição feminina posa ser repensada. 
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O movimento secundarista de ocupações no Paraná em 2016 se diferencia de outros movimentos 

de ocupação por haver um movimento social derivado da sua própria existência objetivando o 

combate à luta secundarista: o movimento de desocupação de escolas. Este trabalho se debruçou 

sobre a disputa comunicativa entre esses dois movimentos. O objetivo principal foi relacionar a 

atuação comunicativa dos dois movimentos a partir de produções audiovisuais veiculadas por 

ambos os movimentos e seu efeito na disputa de hegemonia (Gramsci, 1978). A metodologia 

aplicada foi a análise de conteúdo de produções audiovisuais (Rose, 2008) com o intuito de 

transformar as produções audiovisuais em questão em texto para então analisá-las a partir do 

materialismo histórico-dialético. O corpus analítico contém três vídeos produzidos por Arthur do 

Val com auxílio do Movimento Brasil Livre, escolha que se deu pela alta popularidade dos vídeos 

e por retratarem duas visitas de Arthur a ocupações como forma de combatê-las. O mesmo 

processo foi aplicado a dois documentários produzidos sob viés favorável ao movimento, Ocupa 

Tudo (2017) de Carlos Pronzato e República do Caos (2017) de Monica Ribeiro da Silva, Ana 

Caldas e Paulo de Jesus, que, apesar de não serem produções comunicativas dos estudantes, 

retratam falas deles sob seu próprio ponto de vista. Por último, será analisado o discurso da 

secundarista Ana Julia Ribeiro na Assembleia Legislativa do Paraná durante o ápice do 

Movimento Secundarista de Ocupações, pois entendemos que este vídeo catalisa diversos dos 

pontos de defesa do movimento. Concluímos que o movimento de desocupação procura promover 

a deslegitimação do movimento secundarista baseado em quatro pilares: acusação de partidarismo 

relacionado ao PT; acusação de doutrinação dos secundaristas por partidos e organizações de 

esquerda, acusação de autoritarismo dos secundaristas lotado na negação do diálogo e a 

ilegitimidade jurídica das ocupações enquanto tática, pilares que se reforçam mutuamente na 

tentativa de criminalização da luta popular e de juventude. Por outro lado, a perspectiva favorável 

afirmou a autonomia dos estudantes perante outras organizações; horizontalidade do movimento; 

elogio à organização interna das escolas e ao caráter pedagógico do movimento; autoritarismo do 

movimento de desocupação, explicitação da repressão estatal e a legitimidade jurídica das 

ocupações. No plano da luta de classes, o movimento secundarista se põe em disputa contra o 

Estado e o governo Temer, havendo reduzido conteúdo classista na sua interpretação da realidade. 
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A presente pesquisa teve como tema a performatividade política dos corpos e a democracia 

radical, tendo por objeto as articulações pelas quais a performatividade dos corpos em assembleia 

pública possibilitam uma radicalização da democracia. Seu objetivo foi investigar como as 

assembleias públicas, enquanto ação expressiva da performatividade corpórea que articulam as 

condições de precariedade, podem dialogar com um projeto de democracia radical e plural. 

Importou esse trabalho para possibilitar a compreensão acerca das formas pelas quais as diversas 

lutas contra a opressão possam ser pensadas e repensadas a partir de uma nova perspectiva: a da 

radicalização da democracia. Foi igualmente relevante, pois, ao questionar alguns fundamentos 

da nossa visão contemporânea da estrutura social, como as noções universalistas de indivíduo e 

identidades, iluminou problemas da nossa atual estrutura liberal de democracia, indicando 

possibilidades de consertá-los sem romper com seus princípios. Este estudo se valeu, quase 

exclusivamente, de fontes bibliográficas, com auxílio, em menor grau, de fontes jornalísticas. O 

tipo de estudo que se desenvolvou foi analítico-explicativo, mediante a metodologia bibliográfica. 

Até o presente momento, a partir da literatura utilizada, verificou-se que as teorizações acerca da 

performatividade política dos corpos em assembleia pública vislumbram em seu horizonte a 

construção de um espaço de aliança entre as diferentes lutas contra as diversas formas de opressão, 

o que converge com os objetivos e os meios de uma radicalização da democracia, pois esta, 

igualmente, enfatiza a indispensabilidade de equivaler tais demandas quando se espera ampliar 

suas forças contra a distribuição desigual de precariedade e pensar uma cidadania democrática 

radical, na qual diferentes pessoas estarão vinculadas umas às outras por uma identificação 

comum com uma certa interpretação de um conjunto de valores ético-políticos. Ademais, conclui-

se que estas vidas precarizadas podem reunir-se em assembléia pública e, em uma ação 

performativa plural, podem, sobre a precariedade que lhes marca, reivindicar uma vida possível 

de ser vivida. Essa ação, contudo, só é performativa e plural, se ocorrer enquanto representa os 

princípios que busca, haja vista que só será alcançada uma representação performativa de 

democracia radical do que pode ser considerado uma vida possível de ser vivida quando estas 

vidas agirem representando os princípios democráticos da igualdade e afirmando um modo de 

vida interdependente. 
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A partir do estudo da obra A queda do céu, de Davi Kopenawa, observamos o choque de mundos 

entre a cosmontologia yanomami e a epistemologia kantiana, no que se pôde observar a partir da 

relação, ou melhor, do abismo entre utüpe (imagem)/xapiri (espírito) e sujeito/objeto. Deste 

modo, esta pesquisa teve como objetivo um estudo comparativo entre a cosmontologia yanomami 

e a epistemologia kantiana, de maneira a compreender quais as limitações e aberturas encontradas 

quando analisamos o sujeito kantiano a partir da imagem dos espíritos. Assim, dividimos este 

estudo, em um primeiro momento, no  aprofundamento na filosofia yanomami, tendo como 

escopo a obra de Davi Kopenawa e a utilização de  textos como Extramundanidade e 

sobrenatureza de Março Antonio Valentim e A floresta de cristal de Eduardo Viveiros de Castro. 

Em um segundo momento, visamos a dissecação do sentido de espectro na filosofia kantiana, a 

fundamentação do objeto como a possibilidade de objetivação do conhecimento e a sua relação 

com o sujeito sob o regime da apercepção. Os textos principais utilizados foram o ensaio pré-

crítico Sonhos de um visionário e a obra Crítica da razão pura, ambas de Immanuel Kant, e como 

bibliografia secundária os textos A loucura na razão pura de Monique David-Ménard e Princípios 

de espectrologia de Fabián Luduena Romandini. Durante a pesquisa foi observado que a utupë 

(imagem), na cosmologia yanomami, é a essência de todo ser, de modo que, para enxergar os 

xapiri (espíritos xamânicos) com olhos de espírito, é preciso se tornar outro, entrar em estado de 

fantasma. Assim, há uma inversão da epistemologia kantiana, pois existe uma precedência da 

autoconsciência sobre o objeto e sua determinação sobre este, de modo que todo conhecimento 

que se pretende fazer de outros mundos - como os sonhos de um visionário - acarreta, 

necessariamente, no rompimento da própria apercepção enquanto estrutura identitária. Na relação 

epistemológica yanomami, que se concretiza na diplomacia xamânica, a troca sempre se dá 

através de um devir outro, enquanto em Kant a relação sujeito/objeto se dá sempre numa redução 

do outro em objeto. Sendo assim, com esta análise pretendemos apontar, para além das inversões, 

que a epistemologia kantiana representa em última instância, na cosmontologia yanomami, não 

apenas uma limitação, mas uma obliteração da possibilidade de acessar outros mundos para além 

daquele que se encontra encerrado no próprio sujeito. 
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A presente pesquisa tem o objetivo de analisar a Teoria Tridimensional do Direito de Miguel 

Reale dentro do contexto do regime militar brasileiro. Além do estudo da própria teoria, se 

analisou a vida e obra do jurista, buscando entender as relações entre o momento de vida do autor, 

o teor dos escritos e o contexto sociopolítico da época de publicação. A partir desse estudo 

bibliográfico, foi possível perceber que especificamente no período entre 1964 e 1979, durante o 

regime militar brasileiro, o autor publicou diversas obras buscando fundamentar e justificar a 

tomada de poder pelos militares e seu regime. Nesses escritos, foi possível notar uma forte 

presença da noção de valor que é apresentada em sua teoria tridimensional, seja ao abordar 

conceitos como ordem moral, valores éticos e até mesmo o de revolução. Ao buscar entender a 

fundo a noção realeana de valor, se percebeu a utilização de conceitos neokantianos na definição 

de dimensão axiológica feita pelo autor em sua teoria tridimensional. Reale a associa com noções 

como ser e dever ser, transformando, dessa forma, o sujeito em valor transcendental e anterior de 

toda experiência objetiva. Sendo assim, a partir da correlação entre a história de vida do autor, 

sua noção de valor e seus escritos políticos, levantou-se a questão da possibilidade da utilização 

da dimensão axiológica apresentada pela teoria tridimensional realeana para justificar a 

promulgação dos atos institucionais, a tomada de poder pelos militares, e a supressão de algumas 

garantias constitucionais durante o período do regime. Sob essa ótica, buscou-se analisar, com 

base no método analítico e análise bibliográfica, a relação entre autoritarismo e democracia dentro 

da teoria do direito brasileira, tomando como base uma das principais teorias jurídicas brasileiras, 

a vida e obra de seu autor e o contexto político e social do país no momento em que foi lançada. 
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Analisa-se na presente pesquisa o surgimento da noção de lei de mudança sonora na linguística 

histórica, bem como o desenvolvimento dessa mesma noção ao longo do século XIX: 

especialmente, no que diz respeito à sua concepção no trabalho Deutsche Grammatik de 1819 de 

Jacob Grimm e às transformações pelas quais passou conforme avançava-se no tempo e nas 

discussões que eram propostas na área da linguística, com particular enfoque na reformulação 

dessa noção pelos jovens-gramáticos já na década de 1880. Como base teórica foi utilizada a 

perspectiva adotada em Schools of Thought (de Olga Amsterdamska) que enxerga os sistemas de 

ideias como condicionados tanto cognitivamente como socialmente e sobre como as cisões, num 

contexto de disciplinas de ciência acadêmica moderna institucionalizada, normalmente implicam 

não só em divergências sociais, mas também em divergências cognitivas. Nesse sentido, a análise 

é feita no intuito de destacar tanto as descontinuidades, quanto as continuidades contidas na 

apropriação feita pelos jovens-gramáticos do conceito descrito por Grimm e quais adaptações 

foram necessárias para que a teoria estivesse de acordo com o sistema de ideias dos jovens-

gramáticos. A partir da leitura de Amsterdamska e Ana Morpurgo Davies foram levantados outros 

textos de autores como Wilbur Benware, Konrad Koerner e Frans van Coetsem. Foram obtidos 

resultados parciais de que a formulação feita por Jacob Grimm em seu trabalho Deutsche 

Grammatik estava situada em um contexto que se pensava que as línguas eram um organismo e, 

portanto, as mudanças relacionadas à língua eram vistas como naturais, no entanto, isso não 

implicava que uma mudança sonora deveria ser categórica e não apresentar exceções, como 

pregariam mais tarde os jovens-gramáticos. Como mais para frente essas noções de natureza 

filosófica se alteraram, os jovens-gramáticos optaram por manter os resultados obtidos por 

Grimm, mas reformula-los de modo a explicar a regularidade de certas mudanças antes não 

esclarecidas. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar os planos de comunicação de destinos turísticos 

internacionais e do Brasil. Com a evolução das TIC’s, o uso das mídias sociais para a 

comunicação das organizações se tornou um meio de relacionamento a longo prazo com o 

consumidor. Da mesma forma, o marketing de destino tem se tornado cada vez mais competitivo 

ao redor do mundo, nos trazendo a dúvida de como os países têm incluindo a comunicação, em 

especial a digital, em seus planos estratégicos e quais são os resultados dessas práticas. Os  países 

estudados foram selecionados a partir dos dados de desembarque internacional (em milhões) de 

2018 e 2018 divulgados anualmente pela United Nations World Tourism Organization (UNWTO 

2018; 2019). No entanto, nesta etapa da pesquisa foram analisados apenas dois países, Espanha 

(82.773) e Brasil (6.621).  Para a pesquisa bibliográfica foi feita uma seleção na listagem do 

SCImago Journal Rank utilizando o subtópico Tourism, Leisure and Hospitality Management. A 

partir dos resultados, foram priorizados os journals que se encontravam em Q1 e deles extraídos 

20.541 artigos que continham as palavras strategic communication e marketing plan. Após 

agrupamento e organização dos resultados com o uso dos softwares Mendeley e Rayyan, foram 

lidos e analisados os resumos de 1052 trabalhos, onde 32 trabalhos foram separados na íntegra. 

Durante a leitura dos trabalhos foram identificadas algumas áreas de concentração de pesquisa 

sobre comunicação turística, são elas: imagem e marca do destino, mídias sociais e TIC 's, 

estratégia de marketing e comunicação e competitividade. Para a pesquisa documental foram 

buscados os planos de comunicação dos países em seus portais governamentais oficiais. Este 

trabalho ainda não foi finalizado, mas como resultados parciais, está sendo possível identificar 

que os planos estratégicos de alguns destinos se preocupam com a comunicação com o turista 

antes, durante e depois da viagem, além de estipularem estratégias pensadas em mercados alvos, 

como as elaboradas sob os pilares da sustentabilidade. No entanto, os planos não dizem 

exatamente como as ações serão desenvolvidas, citando apenas as intenções. Os resultados 

parciais também indicam algumas ações para a retomada do turismo devido a pandemia da Covid-

19, como o lançamento do Selo Turismo Responsável do Brasil e o Portal Travel Safe da Espanha. 

Ao final da pesquisa espera-se identificar através da análise dos planos de que forma os países 

têm desenvolvido e direcionado suas ações comunicacionais para atrair turistas para seus 

territórios. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1466 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

A ESCOLHA MORAL EM POLÍTICA; AÇÃO MISSIONÁRIA EM TEMPOS DE 

CRISE 

Nº: 20219575 

Autor(es): Thiago Rodgers de Oliveira 

Orientador(es): Marionilde Dias Brepohl De Magalhaes 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Coragem Civil, Escolha Moral, Missionarismo 

 

A ideia e a prática do missionarismo cristão esteve presente no seio do cristianismo desde seu 

começo na antiguidade. No entanto, o entendimento do papel do missionário e de sua atuação 

deve ser compreendido dentro de um contexto histórico, e cuja análise necessita levar em 

consideração as diferentes relações e subjetividades implicadas na empresa missionária. O 

missionarismo é um fenômeno entrecruzado por relações religiosas, políticas e econômicas e pode 

ser produtor ou reprodutor de discursos e ações que impactam significativamente estas relações. 

Há que se considerar também, os sentimentos vinculados ao campo religioso, que sob certo 

aspecto, colaboram para conferir sentido à noção de missão. Os sentimentos ligados ao sagrado 

atuam conjuntamente com as interpretações teológicas dos agentes missionários, cujas 

motivações aludem à alteridade e ao serviço ao próximo. O presente estudo objetivou 

compreender estas relações a partir do estudo de casos de personagens ligados a movimentos 

missionários de igrejas evangélicas no Brasil durante o período da ditadura militar (1964-1985). 

Em tempos de crise política aguda, violação de direitos de grupos sociais e repressão violenta do 

Estado, pessoas vinculadas a igrejas e movimentos evangélicos no Brasil tiveram diferentes 

posicionamentos no tocante a estes processos. Foi possível, portanto, tomar contato com ações de 

resistência por parte de missionários, pastores e membros de igrejas, em contextos variados. Tais 

vozes, empreenderam um processo que pode ser caracterizado, segundo Hannah Arendt como 

coragem civil, em que mesmo diante de sua vulnerabilidade, atuaram na formação de opinião, 

bem como na articulação de objeções, protestos e denúncias contra o regime. A partir dos registros 

do relatório de 2017 da Comissão Estadual da Verdade Teresa Urban, chegou-se a dois perfis: 

Gernote Kirinus e Werner Fuchs. No período da ditadura, ambos atuaram como pastores na Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e lideraram a Comissão Pastoral da Terra 

(CTP) no estado do Paraná, envolvendo-se inclusive com os conflitos sobre a terra e a população 

expropriada no processo de construção da hidrelétrica de Itaipu. 
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A presente pesquisa tem por escopo a análise do modo como a boa-fé vem sendo aplicada pelo 

Superior Tribunal de Justiça nos casos em que chamado para verificar a abusividade, ou não, de 

cláusulas de exclusão de cobertura securitária por doença preexistente — isto é, de disposições 

que delimitam negativamente o objeto e a extensão da cobertura dos contratos de seguro de vida 

e de saúde, afastando as doenças que o beneficiário da apólice tenha ciência no momento da 

contratação. Para tanto, empregou-se, primeiramente, o método dedutivo, com a finalidade de, 

por meio de levantamento de bibliografia e legislação, alcançar maior compreensão a respeito da 

boa-fé, de suas raízes históricas e de suas funções na prática jurídica brasileira, e, em um segundo 

momento, utilizou-se o método indutivo para identificar como este princípio é aplicado na 

interpretação de tais disposições. Dessa pesquisa, observou-se que a Corte Superior se vale de 

uma noção subjetivada da boa-fé para tratar de cláusulas de exclusão de cobertura securitária por 

doença preexistente, na medida em que exige que a empresa seguradora comprove a intenção do 

segurado de omitir a existência da enfermidade quando da celebração do contrato. Apesar disso, 

concluiu-se que esta subjetivação não dilui o significado da boa-fé, como ocorrido durante o 

percurso histórico do princípio, uma vez que realizada em situações excepcionais, de 

desequilíbrio entre os contratantes. Pelo contrário, percebeu-se que o entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 609 busca, na verdade, efetivar o princípio 

da boa-fé, enquanto instrumento realizador da justiça contratual, posto que impede a prática de 

comportamento abusivo por parte das seguradoras, qual seja, a recusa injustificada de cobertura 

securitária, verificada quando da não exigência de realização de exames médicos prévios à 

contratação ou quando da não demonstração da má-fé do segurado. 
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O intuito desta pesquisa é o de explorar como o Superior Tribunal de Justiça construiu a sua 

jurisprudência, no lapso temporal de 2009 a 2019, a respeito da primeira fase da aplicação da pena 

dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa (arts. 317 e 333 do CP), e realizar uma análise 

crítica dos posicionamentos da Corte Superior juntamente com a experiência da doutrina 

especializada, bem como da legislação penal. A fixação da pena-base, dentro do período estudado, 

foi um dos temas mais recorrentes dentro da dosimetria da pena, sendo de grande relevância a 

análise de como ela é aplicada na prática, assim como se ela é feita de forma coerente com a 

doutrina penal brasileira e com os novos horizontes e (re)pensamentos a respeito da matéria, a 

fim de construir um pensamento crítico a respeito da conduta do STJ no julgamento de tais crimes. 

O grande chamariz da pesquisa consiste no elemento da culpabilidade presente no caput do art. 

59 do CP em relação aos crimes de corrupção supracitados. Aqui, se observa que a jurisprudência 

do STJ considera o fato de, no caso do crime de corrupção passiva, o fato de o corrupto ser 

promotor de justiça, oficial de justiça, agente penitenciário entre outros, se caracteriza motivo de 

maior reprovabilidade na fixação de pena base, assim como o faz no crime de corrupção ativa, 

tendo maior reprovabilidade o agente que corrompe ou tenta corromper magistrado, por exemplo. 

Ainda, algo a ser observado é que, no art. 61, II, g do CP, a questão do ofício do ofensor é 

especificamente tratado como agravante. Sendo assim, via de regra, se pressupõe que a 

circunstância levantada em pena-base deveria  ser valorada em segunda fase da dosimetria. Além 

disto, é observado que as consequências do crime também são valoradas negativamente na 

aplicação da pena-base nos casos em que há prejuízo à pessoas em vulnarabilidade social, como 

pensionistas do INSS e em casos em que há prejuízo orçamentário em órgão educacionais 

públicos de cominudades carentes. 
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Nesta iniciação científica sistematizamos os dados referentes aos conflitos no campo no estado 

do Paraná, apartir de um recorte temporal entre os anos de 2000 a 2020, utilizando como fonte de 

dados os cadernos “Conflitos no campo Brasil”, da Comissão Pastoral da Terra (CPT). O objetivo 

é construir um panorama sobre conflitos socioambientais no estado em tal período, de forma a 

identificar a violência histórica contra comunidades originárias, tradicionais e camponesas, além 

de valorizar o processo de construção de conhecimento e dados pelos movimentos sociais, na 

tentativa de promover a dignidade e os direitos das populações do campo. Utilizamos 

metodologicamente o paradigma indiciário para compreender os elementos da realidade, ou 

observar as “zonas privilegiadas - sinais, indícios - que permitem decifrá-la”, como caminho de 

investigação sobre uma verdade provável através dos documentos disponíveis no site da CPT, em 

que a sistematização desses dados permitiu a revelação da realidade da vida no campo das 

comunidades rurais. Para a sistematização aqui trabalhada, selecionamos dos cadernos apenas os 

conflitos gerais por terra, água e trabalho escravo, coletando somente as informações de 

ocorrências, municípios, famílias e categorias. Separamos em dois momentos: o primeiro, de 2000 

a 2020, com os dados por tipo de conflito, que possuem registros em todos os anos do recorte, e 

o segundo é referente às “categorias de identidades”, de 2008 a 2020. Os números de registros de 

ocorrências e das famílias envolvidas, as categorias de identidades do campo alvos e os 

municípios com frequência de conflitos, são todos resultados das dinâmicas que ocorrem no 

campo e que podem explicar suas causas, descrever a trajetória histórica e apresentar projeções 

futuras.  O estado do Paraná não é um dos principais estados do Brasil em números absolutos e 

casos registrados de conflitos socioambientais, diferente de estados do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. Porém, com a sistematização aqui efetuada, demonstramos que o estado possui uma grande 

diversidade de conflitos e violências que podem ser estudadas e compreendidas a partir de 

algumas lógicas de desenvolvimento, caracterizadas pela exclusão social, ameaça aos recursos 

naturais, e que estimulam disputas por terra, água e a perda de direitos sociais/trabalhistas. Além 

do mais, se não fosse pelo trabalho da CPT, essas ocorrências estariam fadadas ao esquecimento, 

já que não há outra instituição que efetue estes trabalhos. 
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Partindo de um cenário em que as penitenciárias brasileiras encontram-se, em grande maioria, 

superlotadas e insalubres, constatado a partir de dados obtidos pelo Sisdepen — levantamento de 

dados realizado pelo Departamento Penitenciário para avaliação da realidade numerária nas 

penitenciárias —, a presente pesquisa buscou investigar parte da razão para a superlotação, tendo 

como principal foco a atuação do Ministério Público nos assuntos referentes ao sistema 

penitenciário nacional, com o objetivo de localizar, no cerne da questão, possíveis razões para a 

insuficiente atuação ministerial. Quanto ao critério metodológico, a pesquisa se deu 

majoritariamente através do método indutivo-bibliográfico, com leitura e avaliação de legislação, 

livros, artigos, papers e podcasts referentes à temática da superlotação carcerária, bem como a 

criação e desenvolvimento do Ministério Público no Brasil, comparando brevemente seu 

desenvolvimento e atuação aos de órgãos internacionais com função semelhante, como o 

Ministerio Público Fiscal, da Argentina (que, constitucionalmente, possui caráter semelhante ao 

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário) ou a Fiscalía General de La Nación, da Colômbia, 

cuja distribuição de funções traz consigo a pretensão de uma maior fiscalização e proteção dos 

direitos coletivos. Além disso, foram buscadas notícias e levantamentos de dados disponibilizados 

pelo Depen, além da leitura de entrevistas realizadas com os maiores atingidos pela questão: 

detentos e ex-detentos brasileiros. Por fim, foi realizada entrevista informal com uma ex-detenta, 

que residiu na Penitenciária Feminina do Paraná, em Piraquara, e, posteriormente, na 

Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu. A partir da análise das informações coletadas, foi 

possível concluir que, em que pese haja previsão legal para uma efetiva atuação do Ministério 

Público na fiscalização e adequação do cenário das penitenciárias brasileiras, a realidade se 

mostra de maneira diferente do esperado. Assim, uma reforma no modelo penitenciário vigente 

torna-se imprescindível, mantendo-se em mente que a mera construção de novos presídios não é 

suficiente: é preciso atingir o problema desde a raiz, buscando agilizar os processos em espera, 

reduzir a cultura de encarceramento enraizada no Poder Judiciário e seus entes e, principalmente, 

garantir que os apenados tenham, de fato, seus direitos básicos respeitados. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1471 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

LOCALIZAÇÃO, MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DE SOFTWARES LIVRES 

E PROPRIETÁRIOS PARA ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS 

Nº: 20219593 

Autor(es): Nicolas Lopes Mendes Goncalves 

Orientador(es): Rodrigo Eduardo Botelho Francisco 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Caqdas, Dados Qualitativos, Pesquisa Qualitativa 

 

Com o objetivo de mapear, descrever e analisar tecnologias disponíveis para a coleta e análise de 

dados qualitativos, este artigo apresenta softwares tipo CAQDAS (Computer assisted qualitative 

data analysis software), tecnologias com a função de facilitar o processo de análise, 

principalmente quando esse envolve grande volume de dados, gerando resultados mais ricos e 

otimizando o tempo do pesquisador. Dividido em dois macro grupos, podendo ser softwares livres 

(SL) ou softwares proprietários (SP), foram elaboradas análises e categorizações de seis 

CAQDAS, sendo eles: IRAMUTEQ, GNU PSPP, AQUAD, Nvivo, Atlas.TI e MAXQDA. Cada 

um desses softwares possuem seus prós e contras, o que cabe ao pesquisador analisar junto ao seu 

contexto qual tecnologia utilizar, portanto, o uso de softwares de pesquisa qualitativa requer 

tempo e dedicação desde a escolha de qual ferramenta usar. A tarefa da escolha do CAQDAS 

ideal se dificulta com tantas informações e opções disponíveis, desta forma este artigo auxilia este 

processo, tendo como foco apresentar diferenciação de funções, custo, quantidade de artigos 

produzidos em português e gama de conteúdo de suporte disponíveis para otimização da curva de 

aprendizado do usuário junto ao software. Esta pesquisa teve como viés os sites oficiais dos seis 

CAQDAS explorados e o Google Scholar como banco de informação e termômetro de 

popularidade das tecnologias analisadas, como resultado, foram elaboradas duas tabelas 

comparativas, tendo como objetivo da primeira tabela a apresentação das funções e custo, e a 

segunda tabela para apresentação da popularidade dos softwares. O artigo centralizou as 

informações e apresentou as diferenças entre os softwares, atingindo o seu objetivo de possibilitar 

ao pesquisador uma visão ampla e facilitada de seis opções de CAQDAS, simplificando assim a 

sua decisão. 
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O objeto de estudo do projeto é a crítica de arte em Curitiba com foco na produção desenvolvida 

pelo historiador e professor Fernando Antônio Fontoura Bini e que foram publicadas em diversas 

mídias, como catálogos, jornais e revistas. A pesquisa documental e de caráter exploratório foi 

desenvolvida com base no levantamento, leituras e debates dos textos de Bini, além de outras 

leituras bases, como os livros “O que é história?”, da historiadora Vavy Pacheco Borges e “Razões 

da crítica”, do crítico Luiz Camillo. E também textos que contextualizassem a época e o cenário 

artístico do qual o historiador escreve, como “Arte Paranaense: Movimento de Renovação”, 

escrito por Bini, e “A consolidação do moderno na história da arte do Paraná: anos 50 e 60”, 

escrito pelo professor Artur Freitas. Durante a pesquisa foi realizado o levantamento de vinte e 

cinco textos escritos pelo crítico, dos quais foram lidos dezesseis e, dentre eles, foram escolhidos 

dois textos sobre os artistas Domício Pedroso (1930-2014) e Mario Rubinski (1933-2021) como 

foco específico da minha pesquisa. Os artistas foram escolhidos pelo contraste entre ambos ao 

retratarem a paisagem, respectivamente, com a utilização de elementos abstratos informais e 

elementos geométricos. Ambos se relacionam com a movimentação do cubismo. Domício rompe 

a forma e transforma a sua pintura em pesquisa formal, descobrindo os morros e as favelas e os 

tomando como tema, enquanto Rubinski possui uma rigorosa análise do espaço e das formas, 

pensando no racionalismo e geometria das formas, no desdobramento do plano e na simplificação 

de formas e cores. Através das análises de ambos artistas e discutidas em reuniões, pode-se 

concluir que o crítico escreve de forma apurada sobre os artistas escolhidos, ambos de sua 

geração. Citando diversas referências, que são em sua maioria internacionais por influência de 

sua formação em Paris e, por acreditar que a nossa história ou a do nosso meio cultural está 

intimamente ligada a tudo que fazemos, Bini não descarta nenhuma informação sobre a vida do 

artista e a contextualização do cenário artístico na época. Por fim descreve dados biográficos, seus 

processos poéticos, inspirações e até citações do próprio artista e de demais intelectuais. O crítico 

também contextualiza os artistas com a influência do pintor Guido Viaro e os espaços que 

fomentaram o período de renovação da arte no Paraná nos anos 1950 e que culminou em 1957 

com o Salão dos Pré-julgados. 
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Nesse projeto de pesquisa procuramos investigar as questões identitárias a partir de diferentes 

relações de subalternidade. Nesse sentido, utilizamos a noção de racismo ambiental para lançar 

luz às identidades em que “que dói ser”, das violências e conflitos socioambientais. Esse trabalho 

parte da análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) que abordaram o tema e que foram 

concluídos nos últimos vinte anos (2000-2020) no curso de Ciências Sociais na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). A partir de uma série de debates, construímos uma ficha catalográfica 

e identificamos quantos e quais os anos e departamentos com maior frequência de trabalhos que 

dão luz à temática do racismo ambiental. E no segundo momento analisamos o que foi dito, 

montando assim o padrão de abordagem sobre o tema dentro do curso. Após esse processo foi 

identificada uma falta de produção de conhecimento sobre esse tema, totalizando apenas oito 

trabalhos nos últimos vinte anos, e desses, apenas dois estavam disponíveis para acesso junto da 

coordenação do curso via site da mesma. Identificamos um padrão principal sobre a abordagem 

da temática do racismo ambiental, ele apareceu se tratando de dois grupos vulneráveis, que são: 

os quilombolas e os faxinalenses, assim, nossa análise se debruçou sobre eles. Buscamos 

compreender como a questão da justiça ambiental ou falta dela, junto do racismo ambiental 

estavam presentes nesses dois grupos étnicos. Como resultados obtivemos: em ambos os grupos 

a falta de justiça ambiental e as questões fundiárias relaciona-se com o fator identitário como 

ferramenta política para fortalecimento de suas demandas, como a luta por terra. A partir disso, 

podemos afirmar que, os conflitos aqui estudados que envolvem ambos os grupos tem o racismo 

ambiental como conceito subutilizado, mesmo se encaixando dentro das características que esse 

possui. Por fim, devido às dificuldades proporcionadas pela pandemia de Covid-19 que se alastra 

desde Março de 2020, não conseguimos ter acesso a mais documentos para ampliar a análise, esta 

ficou então restrita somente aos trabalhos de conclusão de curso disponíveis. 
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A Lei 13.800/19 instituiu os endowments no Brasil, mas deixou de pormenorizar as obrigações 

dos gestores e administradores no que diz respeito às decisões acerca da aplicação dos recursos. 

O objetivo desse trabalho é, portanto, identificar as obrigações desses prestadores de serviço, bem 

como o regime de responsabilidade em que estão inseridos. A fim de delimitar o objeto de 

pesquisa, estabeleceu-se um recorte dos casos em que não há cláusula de exclusividade com 

instituição pública apoiada. A metodologia se mostrou híbrida, alternando-se entre dedutiva e 

indutiva, dada a lacuna legislativa identificada. Por meio de revisão bibliográfica, expôs-se o 

desenvolvimento histórico dos fundos endowments no Brasil. Ainda, fixaram-se as premissas 

necessárias quanto às matérias de obrigações no direito brasileiro. Adiante, buscou-se entender a 

natureza jurídica dos fundos de investimento e as principais obrigações dos seus administradores 

e gestores quanto às aplicações de recursos. Outrossim, com base no art. 20, da Lei 13.800/19, foi 

deduzida uma regra geral para a equiparação das obrigações dos administradores e gestores de 

fundos patrimoniais às exigidas dos mesmos prestadores de serviço em fundos de investimento, 

no que diz respeito às aplicações dos recursos. Ainda, por meio da interpretação do art. 12, §4º, 

incisos I e II, da Lei 13.800/19, identificou-se o regime de responsabilidade em que estão 

inseridos. Identificou-se, como regra geral, que os gestores e administradores  de endowments 

devem seguir o comportamento exigido em fundos de investimento, sempre que esse 

comportamento seja justificável pelo interesse público e/ou pela boa-fé objetiva. Ainda, verificou-

se que o regime de responsabilidade em que estão inseridos é subjetivo, com possibilidade de 

presunção de culpa. Concluiu-se que a opção legislativa da Lei 13.800/19 de não pormenorizar 

as obrigações dos gestores e administradores do fundo foi acertada, mas que é necessária a 

identificação das obrigações desses prestadores de serviço para trazer maior segurança jurídica 

aos endowments e confiabilidade aos doadores. Também, concluiu-se que a opção de equiparação 

das obrigações com a estrutura de fundos de investimento é benéfica, já que são estruturas 

conhecidas pelos tribunais e órgãos específicos, e que a regra geral identificada corresponde à 

finalidade dos endowments. Por fim, considerou-se correta a inserção dos administradores e 

gestores dos endowments no regime de responsabilidade subjetiva, com possibilidade de 

presunção de culpa, pois estimula a prestação de serviços aos endowments. 
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Este estudo investigou como as Capacidades Relacionais auxiliavam em uma melhor 

transferência de tecnologia que ocorria por meio da cooperação universidade-empresa. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa adotou-se uma abordagem qualitativa e descritiva com 

características de revisão integrativa. Diante disso delimitou-se o levantamento bibliográfico na 

base de dados científicos Web of Science nas áreas de Business e Management, e reunidos os 

artigos mais interessantes que tratam dos seguintes temas: TT+CR (transferência de tecnologia e 

Capacidades Relacionais) e TT+Hélice (transferência de tecnologia e tripla hélice). Desse modo, 

ao reconhecer que o modelo de Hélice Tripla era um componente do desenvolvimento de uma 

região, bem como que as capacidades relacionais eram recursos de melhorias organizacionais que 

interferem na Transferência de Tecnologia, o presente trabalho teve como interesse demonstrar 

como as capacidades relacionais auxiliavam na transferência de tecnologia que ocorria entre os 

atores da hélice tripla. Entendeu-se que analisar quais os principais fatores que contribuíam para 

relacionamentos de curto e longo prazo entre parceiros de uma colaboração e examinar seus 

efeitos no sucesso da TT era de grande relevância para o crescimento das organizações e o 

desenvolvimento de uma região. Os resultados encontrados nesta pesquisa colaboraram para a 

compreensão da importância da gestão formal e informal das interações entre universidade-

empresa que ocorreram durante o processo de colaboração e que auxiliaram em uma melhor 

transferência de tecnologia. Foi observada uma série de atividades, como por exemplo, reuniões, 

workshops, simpósios, acesso a recursos e dados que auxiliaram no sucesso da transferência de 

tecnologia que ocorreram por meio de processos colaborativos universidade-empresa. Foi 

identificado também o importante papel de um quarto ator na hélice tripla: as organizações 

intermediárias. Espera-se que os resultados da pesquisa ajudem os pesquisadores a compreender 

as principais formas das interações, interesses e motivações entre os atores da hélice tripla. 
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Esta pesquisa tem como objetivo reunir e analisar um conjunto de fontes relacionadas à 

Associação Brasileira de Educação (ABE), considerando o contexto da primeira metade do XX. 

Dessa forma, a análise mapeou o perfil dos membros do Conselho Diretor da ABE, considerando-

os como grupo dirigente da associação, a partir das suas origens sociais, processos de formação, 

atuações profissionais, trajetórias políticas, bem como as crenças e ideologias que defendiam. 

Levando em consideração esses aspectos, buscamos investigar as redes de sociabilidade que os 

envolvidos com a criação e consolidação da ABE estabeleceram com outros atores públicos, de 

modo a compreender a dinâmica e organização desses intelectuais, com seus vínculos, tomadas 

de posição e redes de sociabilidade intelectual. Fundada em 1924, na cidade do Rio de Janeiro, a 

ABE era composta por diversos profissionais interessados no campo da educação. Defendiam um 

projeto nacional que elevasse o Brasil aos moldes dos países considerados, por estes intelectuais, 

como modernos e desenvolvidos, sensibilizando a população brasileira para a questão educacional 

que, segundo a interpretação desses atores, se encontrava secundarizada pelos sucessivos 

governos, do Império à República. Metodologicamente, empregamos a pesquisa histórica, tendo 

como horizonte o tratamento prosopográfico, que visa a produção de biografia coletivas, 

identificando aspectos em comum ao grupo dirigente da ABE. O conceito de intelectual, 

entendido como agente engajado em causas cívicas, teve função heurística importante nesse 

estudo. As fontes da pesquisa foram os arquivos da associação, considerando o Estatuto de 

criação, as atas da entidade, bem como as teses apresentadas nas Conferências Nacionais de 

Educação (CNEs). Para além do púlpito da ABE, esses intelectuais partilhavam diferentes espaços 

de projeção social, entre os quais destacamos as universidades, a imprensa, a administração 

pública e os partidos políticos. Essa exposição e circulação, somada ao perfil, carreira e as crenças 

de cada dirigente da entidade, contribuiu para a formação de seus ideais de educação e de nação, 

bem como no estabelecimento de redes de sociabilidade que projetavam esses intelectuais para 

posições de prestígio e distinção social, com a intenção de viabilizar seus projetos educacionais e 

políticos. 
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Vinculado ao Projeto de Pesquisa Performance, Conceitos e Produção Artística, o plano de 

trabalho Tecendo Masculinidades em Performance estudou a performance masculina na arte de 

bordar. Para tal propósito adentramos em reflexões acerca de ideias sobre masculinidades, ou seja, 

sobre expectativas impostas à comportamentos construídos culturalmente sobre a condição de ser 

homem. Mas como um homem deve expressar-se? O que a sociedade espera e sugere como 

comportamento masculino adequado? Bordar é uma atividade feminina? Estas reflexões foram 

condutoras no processo do estudo desenvolvido, que levou o autor a trabalhar no intercruzamento 

entre o campo teórico sobre gênero e suas próprias memórias. Como homem bordador, o 

estudante relatou constrangimentos vividos por não corresponder a padrões e expectativas 

impostos a ele. Entre as referências bibliográficas consultadas para a pesquisa, destacamos a 

dissertação de mestrado: Vocês acham que eu sou macho? Autoficção, masculinidade(s) do 

campo e o teatro universitário em perspectiva dialógica, de Andrio Robert Lecheta; o texto 

Políticas da Masculinidade, de Robert W. Connell e, Reflexões sobre Cultura na Pós Modernidade 

a partir da contribuição teórica de Stuart Hall.  A metodologia permeou estudo teórico, registro 

das memórias pessoais do autor e a produção de um bordado realizado pelo pesquisador que, por 

meio de linhas e agulhas, procurou contar as etapas vividas na descoberta de ser um homem que 

gostava de bordar e costurar.  No decorrer do trabalho também foram apresentados alguns artistas 

adeptos à arte de bordar. Por fim, compreendemos que existe uma pluralidade de masculinidades 

e que, embora exija um padrão social predominante sobre a condição de ser homem, precisamos 

trabalhar no sentido de contribuir para a   incorporação de masculinidades plurais, tendo em vista 

que são dinâmicas, complexas e diversificadas. E que dizem respeito a perspectivas, ideias e 

escolhas de como se expressar socialmente. Podem ser transformadas ao longo do tempo para 

além dos binarismos de gênero. Por fim, conceitos em torno de masculinidades precisam ser 

problematizados ampliados, incorporando a diversidade impressa na condição masculina. 
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Nas últimas décadas temos observado a intensificação de fluxos migratórios em todo o mundo, 

incentivados por crises humanitárias e ambientais, mas também pela precariedade da vida nos 

países. Dentre as motivações para as migrações internacionais, pode-se destacar a busca por 

emprego e melhores condições de vida. No Brasil é frequente que trabalhadores migrantes 

internacionais tenham dificuldade para acessar e se manter em um emprego formal, portanto, não 

é raro que esses se encontrem na condição de desemprego ou subemprego. Assim, esse trabalho 

visou identificar e analisar os elementos subjetivos em jogo nessa condição de desemprego ou 

subemprego. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre a economia psíquica nesse 

contexto de exclusão no e do trabalho, a partir da teoria psicanalítica em articulação com a 

economia política, segundo os pressupostos do materialismo histórico e dialético, na qual foi 

possível delimitar e discutir as expressões de sofrimento, da baixa autoestima e o sentimento de 

impotência, tidos aqui como sentimentos de inferioridade. O sentimento de inferioridade é 

expressão do “sentimento de si” - esse diz respeito à imagem que o sujeito tem de si. O sofrimento 

de cada sujeito, ainda que se considere sua singularidade, não está desvinculado de um sofrimento 

que está na vida cotidiana, entrelaçado aos modos de reprodução da vida. Nota-se que as 

ideologias do trabalho, caracterizadas por um conjunto de ideias que dispõem sobre como os 

indivíduos percebem essa atividade, de acordo com cada momento histórico e social, instituem 

uma série de valores associados a ele, que no modo de produção social capitalista constitui uma 

ideologia dominante de exaltação do trabalho. Esta aponta o emprego assalariado como uma 

necessidade material, e de reconhecimento, que se relaciona com a dinâmica subjetiva de 

reconhecimento de si e para si. Desse modo, a condição de desemprego ou subemprego implicaria 

na perda desse lugar e no descompasso entre o Eu e o Ideal de Eu, que produziria a desvalorização 

do sentimento de si como sofrimento psíquico. Conclui-se que o sofrimento psíquico do sujeito 

migrante em condição de desemprego e subemprego advém num plano macro de uma contradição 

fundamental do sistema de produção capitalista, que através de seus dispositivos ideológicos 

produz um sujeito para o trabalho, mas como característica fundante não pode oferecer um lugar 

de atividade produtiva para todos, dessa maneira, sentenciando um sem número de sujeitos ao 

limbo de precariedade do modo de produção social da vida. 
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A Constituição de 1934 rompeu, em diversos aspectos, com sua antecedente que vigeu ao longo 

da Primeira República. Dentre as inovações aventadas, verifica-se a competência privativa da 

União para organizar o enfrentamento dos efeitos da estiagem. A pesquisa analisou o intenso 

debate ocorrido dentro da Assembleia Nacional Constituinte, bem como as manifestações 

políticas externas, que resultaram na elaboração dos artigos 5º, XV, e 177, do referido diploma 

normativo. Com isso, buscou-se refletir sobre a maneira como o direito constitucional foi 

interpretado e articulado como instrumento para o enfrentamento do problema. Os procedimentos 

técnicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e documental, sendo os Anais da Constituinte 

o principal documento histórico analisado. De forma complementar, recorreu-se a reportagens e 

notícias dos jornais da época, especialmente os veiculados no Rio de Janeiro e no Ceará, visto 

que eram, respectivamente, a capital do país e o estado mais atingido pelas secas. Ainda, foram 

analisados documentos oficiais datilografados e posteriormente digitalizados, de naturezas 

diversas, como os pronunciamentos oficiais de Getúlio Vargas no estado do Ceará, em que 

destacou a atuação do Governo Federal, após 1930, no combate às secas no Nordeste; bem como 

correspondências trocadas entre governadores e o presidente, que versavam sobre a questão. A 

interpretação dos documentos foi realizada à luz do auxilio teórico fornecido pela leitura de 

bibliografia especializada e a partir do pressuposto de que as secas não constituem um problema 

de ordem natural, que exige, de maneira automática e espontânea, resposta dos governantes, mas 

estão sujeitas a elaborações discursivas que, por sua vez, se localizam em um contexto histórico 

que comporta sujeitos de interesses e com concepções de Estado e Direito conflitantes entre si. 

No inicío da década de 1930, prevaleceu o entendimento dos constituintes - com o apoio da 

sociedade civil, especialmente da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, que tinha como um 

de seus fundadores Plínio Salgado - de que a seca consistia em um problema nacional e que seu 

enfretamento era condição para o desenvolvimento econômico do Brasil e para a diminuição da 

desigualdade entre as regiões. Além do que, era imperioso que lhe fosse dada atenção para que se 

concretizasse o direito subjetivo dos sertanejos ao trabalho. 
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O estudo do empresariado, suas ações e manifestações está entre as principais áreas de pesquisa 

sobre problemas e perspectivas de sociedades capitalistas. A relação deste grupo com o Estado 

tem sido contemplada pela agenda de pesquisa no país, tanto pela Sociologia como pela Ciência 

Política. Este estudo destaca a relevância de se tomar o empresariado como ator político que 

influencia a história de uma sociedade e seu futuro com ideias e comportamentos, seja no âmbito 

de práticas legais ou ilegais. Entretanto, o tema da corrupção, cuja importância tem se ampliado 

na produção acadêmica e tem o empresariado como um de seus atores, prescinde de estudos 

sistematizados. Neste sentido, a questão que norteou esta pesquisa é: como se caracteriza a relação 

entre os empresários, a política e suas ações ilegais. Com o objetivo de identificar características 

individuais ou coletivas e de comportamento e interpretação sobre a Democracia brasileira e seu 

sistema político e, especificamente, a ação política ilegal como forma de influência neste 

ambiente, tomamos como objeto de estudo os empresários atingidos pelas investigações da 

Operação Lava Jato (OLJ). Para a realização deste projeto de pesquisa foram considerados os 

discursos transcritos dos depoimentos realizados por executivos do Grupo Odebrecht durante as 

fases de investigação da OLJ, em Curitiba. O procedimento para análise qualitativa do material 

coletado se deu a partir de métodos de análise de conteúdo, considerando a qualidade de 

categorias para definição do livro de códigos e a bibliografia pertinente ao tema. Antes de seguir 

com a análise de todos os documentos coletados, processamos a leitura e codificação dos 

depoimentos de seis executivos. Fizemos leituras cruzadas para conferir o pleno entendimento do 

livro de códigos e efetuar correções, além de alinhar interpretação e codificação. Confirmada a 

aderência do livro de códigos ao objetivo da pesquisa, seguiu-se a codificação. A análise do 

material revelou que havia, por parte do alto escalão da Odebrecht, a naturalização da ação ilegal 

junto a agentes políticos do poder executivo ou legislativo. Levantou também a hipótese de 

desinteresse em modificar a forma de operar, mesmo que manifestada a insatisfação com o jogo 

político. Ainda que a documentação analisada seja resultado de depoimentos obtidos em regime 

de delação premiada, onde se presume que haja estratégias de defesa, foi possível identificar a 

interpretação dos empresários sobre a política e seu sistema e a avaliação sobre suas atuações, 

cumprindo-se, assim, o objetivo da pesquisa. 
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Este trabalho apresenta o desenvolvimento de pictogramas (símbolos de informação ao público) 

dentro do contexto de pandemia global do COVID-19 para atender a necessidade de comunicar 

ações e hábitos de comportamento para as pessoas a fim de evitar o contágio e disseminação do 

vírus. Os pictogramas foram desenvolvidos tendo em vista a sua futura inclusão na norma 

internacional ISO 7001, com a intenção de formalizar e padronizar as formas de representação 

dessas mensagens a fim de tornar a sua comunicação mais efetiva. O projeto foi realizado através 

de processos iterativos e não-iterativos de design e seguindo a norma da ISO 22727, que 

estabelece as diretrizes necessárias para o desenvolvimento de símbolos gráficos de informação 

ao público, e foi separado em três etapas: ideação, criação e avaliação. Na primeira etapa foi feita 

a pesquisa e seleção das mensagens: “lavar as mãos”, “não espirrar”, e “proibido aperto de mão”. 

Na etapa seguinte foi realizada a criação de duas alternativas de representação para cada 

mensagem, tendo como resultado 6 pictogramas que seguiram para a testagem na terceira etapa, 

que teve o objetivo de avaliar a compreensibilidade com o público por meio de formulários 

elaborados através da plataforma Google Forms, e criados de acordo com a norma ISO 9186, a 

fim de identificar qual das alternativas teve melhor desempenho e estabelecer o nível de 

compreensibilidade que, conforme o comitê técnico internacional para símbolos gráficos ISO/TC 

145, precisa ser superior a 66% para utilização do pictograma sem apoio textual. Por fim os 

pictogramas de “lavar as mãos” e “proibido aperto de mão” obtiveram compreensão acima de 

90% e estão aptos para submissão à norma ISO 7001, entretanto os pictogramas de “não espirrar” 

obteve compreensão abaixo de 50% sendo necessário seu uso junto de apoio textual para que a 

mensagem seja associada corretamente ao pictograma proposto. 
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“Crônicas de Arte e Ação” é um projeto de pesquisa que tem como objetivo contemplar o estudo 

sobre performance arte e arte de ação na América Latina, em especial na cidade de Curitiba 

(Paraná - Brasil) e, a partir disso, iniciar uma base de dados documentais sobre o assunto. Entre 

os temas analisados, têm-se: introduções sobre o que é performance; seu surgimento e seu 

contexto histórico - nacional e internacional; o desenvolvimento dessa linguagem e o movimento 

de institucionalização dos espaços de performação; a performance num contexto contemporâneo; 

as possibilidades técnicas, estéticas e conceituais desenvolvidas a partir da prática do registro e 

da documentação das ações performáticas; e as relações com o campo da filosofia na temática do 

objeto de arte como símbolo estético e obra de arte. Por conta da pandemia, o plano de trabalho 

do projeto necessitou ser flexibilizado, e não foi possível realizar análises de performances 

presenciais e tampouco acessar materiais de pesquisas em espaços culturais físicos da cidade de 

Curitiba. Ademais os estudos e discussões em grupo sobre os textos indicados na bibliografia 

aconteceram em encontros quinzenais online por chamada de vídeo, e também assistimos vídeo 

performances apresentadas no Ciclo de Apresentações Performáticas (edição online - 2020), 

evento realizado pelo Espaço Cultural ATAL609 (Campinas - SP), ao que elaboramos análises 

escritas sobre as vídeo performances que cada pesquisadora escolheu assistir. Após isso, nos 

reunimos em encontro online para discutir sobre o que vimos. Houve também uma conversa 

online, via vídeochamada, com a curadora do Espaço Cultural ATAL 609, Cecília Stelini. Além 

disso, assistimos uma vídeo palestra sobre Performance nas Telas, apresentada pela orientadora 

do presente projeto, Profª. Dr. Luana Veiga, gravado para o evento Continuo Latido Americano 

de Performance - corpografías en Contexto, em novembro de 2020. A metodologia adotada foi 

pesquisa bibliográfica de textos teóricos e críticos, principalmente para a primeira fase do projeto; 

análises de vídeo performances do Círculo de Ações Performáticas (CAP), edições 2020 e 2021; 

grupo de estudo sobre os textos e vídeos; e realizamos também duas entrevistas: com os artistas-

performers Fernando Ribeiro e Cecília Stelini. O objetivo agora é escrever um texto sobre as 

performances da edição do CAP 2021, o qual já está em acontecimento e seguindo um método de 

análise e descrição; seguido de observação e anotação de sensações e memórias; finalizando então 

com a interpretação da obra e dos elementos usados. 
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Nº: 20219640 

Autor(es): Augusto Henrique Schimuda Goncalves Santos 

Orientador(es): Paulo Vinicius Baptista Da Silva 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Políticas Afirmativas, Relações Raciais 

 

Este trabalho é parte do projeto de pesquisa Ações afirmativas na América Latina: Brasil, 

Argentina, México, Colômbia, Bolívia e Uruguai e visa investigar possíveis métodos para a 

sistematização dos dados de monitoramento dos cotistas raciais na UFPR. No processo de reunir 

os dados referentes aos cotistas dentro da universidade, percebeu-se que a instituição não possuía 

um método automatizado de sistematização dos dados referentes aos discentes cotistas que 

entraram na universidade por meio do sistema de cotas criado a partir da Lei nº 12.711/2012. 

Portanto, é a partir desta perspectiva que a seguinte pergunta foi desenvolvida: como são 

realizadas as coletas dos dados referentes aos discentes pretos, pardos e indígenas que entraram 

na universidade por meio do sistema de cotas criado a partir da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) 

em outras Universidades públicas e quais os métodos de sistematização desses dados? Juntamente 

a este problema de pesquisa, foi definido o seguinte objetivo específico: coletar e organizar os 

dados referentes aos alunos pretos, pardos e indígenas da UFPR. Para o cumprimento dos 

objetivos foi realizada uma revisão bibliográfica de cunho exploratório. Dentro do portal 

periódicos CAPES, foi pesquisado o termo “Ações afirmativas” somado ao termo “Universidade 

pública”. O total de artigos foi de 701. O número de artigos foi filtrado até o número final de 13. 

Após a leitura dos artigos é possível ressaltar alguns resultados: há uma difusão de métodos e 

base de dados utilizadas; as pesquisas com maior diversidade de análises são aquelas onde a 

universidade estudada já possuía uma forma de mapeamento de seus alunos cotistas desde o 

momento de realização do vestibular; as justificativas sociais mais utilizadas para o mapeamento 

dos alunos cotistas são: 1) adicionar dados para o debate sobre a qualidade do ensino após a Lei 

de Cotas e 2) entender quais são as variáveis envolvidas na permanência destes alunos dentro de 

um determinado curso. Além destes resultados, também foi realizado o mapeamento dos discentes 

cotistas que entraram na UFPR no período de 2018 à 2020. Também é possível ver algumas 

consequências da pesquisa dentro da UFPR: o trabalho realizado pelo pesquisador influenciou no 

desenvolvimento do SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica – onde já é possível filtrar os dados 

de estudantes cruzando informações do questionário socioeconômico. O conhecimento deste 

público-alvo permite a gestão dos universos particulares de cada curso, sendo de extrema 

importância para a melhora na qualidade de vida e permanência destes estudantes. 
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O ESTUDO DA POBREZA E DO POBRE NAS REFLEXÕES DE LIMA BARRETO E 

COELHO NETO 
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A partir da pesquisa de textos publicados em jornais ou já publicados em livros, visando a 

organização de uma antologia que reúna a produção cronística de escritores do início do século 

XX, foram selecionados textos em que os pobres e a pobreza tenham sido objeto de reflexão para 

os autores Lima Barreto e Coelho Neto. Com base nesta seleção, foram feitos o fichamento do 

material e uma análise dos aspectos formais considerando como a pobreza ou o pobre são 

caracterizados pelos respectivos autores. Partindo dessa análise minuciosa, os textos foram 

agrupados de acordo com sua forma. A pesquisa permitiu a reflexão sobre as condições sociais 

da recém-República, a formação de mão-de-obra e a configuração do espaço urbano com a 

presença da pobreza (e, consequentemente, dos pobres) na então capital, a cidade do Rio de 

Janeiro. No que concerne aos aspectos formais literários, observou-se que Lima Barreto fazia uso 

de longas descrições e alusão a referências de diferentes ordens, em especial da literatura 

anarquista; por sua vez, Coelho Neto primava por textos mais objetivos. Além disso, enquanto 

Barreto era, por vezes, panfletário e defendia uma transformação política radical da sociedade, 

Coelho Neto apelava, como solução aos problemas abordados em suas crônicas, à moral e à 

religião. Da obra Toda Crônica, de Barreto, foram selecionadas as crônicas “O Caso do Mendigo”, 

“A Volta”, “Sobre a Carestia”, “A Nossa Filantropia” e “No Ajuste de Contas”. Da vasta obra de 

Coelho Neto, os selecionados foram a crônica do dia 22/01/1983, da coluna Bilhetes Postais; a 

crônica publicada no dia 05/12/1987, na coluna Fagulhas; Montanhas; Aviso; Capharnaum e Dia 

da Criança. A pesquisa permitiu observar como os autores, ainda que vivendo na mesma época e 

na mesma cidade e abordando, se não os mesmos temas, temas aproximados, produziram seus 

textos de maneiras diversas tanto no aspecto formal, em que Barreto prima pelo tom de manifesto 

com doses de fina ironia, enquanto Coelho Neto opta pelo uso rebuscado da língua e apelo ao 

idealismo, como na construção do argumento em torno das causas da pobreza e das vias para 

superá-la. 
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DESIGN E NORMALIZAÇÃO DE PICTOGRAMAS - PLANO 2 
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Este trabalho consistiu na criação e avaliação de pictogramas voltados ao contexto pandêmico 

que se iniciou em 2020. Pictogramas são símbolos gráficos que representam mensagens de forma 

figurativa, e são normalizados pela norma ISO 7001 para garantir que as informações sejam 

transmitidas da forma mais eficiente aos usuários. Novos hábitos precisaram ser adotados pela 

sociedade em busca da contenção da contaminação pelo Coronavírus e, com isso, identificou-se 

a necessidade de sinalização visual para padronizar a comunicação de novos protocolos sociais 

coletivos. Para o projeto, três mensagens foram escolhidas: "desinfectante para as mãos", "não 

compartilhar alimentos" e "medição de temperatura". O processo se desenvolveu em três etapas: 

na primeira realizou-se um estudo das demandas geradas pelo contexto pandêmico, uma revisão 

de pictogramas já existentes para manter a coerência entre os símbolos a serem propostos e então 

iniciou-se a prototipagem das alternativas, propondo-se duas versões para cada uma das 

mensagens escolhidas. Após diversas revisões e refinamentos em discussões com o grupo, 

obtiveram-se então seis versões finais que seguiram para os testes de compreensibilidade com 

usuários. Um “pré-teste” foi realizado para certificar a eficácia do formulário desenvolvido na 

plataforma Google Forms. O teste foi desenvolvido sob as orientações da norma ISO 9186, nele 

a imagem do pictograma sozinho e em contexto estavam expostas seguidas de duas perguntas: 

“O que esse pictograma representa?” e “Qual ação deve ser realizada ao ver este pictograma?”. 

Foram obtidas 109 respostas válidas para a análise, a partir das resultados uma alternativa para 

cada mensagem foi aprovada. Todas as três mensagens obtiveram resultados positivos, ou seja, 

superiores a uma compreensão de 66%, que é o mínimo necessário, de acordo com o comitê 

técnico internacional para símbolos gráficos ISO/TC 145, para que não haja a necessidade de 

apoio textual para a utilização dos pictogramas. 
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EFEITOS DE MUSEU SEM MUSEU: A CRÍTICA INSTITUCIONAL EM 
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A pesquisa “Efeitos de museu sem museu: a crítica institucional em contextos precários 

(MUSA_História)” teve como objeto de análise o Museu de Arte da Universidade Federal do 

Paraná (MusA-UFPR) e investigou seu estabelecimento como instituição universitária e cultural. 

Somado a isso, buscou compreender as características de composição de seu acervo, bem como 

sua linha curatorial. O processo de pesquisa se pautou no estudo e na análise das bibliografias 

primárias e secundárias, além dos documentos institucionais digitalizados e notícias publicadas 

do MusA, relacionando-os com seu contexto histórico-institucional universitário e museológico. 

Em vista da baixa presença de documentos institucionais do museu nos meios digitais, entrevistas 

foram realizadas com agentes essenciais na história do MusA, de modo a registrar a história oral 

e pessoal de tais indivíduos e de suas vivências no museu. Ademais, quantificou-se e se qualificou 

os materiais disponibilizados nos repositórios digitais. Para a pesquisa, a bibliografia apurada foi 

selecionada e dividida em três bases: uma sobre a concepção de museu e suas modificações 

institucionais a partir do século XX; a outra voltada ao investimento público na construção e 

angariação de espaços museológicos no Brasil; a última e principal girou em torno de estudos 

sobre as metodologias, as consequências e as justificativas para a formulação e o fortalecimento 

do acervo e sua coleção. Nesse ínterim, a composição do acervo universitário se articulou como 

uma coleção formada, em sua maioria, por pinturas e desenhos de artistas contemporâneos 

paranaenses. Por fim, a origem das obras foi rastreada e definida em uma tríade de aquisição: 

doação; transferência das obras da Delegacia Regional do MEC em 1998 e prêmios aquisição dos 

Salões de Arte e de Arte Moderna. O Museu de Arte da UFPR e seu acervo se apresentaram como 

partículas integrantes de uma lógica submetida à sua condição institucional, documental e 

histórica. A constituição formal e documental museológica se apresentou como causa direta para 

o caráter variável e de baixo registro próprio das ações institucionais e culturais seguintes na 

história do Museu. Com poucos documentos encontrados e conservados digitalmente, sua história 

se apresentou nebulosa e entrecortada. E com raras diretrizes para aquisição de coleção, a linha 

curatorial – determinante para as ações culturais de um museu – se viu prejudicada, senão 

destituída de políticas próprias de conservação e rotatividade de obras. 
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DIREITO, ESTADO DE CONTRA-INSURGÊNCIA E MILITAR-FASCISMO NA 

AMÉRICA LATINA: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA MARXISTA DA 

DEPENDÊNCIA PARA O DEBATE DO NEOFASCISMO 
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O Brasil passa por um momento delicado na política, em que, após anos de um governo de centro-

esquerda, foi marcado por uma guinada à direita que culminou na eleição de Jair Messias 

Bolsonaro. A presente pesquisa pretende a partir de contribuições encontradas em análises 

marxistas da dependência, especialmente na obra de Ruy Mauro Marini, debater o significado do 

ascenso do fenômeno autoritário em governos da América Latina. A busca por explicação de qual 

seria a fundamento do governo de Bolsonaro faz com que o termo "fascismo" seja constantemente 

utilizado por setores de oposição para definir o contexto e, nesse sentido, a pesquisa se propõe a 

investigar os fundamentos históricos da concepção fascista e aprofundar o estudo sobre as 

ditaduras militares na América Latina durante as décadas de 1960-1980, como possível 

experiência anterior de governos autoritários em solo latino-americano. A pesquisa se baseia 

especialmente na compreensão de que a América Latina faz parte de uma estrutura dependente 

no capitalismo internacional, portanto sofre interferências econômicas, políticas e culturais de 

outros países, especialmente aqueles centrais no capitalismo, como o caso dos Estados Unidos. 

Volta-se os olhos para o caso do Chile, em que o presidente Salvador Allende foi deposto 

violentamente em 1973 por Augusto Pinochet, que se torna um ditador chileno, governando até 

1990. O caso chileno é interessante para a interpretação da atual realidade, pois, além de ter 

marcado uma das mais violentas ditaduras militares da região, também foi construída após um 

governo progressista e com tendências à esquerda, que em algum momento não atendeu todas as 

necessidades de uma burguesia internacional que condena a América Latina a uma economia 

exportadora, construída a partir da superexploração da força de trabalho. Além disso, a produção 

de Ruy Mauro Marini sobre o caso chileno é ampla e utilizada como principal bibliografia. A 

conclusão possível é a de que a dependência e a interferência direta de outros países na economia 

brasileira fazem com que dificilmente o fascismo, da forma como o que foi o europeu da primeira 

metade do século XX, se construa na América Latina. Sendo assim, a categoria de 

Contrainsurgência, proposta por Marini, é explorada como característica da explicação do 

fenômeno Jair Bolsonaro, no Brasil. 
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O SUFIXO *-EH2 E A FORMAÇÃO DO GÊNERO FEMININO NO PROTO-INDO-
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A pesquisa busca analisar as discussões que já foram feitas sobre o sufixo *-eh2 e a relação desse 

sufixo com a formação do gênero feminino no Proto-indo-europeu (PIE) nas últimas décadas. 

Partindo da hipótese do Brugmann de 1897, é feito uma análise do que já foi formulado, 

desenvolvido e discutido até o momento, buscando fazer uma historiografia do tema com os 

trabalhos mais recentes. Após uma leitura introdutória dos teóricos da área de historiografia da 

linguística, foi realizada uma busca pelos autores que discutiram e analisaram o tema do sufixo 

*-eh2 e sua relação com o gênero feminino. Chegamos em quatro pesquisadores principais, cujos 

artigos e trabalhos foram lidos, resenhados e discutidos: Sylvia Luraghi, Ignasi-Xavier Adiego, 

Eva Tichy e Ranko Matasović. Após a leitura das pesquisas da Luraghi, que analisou o sufixo *-

eh2 de forma estritamente morfológica e desenvolveu uma hipótese sobre a formação e o uso do 

sufixo comparando ele com outros troncos linguísticos, procuramos por mais pesquisas, pois a 

italiana não discutia a questão semântica do sufixo e a relação dele com o gênero femino. 

Analisamos o artigo do Adiego, cuja pesquisa foi a mais recente que encontramos, o artigo da 

Tichy e do Matasović, os dois últimos citados com relevância pelos dois primeiros pesquisadores, 

cujos artigos lemos e discutimos. Dos artigos analisados, três autores apresentam hipóteses de 

análise do sufixo e sua relação com o gênero femino (Luraghi, Tichy e Matasović), e um (Adiego) 

apresenta uma análise comparativa geral do que já foi realizado sobre o tema até a publicação do 

seu artigo. Portanto, concluímos com esse trabalho de Iniciação Científica, que enquanto não 

houver novos dados linguísticos, a hipótese de Brugmann, junto com as contribuições teóricas 

que foram adicionadas a ela ao longo das décadas, continua sendo a principal hipótese sobre o 

sufixo *-eh2 e a sua relação com o gênero feminino. 
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O projeto de pesquisa se propõe à análise do romance En finir avec Eddy Bellegueule do escritor 

francês Edouard Louis.  O romance autobiográfico relata, em primeira pessoa, a infância e 

adolescência de Eddy, um homossexual que cresceu em um vilarejo operário na Picardia, norte 

da França. O romance apresenta ao menos duas vozes narrativas que se intercalam e parecem 

cumprir funções diferentes dentro do relato. A primeira, com certo tom de nostalgia e rancor ao 

relembrar das humilhações vividas naquele ambiente hostil que não aceitava bem o diferente. A 

outra, mais ponderada, analítica, tenta explicar o fenômeno sociológico presente dentro da 

violência que sofreu. A pesquisa orientou-se por compreender qual a relação entre autor, narrador 

e personagem dentro do romance e as funções exercidas por essas vozes narrativas, além de 

analisar a denúncia da violência social, principalmente homofóbica, que a obra se propõe a 

apresentar. Para isso, foi necessária uma revisão bibliográfica para compreender o que é o 

elemento autor e a sua relação com a crítica literária; os conceitos de autobiografia e autoficcção 

e a origem e características da homofobia. Após as leituras, constatações foram levantadas: o 

romance estudado encaixa-se no gênero de autoficção, pelo fato do autor, narrador e personagem 

dividirem uma mesma persona, embora o nome do narrador personagem não seja o mesmo nome 

que assina a autoria do romance. Esse tipo de situação é comum nos textos de autoficção 

contemporâneos, que apresentam um grande destaque à vida particular de seus autores. Esse 

fenômeno é um reflexo de nossos tempos, em que a cultura do narcisismo da sociedade midiática 

insiste em uma visibilidade do privado, na espetacularização da intimidade e na exploração da 

lógica da celebridade. Outra característica comum às autoficções contemporâneas é uma atração 

pelas figuras marginais da sociedade. O texto de Edouard Louis reflete as duas características 

distintivas do gênero: primeiro pelo relato de vida enunciado pelo autor; segundo pela explanação 

sobre uma camada mais baixa da sociedade francesa, como operários, desempregados e 

moradores da periferia e da relação do narrador-personagem com esse grupo. Algumas situações 

ainda precisam ser melhor compreendidas e espera-se chegar à sua elucidação nas considerações 

finais, como as funções que as duas vozes narrativas exercem dentro do romance e a maneira 

como a situação de homofobia é relatada pelo narrador, não culpando seus algozes pela violência 

que lhe foi imposta, mas um sistema que permite que essa violência se perpetue naturalmente. 
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A partir do histórico legislativo, a pesquisa tem como objetivo o estudo do endowment e suas 

repercussões jurídicas no ensino público brasileiro. Buscou-se fundamentar, de início, as 

presentes repercussões por meio de histórico das opções legislativas, fazendo uso do método 

comparativo. Acima de tudo, o presente estudo faz referência direta ao binômio “financiamento 

& independência”.O método adotado foi o dedutivo. A fim de atingir os resultados necessários, 

modulou-se a referenciação a duas vias: a documental e a bibliográfica. Ainda que de pouca 

abundância, os estudos doutrinários são fundamentais para o completo entendimento do histórico 

legislativo, da origem e da definição terminológica exata dos endowments. dada a relativa 

escassez relatada, a busca documental toma azo. É a partir dos documentos - traduzidos em dados 

- que é possível comparar o a situação brasileira na educação pública.  Como organização, foram 

fixados 4 pontos: por primeiro, buscou-se a origem do endowment; por segundo, buscou-se a 

definição doutrinária de endowment; por terceiro, buscou-se encontrar os documentos que 

indicavam a situação atual dos existentes no Brasil; por quarto, buscou-se a exata diferenciação 

doutrinária entre fundo privado e endowment e, por último, buscou-se sistematizar os passos 

legislativos que culminaram na Lei 13.800/2019.A partir da concretização das bases jurídicas para 

o funcionamento dos fundos privados do tipo endowment e tendo em vista a atual situação da 

educação pública, chegou-se à consideração de que o investimento  privado pode ser de certa 

valia na realização de pesquisa acadêmica feita em Universidades Públicas. Uma das formas de 

financiar a pesquisa seria, portanto, por meio dos fundos patrimoniais do tipo endowment – 

eventualmente criados até pela própria comunidade acadêmica. 
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Este relatório de Iniciação Científica tem como objetivo analisar os comentários das redes sociais 

de representantes políticos para verificar o processo de diálogo nessa ferramenta. Também 

pretende-se discutir as diferentes formas de relacionamento entre representantes e representados 

por meio das redes sociais digitais. As perguntas que pretende-se responder são: Para que o 

público usa os comentários? Que tipo de relação se dá entre representantes e representados? E há 

diálogo entre eles ou apenas uma comunicação verticalizada pelas redes sociais? A primeira etapa 

do processo se baseou na coleta manual de dados das páginas oficiais do Facebook de treze 

prefeitos de capitais, selecionados durante o período de março de 2020 (início da declaração da 

Organização Mundial de Saúde de estado de pandemia da Covid-19) até novembro do mesmo 

ano (primeiro turno das eleições municipais brasileiras). Esses dados foram agrupados em uma 

planilha de 5919 publicações e dentro dela foi selecionado para extração, categorização e análise 

os comentários de cinco postagens do prefeito Rafael Greca (PR - Curitiba), um dos prefeitos 

mais ativos nas redes sociais. Dentre os conteúdos, o foco para análise das conversações pelos 

comentários se deu sobre o tema pandemia, especificamente a respeito de serviços prestados 

(como orientações sobre uso de máscaras, horários de atendimento e informes). Também buscou 

dentro das postagens aquelas que tiveram até 100 comentários que poderiam ser extraídos pela 

ferramenta ExportComments. A partir dessa seleção foi criado um banco de dados com 263 

comentários. Na análise foi possível verificar algumas características sobre a comunicação e o 

engajamento das pessoas nas publicações do prefeito. Um dos pontos destacados, a partir da 

relação entre a data da postagem e a data dos comentários, é a rapidez do uso desse espaço de 

conversação, que ocorre em 95% das vezes durante os dois primeiros dias de difusão do conteúdo. 

Outro tópico investigado foi a ausência de usuários com alto número de comentários nas 

publicações, sendo apenas um caso disperso que realizou quatro comentários. Até mesmo o 

próprio prefeito Greca apenas emite respostas pontuais, que totalizaram nove comentários. Essa 

falta de superposters vai em direção oposta ao que normalmente é observado na literatura, assim 

como a postura majoritariamente respeitosa dos comentaristas, tornando a página um ambiente 

distinto. Além disso, ao longo da pesquisa também foi explorado o enquadramento do conteúdo 

dos comentários (como solicitação de informações, avaliações e denúncias). 
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A presente pesquisa se propôs a analisar o impacto que a gestão das provas pelo juízo no processo 

penal brasileiro, mais especificamente sua atuação na etapa de admissibilidade de provas 

pleiteadas pela defesa, possui no momento em que é proferida a sentença de mérito. Quanto ao 

critério metodológico, optou-se por realizar pesquisa exploratória à luz do método indutivo-

bibliográfico com o objetivo de se analisar dois pontos: (i) a influência que as provas produzidas 

pela defesa possui na formação da convicção judicial necessária para uma sentença condenatória, 

tendo como pressuposto o necessário estabelecimento de critérios objetivos para o controle da 

valoração da prova – standards probatórios – e (ii) a utilização do art. 400, §1º, do Código de 

Processo Penal para indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias. Partindo-se do entendimento de que no momento decisório a hipótese acusatória 

deve restar comprovada para além de qualquer dúvida razoável, verificou-se que, muito embora 

não se ignorem as críticas feitas ao uso autojustificante e meramente retórico do referido standard, 

tal critério, desde que aperfeiçoado, pode contribuir ao estabelecimento de um nível de suficiência 

probatória mais claro. Nesse sentido, uma dúvida razoável, e que deve levar à absolvição, pode 

ser verificada pela formulação de uma hipótese alternativa à tese acusatória, desde que 

fundamentada nos elementos de prova. Desse modo, o juízo de admissibilidade das provas 

pleiteadas pela defesa, que não possui qualquer ônus probatório, mas sim o direito à prova, 

revelou-se como etapa primordial, vez que tem o condão de sustentar a tese alternativa que pode 

enfraquecer ou até mesmo infirmar a hipótese acusatória. Assim, analisando-se a norma 

processual supracitada, e partindo das ideias apresentadas por Gustavo Badaró, Juarez Tavares e 

Rubens Casara, concluiu-se que uma teoria satisfatória sobre a prova deve ser capaz de explicar 

racionalmente quando o pleito probatório deve ser indeferido. Inclusive, um injustificado juízo 

negativo de admissibilidade das provas defensivas pode ser entendido como a manifestação de 

um ânimo persecutório do juízo, já que impossibilita a produção de outra interpretação dos fatos. 

Nesse sentido, pôde-se verificar que um indeferimento indevido (que não demonstra a subsunção 

do caso às hipóteses legais) configura hipótese de error iuris, passível de controle através de 

recurso especial e extraordinário, o que não vem sendo feito pelas Cortes Superiores, situação 

agravada pela imprecisão da norma em análise. 
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Em 2020, o mundo entrou em estado de pandemia devido ao novo Coronavírus. A partir desse 

novo cenário, foi fundamental a adoção de novas etiquetas sociais, desde o distanciamento social 

ao uso obrigatório de máscaras. Desse modo, surgiu a necessidade da divulgação dessas novas 

práticas através de pictogramas, facilitando a transmissão da mensagem. Pictogramas são 

símbolos gráficos que representam conceitos, objetos ou ações, a fim de comunicar determinadas 

informações ao público, os quais são normalizados internacionalmente pela norma ISO 7001. O 

projeto objetivou a identificação das demandas de sinalização dentro do contexto pandêmico 

através de levantamento de símbolos similares, elaboração e seleção de propostas gráficas e 

validação dos símbolos por meio de um teste de compreensibilidade. O projeto, realizado 

conforme as diretrizes estabelecidas pela norma ISO 22727, foi desenvolvido em 3 etapas: 

ideação, criação e avaliação. Na primeira, foram analisadas e selecionadas as mensagens 

importantes neste contexto: “mantenha janelas abertas”, “proibido aglomeração” e “parada de 

veículo de aplicativo”. Já no processo de criação, foram feitas diversas alternativas ilustradas, no 

entanto foram selecionadas duas para cada uma das mensagens, totalizando seis símbolos 

gráficos, que foram submetidos ao processo de avaliação com usuários, sendo essa a terceira 

etapa. O teste de usabilidade, baseado nas orientações da norma ISO 9186, foi realizado por meio 

da plataforma Google Forms, a partir de dois formulários, cada um contendo uma das versões dos 

símbolos gráficos. Os formulários foram compostos pela figura do pictograma e ao lado uma 

imagem contextualizando o seu uso, seguidos pelas perguntas: “o que esse pictograma 

representa?” e “qual ação deve ser realizada ao ver este pictograma?”. Foram coletadas mais de 

100 respostas dos formulários e, a partir disso, foi realizada a tabulação dos dados, classificando-

os em respostas corretas, respostas erradas, respostas com significado oposto e ausência de 

resposta. Com finalidade de apontar quais as alternativas tiveram o maior número de compressão 

e estabelecer o nível de compreensibilidade que, de acordo com o comitê técnico internacional 

para símbolos gráficos ISO/TC 145, deve ser superior a dois terços dos participantes para 

utilização do pictograma sem apoio textual. Assim sendo, os pictogramas selecionados “mantenha 

janelas abertas”, com 94% de acertos, “proibido aglomeração”, com 98 % de acertos e “parada 

de veículo de app”, com 76% de acertos, foram todos considerados aptos para submissão à norma 

ISO 7001. 
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No ano de 2015, os representantes de 193 Estados-membros da ONU se comprometeram a 

cumprir 17 objetivos para a erradicação da pobreza e, consequentemente, para o desenvolvimento 

sustentável do planeta, os quais passaram a integrar a chamada Agenda 2030. No ano seguinte, a 

Força Tarefa do Sistema ONU Brasil lançou o Glossário da Agenda 2030, o qual tratou de 

interpretar as metas do documento, de modo a adequá-las ao contexto brasileiro. Dentre esses 

objetivos figurava a necessidade de implementação da igualdade de gênero e o empoderamento 

de todas as mulheres e meninas (ODS 5), que exigia primordialmente um combate à violência de 

gênero crescente no país. Dessa forma, a presente pesquisa buscou comparar ambos os 

documentos para verificar qual seria o alcance do glossário no fomento de políticas públicas na 

promoção da luta contra a violência de gênero na realidade brasileira. Tal comparação utilizou-se 

da metodologia da análise documental, visando identificar o que no Glossário excedia ou estendia 

o que foi fixado pela Agenda, de modo a tornar mais eficazes os instrumentos propostos. Porém, 

para realizar tal análise, foi necessária uma revisão bibliográfica de autores da teoria queer, a qual 

permitiu compreender que a violência de gênero em suas múltiplas formas tinha como substrato 

a dicotomia baseada no sexo biológico, a qual atribui superioridade ao masculino em detrimento 

do feminino e de outras identidades. Assim, entendeu-se que essa espécie de violência ocorria 

não somente contra as mulheres definidas pelo discurso biológico, mas também contra outras 

identidades femininas ou não binárias, e se traduzia primordialmente na chamada transfobia. 

Diante dessa constatação, analisou-se o Glossário de modo a averiguar se o seu texto permitia a 

criação de instrumentos capazes de combater de forma ampla a violência de gênero, bem como 

examinou-se as iniciativas do Estado e da sociedade brasileira nos últimos anos para cumprir o 

compromisso internacionalmente assumido. Finalmente, concluiu-se que ainda existem diversos 

obstáculos a serem vencidos a fim de alcançar um horizonte que conte com a efetivação das metas 

do ODS 5 de forma plena. Em meio à escassez de dados, as pesquisas existentes expõem um 

quadro no qual os recordes de assassinatos contra pessoas trans é atualizado anualmente. Por fim, 

verificou-se a ausência de ações efetivas de enfrentamento à transfobia por parte do Estado, bem 

como a necessidade de novos mecanismos que auxiliem no levantamento de dados sobre tal 

violência, que se apresenta cotidianamente nas mais variadas formas. 
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Esta pesquisa tem como tema o estudo de caso da temática dos Direitos Humanos no Mercosul. 

De forma delimitada, buscou-se responder à pergunta: “quais temas e abordagens as autoridades 

dos países membros do Mercosul priorizam no âmbito dos Direitos Humanos?”. Para responder 

essa pergunta, buscou-se realizar um mapeamento dos diferentes temas colocados em pauta na 

Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos (RAADH). Assim, o objetivo dessa 

pesquisa é analisar as abordagens adotadas e priorizadas pelas autoridades dos países membros 

do Mercosul no âmbito dos Direitos Humanos pelo Mercosul, no recorte temporal de 2005 a 2020. 

Verificou-se também quais foram as mudanças significativas que ocorreram na escolha dos temas 

propostos, dos diferentes públicos-alvo, dos países que propuseram as pautas e na abordagem 

dada por cada um dos países nas discussões no decorrer do período analisado. Esse mapeamento 

foi feito através da leitura e análise documental das atas das edições da RAADH, disponíveis no 

site oficial do Mercosul Internacional. Os dados coletados nessa análise foram organizados em 

um livro de códigos, o qual será interpretado como parte final da discussão da pesquisa. A 

metodologia utilizada é, portanto, a análise documental, além da utilização do livro de códigos 

como ferramenta qualitativa de organização de dados. Até o presente momento, obteve-se alguns 

resultados parciais, que serão combinados com os resultados finais ao final da pesquisa. Pode-se 

destacar como resultados principais obtidos até então a percepção dos temas que estiveram 

presentes em todas as reuniões, desde 2005, de forma ininterrupta, muitos dos quais se 

consolidaram em grupos de trabalho, além do destaque de temas que não possuíram grande 

atenção e o aparecimento e desaparecimento de temas conjunturais e pontuais no decorrer dos 

anos. 
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Em 2018 foi instituído o projeto “Rosto da Cidade” por iniciativa do Poder Público Municipal 

que mira a recuperação de imóveis em uma área de dois quilômetros quadrados do setor histórico 

e área central, outrora entregues ao abandono e ao vandalismo. Nas palavras do prefeito: “Este 

programa é um sonho para mim, para devolver ao rosto sagrado de Curitiba a sua condição de 

dignidade. É um projeto antipichação e antivandalismo. Xô tranqueira e xô pichador”. Tanto as 

falas do prefeito curitibano e quanto o modelo do projeto se apresentaram como uma manifestação 

conversadora de formas e de ideologias. Sob uma perspectiva teórica as nuances que compõem o 

projeto e seu mentor, como a manutenção da arquitetura, a adoção da tecnologia para a fim de 

afastar expressões de resistência à violência espacial dos edifícios, o que, portanto, joga luz na 

desigualdade social, o tom sagrado dado às estruturas da memória e do passado, representantes 

de determinada classe social, se apresentam como uma velha Curitiba em repaginação que ocupa 

o espaço que poderia ser voltado à inclusão e ao novo. O presente artigo se propôs a analisar este 

projeto a partir da proposição legislativa que visava fortalecer o combate à “pichação”. Para esta 

análise utilizou-se de marcos teóricos como Foucault para tratar o tema sob o escopo da disputa 

pelo espaço, da perpetuação de ideologias, memória, e o impacto disso na sociedade local, a partir 

da correlação dos conceitos de biopoder e poder disciplinar com os fenômenos abordados. 

Também analisou o discurso da Prefeitura de Curitiba a partir das comunicações oficiais e 

publicações em jornais. Para compreender melhor como a construção do imaginário social vigente 

se deu em Curitiba, o estudo perpassou por momentos de gestão da cidade no século XX que 

contribuíram para a construção de imagens-síntese que atuam como catalizadores, dispositivos 

do inconsciente social, que fundam o discurso higienista que permeia o marketing de Curitiba. O 

artigo conclui que o Projeto “Rosto de Curitiba” é um projeto de biopoder, permeado pela 

tecnologia do poder disciplinar, que visa a higienização imagética e espacial, por meio da 

perpetuação de um projeto urbanístico antigo e contínuo, em um esforço pela manutenção de 

imagens-síntese, a fim do fomento ao mercado e do afastamento de corpos indesejados ao negar 

uma outra narrativa discursiva sobre a cidade de Curitiba. 
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A presente pesquisa se propôs a investigar como as previsões da Lei 13.800/19, em específico as 

que tratam da administração e os mecanismos de governança corporativa, impactam na 

estruturação dos mecanismos decisórios e de administração dos Endowment Funds. Igualmente, 

foi examinado como as diretrizes extralegais oriundas de usos e costumes, bem como critérios de 

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), considerados como soft law, adentram 

nessa equação. Como marco teórico, foi utilizada a teoria sistêmica de Niklas Luhmann, sob a 

ótica da confiança para atestar a capacidade do sistema jurídico em exercer sua função específica 

de alinhar expectativas normativas entre os stakeholders dos Endowments. São eles: (i) a entidade 

apoiada; (ii) os doadores; (iii) a organização gestora; e (iv) a coletividade lato sensu. A teoria 

sistêmica de Luhmann, o entende que o alívio consiste na disponibilidade de caminhos 

congruentemente generalizados para as expectativas para prever o futuro nas relações sociais 

complexas (LUHMANN, 2005a, p. 15). Com tal instrumental, foi identificado como necessária 

para a realização dos fins pretendidos pelos Endowment Funds, (i) a profissionalização do 

exercício de atividades filantrópicas perenemente; e (ii) a extrapolação da forma da Lei n.º 

13.800/2019 que, embora extensa e minuciosa, não aparelha em sua completude questões sobre 

criação e gestão desses fundos. Tais medidas foram identificadas como essenciais para o alcance 

dos princípios que norteiam a governança corporativa e atingimento de segurança jurídica para 

os afetados por este tipo de empreendimento filantrópico. A fim de dar cabo dos objetivos 

propostos na presente pesquisa, utilizou-se do método indutivo, a partir de uma análise 

doutrinária-legislativa. Como resultados, foi compreendido que por se tratar de um implante 

jurídico, as lacunas da lei, devem ser preenchidas pela doutrina, suplementarmente pela Lei n.º 

6.404, fontes estrangeiras e princípios de ESG. A fim de elaborar mecanismos internos de freios 

e contrapesos para bem definir caso a caso os métodos decisórios e de administração que irão 

conferir partes a devida confiança e credibilidade nos Endowment Funds, especialmente para 

permitir o acesso à informação e prestação de esclarecimentos e configurar equidade, mesmo que 

relativa, entre os afetados. 
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O trabalho analisa o fenômeno da erosão democrática na América Latina. Ainda, assessa a relação 

entre a democracia nos países da região e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Para 

tanto, estabelece-se consensos básicos acerca das instituições democráticas e das práticas nocivas 

à democracia a fim de se compreender as novas manobras e tendências compartilhadas entre 

Estados latino-americanos. Trabalhadas as premissas necessárias, parte-se para uma análise de 

como as nações da região têm se portado e como as mudanças políticas ocorridas no território – 

estas marcadas por discursos nacionalistas, de soberania nacional e populistas, que menosprezam 

minorias –  comprometem a garantia de direitos. Propõe-se chamar atenção aos movimentos 

modernos de erosão democrática, cujas tendências mais sutis que o tradicional modelo de golpes 

militares empregado no século anterior demandam maior cautela na análise desses novos 

governos. Por fim, a análise aponta para a importância do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos e seu papel na manutenção desses direitos na América Latina. O estudo demonstra a 

influência das cortes internacionais em desenvolvimentos legais, políticos e sociais em contexto 

doméstico. Defender o Sistema Interamericano, portanto torna-se ainda mais necessário no 

contexto atual de crise da democracia liberal, no qual alerta-se para a chegada de uma terceira 

onda de autocratização que toma conta do globo e promete obstruir ferramentas importantes para 

a democracia e os direitos humanos. Neste sentido, entendendo que a democracia se legitima a 

partir do modo pelo qual ela trata as pessoas que vivem em seu território, reforçar o papel do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos como remédio para a crise democrática parece ser 

não apenas recomendado, como necessário. 
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O projeto de pesquisa em questão tem como propósito verificar a atuação dos prefeitos das 

capitais brasileiras que se candidataram nas eleições de 2020 e governaram durante o decorrer da 

pandemia de Covid-19. Busca-se, assim, analisar os períodos com maior incidência de estratégias 

de comunicação nas redes sociais destes agentes políticos, comparando meses eleitorais e não-

eleitorais. A pesquisa tem como foco a maneira como o Facebook foi utilizado mês a mês por 

cada representante. Verifica-se assim, a periodicidade das postagens e se os conteúdos abordavam 

algum aspecto ou tópico sobre a pandemia. Busca-se entender, ainda, se predomina o interesse 

eleitoral ou o interesse quanto à comunicação pública durante a gestão. Na metodologia do 

trabalho foram realizadas manualmente a extração e codificação de publicações destes candidatos. 

Ao todo foram analisadas 5919 postagens realizadas por 13 prefeitos que se candidataram à 

reeleição em 2020. Por meio de reuniões com a equipe de iniciação científica, a fim foram 

debatidos os conceitos utilizados na pesquisa, assim como foi realizado um teste de coleta e de 

codificação, com a finalidade de gerar confiabilidade entre as integrantes do grupo, quanto aos 

códigos que seriam empregados na investigação. Posteriormente à codificação desses materiais, 

como principais resultados, a pesquisa encontrou que durante os meses de campanha eleitoral a 

quantidade de publicações nas páginas destes prefeitos teve um considerável aumento, ou seja, 

tornaram-se mais constantes. Também foi perceptível que no momento que se iniciava a 

pandemia, este assunto foi mais frequente nas publicações de alguns destes representantes, já no 

período de eleição, os conteúdos que tratavam sobre o caso da Covid-19 perderam espaço para 

temáticas de campanha eleitoral. 
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O presente plano de trabalho buscou elaborar um estudo sobre as estratégias de marketing usadas 

por curadores de arte na cidade de Curitiba. Além deste objetivo geral, teve como objetivos 

específicos analisar como é pensado o marketing na área da curadoria artística, quais seus 

benefícios, malefícios e campos de aplicação e mapear os curadores dos principais espaços 

expositivos de Curitiba, observando se eles contam ou não com ajuda de um profissional da área 

de marketing. A metodologia foi composta de duas fases: Pesquisa bibliográfica e a realização de 

entrevistas semiestruturadas junto a oito curadores que atuam na cidade de Curitiba, de forma 

independente e/ou institucional, em espaços públicos e privados, sendo dois representantes de 

cada uma das linguagens artísticas estudadas: Artes Visuais, Dança, Cinema e Artes Cênicas. O 

cronograma seguiu de junho de 2020 a abril de 2021 na fase de pesquisa bibliográfica. Autores 

como Alexandre Dias Ramos e Jens Hoffmann trouxeram o suporte teórico para o estudo sobre 

curadoria; para o Marketing, optou-se por Philip Kotler e para o Marketing Cultural os escritos 

de Ivan Freitas da Costa e Xavier Greffe serviram como referência.  Em maio de 2021 foi feito o 

mapeamento dos espaços artísticos da cidade e seus curadores, junto com a seleção dos 

entrevistados e a elaboração do questionário das entrevistas, que foram realizadas nos meses de 

junho e julho. Na primeira quinzena de agosto foi feita a análise do material coletado nas 

entrevistas e está em processo a escrita do relatório final. Através das respostas dos entrevistados, 

foi possível constatar o que já havia sido apontado pelos estudos teóricos: Pelo fato de existirem 

poucos cursos de formação para curadoria, grande parte dos curadores vem das mais diversas 

áreas, como Direito e Jornalismo, além de artistas que atuam também como curadores. Além 

disso, observou-se que curadores que atuam de forma independente, precisam se responsabilizar 

pela comunicação e marketing de seu trabalho; quando se trata de instituições, estas possuem 

pessoas especializadas para o desenvolvimento deste trabalho. Cabe ressaltar que o uso das redes 

sociais foi apontado como a maior ferramenta de marketing utilizada pela maioria dos 

entrevistados. Outra importante conclusão é a de que a maioria reconhece a importância e a 

necessidade do Marketing na curadoria, mas boa parte deles não possui conhecimento na área 

para aplicar em seus respectivos trabalhos. 
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RESUMO: Visando entender o que leva à derrota dos candidatos ao cargo de prefeito, torna-se 

necessário uma análise do perfil de cada um, levando em consideração características como idade, 

gênero, cor, raça, formação, ocupação, partido e classe social. Historicamente falando, temos uma 

sensação de continuidade de incumbentes eleitos,  se não entre familiares do mesmo meio ou eixo 

político, principalmente nas cidades interiorizadas ou com número populacional relativamente 

baixo. Um sentimento comum para muitas pessoas é de não pertencimento ao âmbito político, 

que cargos de gestores públicos não é para qualquer indivíduo, pensamento que acaba gerando de 

certa forma o desinteresse da população em ter mais entendimento e participação politica. 

Inúmeras situações indefinidas sobressaem na hora de chegar ao entendimento do que pesa para 

que se suceda o insucesso nas eleições, exemplo: Qual é o perfil dos candidatos a prefeitos 

derrotados? A política é excludente? O partido e sua coligação reflete na hora da escolha? Gênero, 

raça e cor ainda é um precedente determinante para os votantes ? Grau de ensino e profissão é 

levado em consideração ? Poder aquisitivo e influência entre as elites beneficia ?  Com o intuito 

de esclarecer tais dúvidas iniciamos uma pesquisa comparativa do perfil de cada um, levando em 

consideração os dados dos candidatos derrotados das campanhas eleitorais dos anos de 2008, 

2012, 2016 e 2020, obtidos através do TSE (Tribunal Superior Eleitoral),e compilados mediante   

pesquisa a qual está sendo desenvolvida pela Iniciação Científica Redes de financiamento 

eleitoral no Brasil, atuante com o LAR (Laboratório de Análise de Redes da Universidade Federal 

do Paraná-Setor Litoral),   com o propósito de contribuir com o conhecimento do funcionamento 

da máquina eleitoral. 
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A pesquisa teve como objetivo realizar uma análise do debate envolvendo o financiamento 

educacional nos Tribunais Regionais Federais do Brasil (TRF’s). A metodologia da pesquisa foi 

de natureza qualitativa a partir do levantamento e análise das decisões judiciais nos TRF’s, que 

discutam em sua ementa, assuntos relacionados ao financiamento educacional. A coleta foi 

realizada nos cinco tribunais, com recorte temporal de 2011 a 2020, resultando em  2.584 

decisões. Após a análise da pertinência ao tema, foram categorizadas 1.621 decisões em: Custo-

Aluno (9); Cumprimento dos 25% (14); Conceito MDE (2); Valor aluno Fundeb (177); Valor 

Aluno Fundef (432); Responsabilidade pessoal do gestor por ato ilícito para aplicação de verba 

(353); Controle da aplicação dos recursos advindos de precatório (35); Fundeb (237); Fundef 

(135); Destinação dos recursos de precatório em ações do Fundef (6). Da análise das decisões foi 

possível depreender que o número de decisões existentes dos diferentes tribunais é muito diverso, 

não tendo relação com a quantidade de estados ou com a da população compreendida na jurisdição 

de cada tribunal. O maior número de decisões estava vinculado as categorias Fundef/Fundeb, 

demonstrando que essas discussões acabam muitas vezes no Judiciário, o que leva a 

questionamentos acerca do repasse que deveria suplementar a capacidade financeira dos estados 

e municípios para a educação. Dentre as doze categorias desta pesquisa, notou-se que a que possui 

maior número de decisões é a Valor Aluno - Fundef, demonstrando um grande debate acerca do 

financiamento educacional sobre o valor mínimo aluno-ano do fundo extinto em 2006, sendo 

ações com o prazo prescricional até o ano de 2011. Em seguida, também em número expressivo,  

a categoria de Responsabilidade pessoal do gestor por ato ilícito para aplicação de verba obteve 

o segundo maior número de decisões. Essa categoria expressiva demonstrou a crescente 

investigação acerca da má versação de recursos com finalidades específicas ao gasto na área 

educacional. 
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A pesquisa consiste em uma exploração teórico-projetual sobre acessibilidade de Pessoas com 

Deficiência Visual em interfaces de eletrodomésticos, especificamente máquinas de lavar/secar 

roupa, e tem como objetivo geral desenvolver o projeto gráfico de uma interface áudio tátil 

acessível. O projeto é pautado no método de Design Science Research, composto por 4 etapas: 

Exploração, Proposição, Avaliação e Conclusão. Na primeira etapa, propõe-se dentre as 

atividades uma pesquisa em torno de cinco exemplares utilizados tanto pelo público-alvo da 

pesquisa, quanto por modelos mais recentes, a fim de averiguar a relação entre sua construção 

gráfica e suas funções. O estudo em torno desta etapa inicial foi conduzida a partir do 

desenvolvimento de um modelo de análise organizado em três seções: componentes gráficos e 

relações (com base na utilização de recursos compositivos, presentes ou ausentes), forma de 

representação das funções (segundo presença e configuração da linguagem verbal, pictórica e 

esquemática em torno da linearidade) e levantamento de comandos e controles. Ao todo, cinco 

interfaces de máquinas de lavar presentes no mercado brasileiro foram analisadas — três com 

abertura frontal e duas com abertura superior —, configurando os resultados parciais obtidos até 

o presente momento. Foi possível então averiguar padrões de uso de tipografia, cor, contraste, 

composição, consistência e densidade de informação, bem como as relações entre diferentes 

conformações da linguagem visual. Ainda, averiguou-se como essas são utilizadas na 

identificação de funções, junto de recursos materiais, como táteis e luminosos; e como essas estão 

atreladas ao modelo de cada eletrodoméstico. Os resultados obtidos nesta primeira etapa serão 

utilizados para direcionar os momentos seguintes da pesquisa, sendo então contextualizados sob 

requisitos e recomendações de acessibilidade, a fim de promover diálogos mais inclusivos e 

acessíveis na área de design de interfaces. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1504 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

UBERIZAÇÃO E SUPEREXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO: ESTUDO 

SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICO-TRABALHISTA DEPENDENTE 

Nº: 20219702 

Autor(es): Larissa Rahmeier de Souza 

Orientador(es): Ricardo Prestes Pazello 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Relação Jurídica Dependente, Teoria Marxista Do Direito, Trabalho 

Doméstico 

 

A RELAÇÃO JURÍDICA DO TRABALHO DOMÉSTICO NA PERIFERIA DO 

CAPITALISMO: ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA DEPENDENTERESUMO: O 

presente trabalho pretende realizou uma análise crítica do trabalho doméstico na periferia do 

capitalismo à luz da teoria crítica marxista do direito. O tema do trabalho doméstico assalariado 

no Brasil é emblemático, envolvendo questões de gênero, raça e classe, alto grau de informalidade 

e desproteção normativa. Isto porque, os direitos, em seu momento aparente dessa categoria não 

foram equiparados aos dos trabalhadores rurais e urbanos na Constituição Federal de 1988. A 

conquista da extensão e equiparação desses direitos na dimensão aparente, deu-se somente com a 

PEC das domésticas, em 2013, e, posteriormente, com a Lei Complementar n. 150/2015. Portanto, 

questionou-se por que essa categoria permaneceu por tanto tempo às margens das garantias 

protetivas normativas, em detrimento dos demais trabalhadores. Partindo-se da teoria marxiana e 

marxista do direito, utilizou-se como principal referencial teórico as contribuições de Karl Marx 

e Evgeni Pachukanis, presentes nas obras “O Capital”, Livro I, “Crítica ao Programa de Gotha” e 

“Teoria Geral do Direito e Marxismo”, para tratar das categorias de relação jurídica e forma 

jurídica. Posteriormente, recorreu-se à elaboração teórica da análise marxista da dependência de 

Ruy Mauro Marini, para tratar das categorias de superexploração da força de trabalho e periferia 

do capitalismo dependente. Ademais, abordou-se as implicações da colonialidade do poder e do 

colonialismo, segundo a interpretação de Aníbal Quijano, na inserção da América Latina no 

capitalismo mundial como marco da modernidade. Por fim, pretendeu-se colaborar a partir do 

estudo do plano normativo e da resistência e organização das domésticas no Brasil, de modo a 

investigar as complexidades que sustentam a desigualdade e informalidade das trabalhadoras 

domésticas a partir da relação jurídica dependente. 
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O objetivo desta pesquisa é compreender a filosofia de Bergson em seu momento inicial, em 

especial na obra Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, sobre o eixo daquilo que o 

filósofo entende por subjetividade e objetividade no interior psicológico. Para tanto, destaco aqui 

o uso do segundo capítulo do Ensaio, onde são postas as questões acerca do dualismo mais 

original de Bergson, a saber, o dualismo espaço/duração e da tendência de supressão da segunda 

pelo primeiro na atividade consciente propriamente humana. Esta consciência possuiria então, 

diferentes camadas: um “eu” superficial, aproximado à atividade de espacialização e a 

inteligência, e um “eu” profundo, ligado a experiência do próprio interior psicológico em seu 

desenrolar através do tempo.  Esta segunda experiência, que é a da duração, é uma das principais 

novidades na filosofia de Bergson, pois caracteriza o absoluto a ser conhecido pela metafísica. A 

novidade aí está, diferentemente do modo como Kant pensa o tempo, em pensar a temporalidade 

sem reduzi-la às condições do espaço: plano homogêneo e descontínuo, voltado para apreensão 

da matéria e para as relações de causalidade e diferenças de grau que dela suscitam. A duração, 

por sua vez, é o modo de ser da consciência, é progressão contínua e qualitativamente múltipla 

que ocorre no interior psicológico e que possibilita considerar os dados da experiência 

anteriormente ao seu recorte simbólico. Para tornar mais claro sobre o que se trata essas duas 

tendências opostas da consciência, em Introdução à metafísica, Bergson caracteriza duas formas 

distintas de conhecimento, uma conceitual e outra intuitiva. O conhecimento conceitual se 

aproximaria da atividade científica, que consiste em ser parcial e relativa ao rodear o objeto de 

conhecimento e dele estabelecer análises. Já o conhecimento intuitivo ou a própria metafísica, é 

o conhecimento que se lança no interior da coisa conhecida e que por isso mesmo é absoluto e 

não pode realizar-se por conceitos. Como resultados esperados, essa pesquisa pretende apresentar 

como o estágio inicial da filosofia de Bergson dá abertura para um tipo de produção de 

conhecimento que, ao sugerir que é possível tocar o absoluto e que são os conceitos que devem 

ser precisamente modelados a este, seja capaz de abarcar a novidade radical própria à duração e 

à evolução da vida. Para essa pesquisa aplicou-se o método da leitura estrutural de texto ao Ensaio 

sobre os dados imediatos da consciência e à Introdução à metafísica, ambos de Bergson, assim 

como aos comentários, já canônicos, de Deleuze e Bento Prado Jr.. 
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A arbitragem surge no contexto brasileiro atual como uma forma de resolução adequada de 

conflitos ao lado da tradicional jurisdição estatal. Mais do que um mecanismo alternativo, torna-

se uma maneira mais ágil e mais especializada de solucionar determinados litígios. Não restam 

dúvidas acerca da possibilidade de submissão ao procedimento arbitral de conflitos de natureza 

societária. O mesmo também se aplica à dissolução parcial de sociedade, que envolve direitos 

patrimoniais disponíveis relacionados à ruptura da relação entre um ou mais sócios e a sociedade.  

Através do presente trabalho buscou-se estudar o rito previsto para a ação de dissolução parcial 

de sociedade no Código de Processo Civil e a (im)possibilidade de sua aplicação ao procedimento 

arbitral. A presente pesquisa se baseou no método teórico, uma vez que o texto elaborado e as 

hipóteses levantadas tiveram como fundamento o entendimento da doutrina e do ordenamento 

jurídico acerca do tema tratado. O levantamento bibliográfico serviu para a delimitação do 

conteúdo a ser estudado. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados materiais diversos 

– obras com enfoque geral sobre o procedimento previsto no CPC/15 para a dissolução parcial de 

sociedade, bem como sobre o procedimento a ser adotado na arbitragem e dissertações que tratam 

especificamente da técnica utilizada quando o conflito objeto da arbitragem envolve a dissolução 

parcial de sociedade. Os instrumentos coletados auxiliaram na elaboração de fichas de leitura para 

consulta pessoal, a fim de que se desenvolva uma reflexão crítica a respeito do tema.Conclui-se 

que a Lei de Arbitragem não estabeleceu nenhum procedimento específico para a arbitragem, 

concretizando assim a intenção dessa forma adequada de resolução de conflitos de estabelecer um 

cenário mais informal do que o do Poder Judiciário estatal. Sendo assim, desde que sejam 

seguidos os princípios elencados no § 2º, do art. 21 dessa Lei – que inclusive possuem caráter 

constitucional, o procedimento arbitral é de livre escolha dos interesses e, subsidiariamente, do 

árbitro. Ressalta-se que não há nenhuma obrigação por parte dos indivíduos envolvidos na 

arbitragem ou do próprio árbitro de seguir os ritos previstos no Código de Processo Civil. 

Cabendo a estes decidir qual o procedimento mais adequado para a resolução do caso concreto. 
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O projeto teve como objetivo estudar os sentidos que os licenciandos em Física podem 

desenvolver em período de formação inicial, em específico no estágio de docência, em relação 

com o ser ou se sentir professor de Física. As estratégias de trabalho empírico contaram com um 

questionário prévio e uma entrevista, com quatro alunos de um curso de licenciatura em Física 

que estavam cursando o estágio supervisionado de docência. Desta forma visou-se entender o 

processo de formação dos entrevistados e quais os sentidos eles construíram sobre ser professor. 

Para tal, inicialmente foi desenvolvida uma revisão de literatura buscando em atas de eventos, 

artigos que estudavam o licenciando no contexto do estágio. Foi construído um questionário com 

perguntas focalizadas, de forma direcionar a entrevista para o foco da pesquisa. Durante a 

entrevista deu-se a oportunidade ao entrevistado para comentar em linhas gerais sua percepção 

sobre o estágio e em seguida foram feitas perguntas mais direcionadas as aulas ministradas pelos 

mesmos, visando entender o processo de escolha das metodologias, conteúdo das aulas, 

dificuldades enfrentadas no processo, expectativas e o sentido apresentado quanto a ser professor. 

Por fim foi construída uma matriz para analisar as entrevistas, como base em: (a) estratégias 

metodológicas; (b) a escolha de conteúdos e objetivos das aulas e (c) as expectativas quanto a ser 

professor. Passou-se então a organizar as falas dos entrevistados dentro dos parâmetros de análise, 

etapa na qual começou-se a identificar os sentidos apresentados pelos entrevistados quanto a ser 

professor. Resultados preliminares indicam que enquanto alguns entrevistados demonstram se 

sentir no papel de professor, outros se vêm em um papel de estagiário por conta da autonomia. 

Foram mencionadas dificuldades enfrentadas durante o período do estágio supervisionado de 

docência, que passou por um período de encontros online por conta da pandemia. Também foi 

possível identificar diferenças apresentadas por entrevistados que desenvolveram seus estágios 

no mesmo contexto, demonstrando que cada um desenvolve percepções diferentes sobre sua 

experiência. Este trabalho faz parte do projeto, “Investigações no Ensino de Ciências e Física: 

processos de aprendizagem da docência por professores em formação inicial” no âmbito do 

Programa Ciência na Escola (Edital MCTIC/CNPq Nº 05/2019), com apoio do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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Nas sociedades capitalistas contemporâneas, operantes sob uma lógica colonial eurocentrada, 

vige um sistema de normas sociais que impõe como padrões a heterossexualidade e o binarismo 

de gênero, estabelecendo papéis rígidos de feminilidade e masculinidade que são distribuídos de 

acordo com o sexo biológico dos indivíduos – é o que se denomina de “cis-heteronormatividade”. 

A partir dessa constatação, é possível afirmar que a transgeneridade é uma das formas mais 

drásticas de recusa e desobediências a essas normas: assim, as vidas "transviadas" são lidas como 

símbolo de desvio moral e religioso, de ofensa aos bons costumes e de expresso descumprimento 

dos padrões comportamentais, frustrando as expectativas da sociedade como um todo. Observ-se. 

então, que transviar-se é uma prática punível: no âmbito das relações interpessoais e 

institucionais, as pessoas transgênero estão sujeitas a diversas violências, dadas como "resposta" 

ao desvio, que não estão restritas à esfera individual (como seria o caso das agressões e 

assassinatos), ao passo que efetivamente se difundem pela completude das instituições e, enfim, 

pela estrutura social. Assim, o Estado excerce controle sobre corpos e identidades transgênero 

não só em vida, mas também através da morte, no exercício do necrobiopoder. Isto posto, 

reconhecidos o Sistema Penal e, mais especificamente, o cárcere como instituições componentes 

da mencionada estrutura social - sendo, inclusive, instrumentos fundamentais à necrobiopolítica 

estatal - a presente pesquisa intenta justamente investigar a reprodução de violências transfóbicas 

contra travestis e mulheres transexuais que cumprem pena privativa de liberdade: de que modo, 

com que frequência e com que amplitude ocorrem, quem são os agentes envolvidos e outros 

fatores de influência. Desse modo, procura-se evidenciar a incidência de punições para além da 

pena privativa de liberdade em si - aplicadas não apenas em decorrência das condutas tipificadas 

na lei penal e pelas quais foram judicialmente condenadas essas travestis e mulheres transexuais, 

mas pela “ofensa”, constituída pela simples existência de tais corpos, à cisheteronormatividade -

; bem como situar o Sistema Penal e o cárcere como reprodutores e perpetuadores das violências 

transfóbicas, envolvidos ativamente nas mortes simbólicas e literais dessas pessoas. Objetiva-se, 

por fim, a busca de possíveis e efetivas soluções à urgente problemática. 
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Este trabalho integra o projeto “A evolução da paisagem e as populações pré-históricas da bacia 

do Rio Pequeno (São José dos Pinhais): Formação do sítio arqueológico Céu Azul 2.”, vinculado 

à pesquisa “Povoamento e difusão humana na pré-história: estudo comparado entre América e 

Eurasia”, coordenada pelo professor Dr. Fabio Parenti. O trabalho trata da geo-arqueologia da 

bacia do Rio Pequeno, afluente do Alto Iguaçú, através de levantamentos e sondagens 

estratigráficas, para compreender o processo de formação do sítio arqueológico Céu Azul 2. Esta 

pesquisa analisa a distribuição espacial do material arqueológico nos sítios da bacia do Rio 

Pequeno, levando em conta fatores deposicionais e pós-deposicionais que interferem na 

interpretação tanto da formação do sítio como da densidade artefatual encontrada. Estudos deste 

teor permitem analisar as formas de uso do espaço no passado a partir de vestígios materiais, 

informando sobre configurações das ações humanas que ocorreram no local à época da ocupação. 

Em um primeiro momento foi analisado o material do sítio arqueológico Arroio do André, 

encontrado e resgatado em 1996 pelo professor da UFPR Igor Chmyz. A partir de sondagem 

realizada no sítio Céu Azul 2 em maio de 2021, foi possível a comparação da disposição espacial 

entre os sítios citados. Ambos os sítios pertecem a mesma bacia hidrográfica e tem as mesmas 

caraterísticas técnicas dos artefatos, que permitem sua atribuição ao periodo paleoíndio. Para a 

comparação, além do estudo dos mapas com a posição dos objetos, foi feita a análise 

tecnotipológica das indústria líticas, não apenas dos artefatos retocados, mas de todos os produtos 

do lascamento, buscando observar continuidades e inovações nas técnicas de produção lítica.  Foi 

realizada também a investigação da origem da matéria-prima encontrada em ambos os sítios. A 

princípio, constatou-se que os sítios apresentam artefatos similares em tipo e material, e que parte 

considerável desses materiais foram construídos sobre rochas externas à região. 
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A presente pesquisa consiste em uma revisão de literatura e possui como foco principal a 

discussão sobre refúgio e acolhimento. Especificamente objetivou-se discorrer sobre o contexto 

migratório contemporâneo no Brasil; buscar uma maior compreensão do significado de 

acolhimento; refletir sobre a sua importância no contexto migratório em questão; e observar como 

tem se expressado o acolhimento de refugiados/as na sociedade brasileira. O estudo se fez 

relevante uma vez que são poucos os trabalhos que relacionam as duas temáticas, realizando a 

intersecção necessária para pensar ações voltadas para população migrante em situação de 

refúgio. Em seu percurso teórico, a pesquisa buscou apresentar um panorama do contexto 

migratório contemporâneo no Brasil, resgatando dados do relatório anual do Observatório de 

Migrações Internacionais (OBMigra), relativos à descrição e caracterização dos migrantes que 

influem no Brasil atualmente; em seguida, observou-se a relação dos migrantes com o mercado 

de trabalho brasileiro onde foi possível constatar, por exemplo, que grande parte daqueles/as que 

foram forçadas ao deslocamento, enfrentam no país de adoção condições de exploração e 

desigualdade. Apresentado um panorama geral do contexto migratório brasileiro e das condições 

que migrantes enfrentam no país de adoção, a pesquisa discorreu sobre acolhimento, definindo 

seu significado, apresentando como se expressa enquanto conceito em diversas áreas e, por fim, 

ressaltando sua importância para pensar ações voltadas à população migrante. No percurso 

metodológico foi realizada pesquisa bibliográfica nos bancos de dados do Portal de Periódicos da 

CAPES e da SciELO, com a finalidade de buscar um panorama a respeito da produção científica 

já produzida acerca da temática proposta. Após realizar o processo de coleta de dados 

encontramos a somatória de 112 artigos. A fim de obter uma amostra relevante dentro deste 

resultado, foram elencados alguns critérios de inclusão: possuir acolhimento como objeto de 

discussão; tratar da temática do refúgio; e evidenciar a atual realidade migratória brasileira. Foram 

selecionados, a partir de tais critérios, 10 artigos. Como principais resultados do processo de 

análise podemos apontar os seguintes eixos: a necessidade de maior atenção para o acolhimento 

em diversas áreas; a escassez de estudos específicos voltados a temática; e o atual cenário de 

políticas migratórias desintegradas, que não acolhe o migrante enquanto Estado, relegando essa 

função a instituições como ONGs e universidades. 
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Este projeto buscou realizar uma análise de material bibliográfico e midiático sobre xamanismo 

Yanomami, mapeando tanto as reelaborações indígenas como os discursos produzidos sobre o 

assunto na última década. Deste modo, tal projeto utilizou da abordagem interpretativa designada 

como indigenismo, ou seja: os discursos de diversas áreas da sociedade, como jornalistas, 

escritores, artistas e os próprios indígenas, para compreender as mudanças nestes discursos em 

relação ao xamanismo Yanomami no contexto interétnico. Para atingir o objetivo proposto neste 

projeto e levantar dados produzidos sobre xamanismo Yanomami nesta última década, foram 

feitas pesquisas nos grandes meios de comunicação e redes sociais, além de pesquisa bibliográfica 

acerca do assunto. Esta pesquisa não limitou-se à bibliografia antropológica, tendo em vista que 

a compreensão mais efetiva do xamanismo, enquanto um fenômeno discursivo que perpassa 

diferentes setores da nossa sociedade, engloba outras áreas de conhecimento como o campo das 

artes, literatura e ecologia. Seguindo a metodologia proposta neste projeto, o material se 

encontrou classificado seguindo dois critérios principais: 1) sujeitos da enunciação: indígenas, 

jornalistas, escritores, acadêmicos, parlamentares; 2) sub-temáticas relacionadas ao xamanismo: 

política, literatura, ecologia, etc. Além de tais critérios, foram incluídos na pesquisa a data de 

publicação e pequeno resumo sobre as informações encontradas referentes ao xamanismo 

Yanomami nos grandes meios midiáticos e redes sociais em geral. Pudemos perceber através 

deste projeto que o caleidoscópio de pontos de vistas sobre os povos indígenas, formado pelo 

discurso de diferentes atores da sociedade pode ser acompanhado pela interdisciplinaridade deste 

tema, como é o caso do xamanismo e nos mostrou a importância atribuída à Davi Kopenawa, por 

diversos autores, como xamã porta-voz dos Yanomami. Dentre o material coletado, 56% citam 

Davi Kopenawa ou seu importante livro "A Queda do Céu", onde, em conjunto com o antropólogo 

Bruce Albert, retrata o mundo yanomami. Tal projeto não tratou apenas sobre Davi Kopenawa, 

mas sendo xamã e porta-voz do povo yanomami fica inegável sua relevância para a criação do 

discurso indigenista sobre o xamanismo e impossível dissociá-lo deste tema. Os dados mostram 

que Davi Kopenawa tornou possível o trabalho conjunto entre a cultura de seu povo e cientistas, 

artistas não-indígenas, jornalistas e o público em geral ao aderir parte do discurso não-indígena 

como modo da sua luta para ser ouvido. 
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O escopo deste projeto é desenvolver sistemas de jogos para atividades de treinamento e educação 

em saúde. No período de agosto de 2020 a julho de 2021, foi desenvolvido o protótipo de uma 

ferramenta digital cujo propósito é a preparação de conteúdo para jogos de treinamento de 

diagnóstico médico e odontológico. Ferramenta denominada: Saite Game Case - Criação e 

gerenciamento de Casos Clínicos para jogos em saúde. O presente projeto deriva de uma pesquisa 

anterior (chamada, elementos de jogo e dispositivos tecnológicos para simulação e treinamento 

no contexto do design da informação) que resultou em um jogo digital denominado SAITE 

GAME-CASE. Jogo digital desenvolvido pelo LabDSI (Laboratório de Design da Informação), 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Design da UFPR, em 2019. No desenvolvimento deste 

jogo foi identificada uma dificuldade por parte dos conteudistas (médicos e odontólogos) na 

criação do conteúdo (casos clínicos) no sentido de incluir elementos de jogo (e.g. desafios, leque 

de possibilidades, recompensas) necessários para a elaboração de um sistema de jogo expansível 

e escalonável. Naquela ocasião os pesquisadores prepararam um formulário contendo todos os 

elementos necessários para a criação dos casos clínicos (de medicina e de odontologia), e assim, 

aquela pesquisa foi concluída com desenvolvimento do jogo e do formulário. Entretanto, foram 

identificados problemas de usabilidade do formulário, assim, sentiu-se necessidade de criar uma 

ferramenta digital (um aplicativo) para substituir o formulário. No sentido de atender esta 

demanda, o presente projeto objetivou o desenvolvimento da referida ferramenta, iniciando por 

um protótipo funcional que será testado junto aos usuários (médicos e odontólogos) e após os 

refinamentos, será encaminhado para o desenvolvimento do aplicativo. 
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O processo de desinstitucionalização buscou romper com o caráter manicomial das instituições 

de saúde mental, identificado pelo predomínio da perspectiva psiquiátrica organicista, do 

isolamento e da noção de periculosidade. Para isso, a crise aparece como eixo estratégico de 

atuação na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para evitar a prática de internações e avançar 

na reforma psiquiátrica antimanicomial. Pode ainda contribuir para a construção e ampliação de 

políticas públicas contrárias ao modelo biomédico, e para a produção de conhecimentos e práticas 

acerca da atenção à crise. Essa pesquisa teve como objetivo realizar uma síntese dos acúmulos no 

campo da atenção psicossocial, para formulação de hipóteses e análise da crise em saúde mental 

à luz da Psicologia Histórico-Cultural. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico de 

publicações no campo da Saúde Mental e Atenção Psicossocial, com os descritores: Saúde 

Mental; Atenção Psicossocial; Intervenção na Crise; e correlatos. As bases de dados verificadas 

foram: Portal de Periódicos CAPES; LILACS; SciELO; PePSIC; Repositório Institucional da 

Fiocruz. Depois de aplicados os critérios de exclusão, foram selecionadas 46 publicações. Com 

base na análise das publicações, foi estruturado um quadro com os seguintes eixos de 

categorização: a) conceituação e dinâmica das crises; b) determinações do processo de crise; e c) 

manejo e estratégias de suporte. Assim, foi possível observar: uma extensa contribuição do campo 

da Atenção Psicossocial no manejo e estratégias de suporte, com destaque para a atuação na 

RAPS; diferentes perspectivas teórico-práticas que orientam a atenção psicossocial, com impacto 

nas ações, por exemplo, no uso de fármacos; importância das contribuições dos psiquiatras 

italianos Dell’Acqua e Mezzina para a discussão da crise; predomínio de uma perspectiva crítica 

na leitura das determinações sociais e históricas da crise na literatura, o que não implica 

necessariamente na hegemonia de práticas em conformidade com os princípios da reforma na 

RAPS, dada a influência da perspectiva biomédica no campo da saúde mental. Conclui-se que a 

crise é produto de uma contradição histórica na vida do sujeito, com repercussões no campo das 

relações, dos espaços, dos papéis sociais. Ainda que as crises possam limitar a autonomia e 

responsabilização do indivíduo, práticas manicomiais mostram-se danosas para a construção de 

novas dinâmicas afetivas e materiais. Por fim, a crise é dialética, contradição entre sofrimento e 

potencialidade, ao possibilitar uma abertura para a transformação. 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar exemplos de tarefas focalizadas no mapeamento 

espacial da Libras como segunda língua (L2). A escolha desse objetivo se deu a partir de 

experiências em sala de aula no NEL (Núcleo de Ensino de Libras) da UFPR em que se percebeu 

que os alunos do nível intermediário possuem a habilidade de compreensão, entretanto têm a 

necessidade de desenvolver a habilidade de produção sinalizada. A habilidade de produção, por 

sua vez, diz respeito a capacidade de lidar com a comunicação de forma contínua em um nível de 

fluxo capaz de envolver os principais aspectos de uma conversação clara: fluência, precisão e 

complexidade lexical. No caso de Libras, o mapeamento espacial (ME) é a estrutura linguística 

que favorece o desenvolvimento dos referidos aspectos. É por isso que quando se identifica uma 

produção que envolve o uso do ME avalia-se tratar de uma produção bem sucedida em Libras 

como L2. Sem entrar em pormenores, o ME diz respeito à articulação manual e o uso do corpo 

para fazer referenciação e divide os elementos linguísticos em pequena e larga escala. Para 

desenvolver as tarefas focalizadas no ME da Libras tomou-se a fundamentação teórica-

metodológica do Ensino Baseado em Tarefas (EBT) que preconiza o desenvolvimento das fases 

pré-tarefa, ciclo de tarefas e pós-tarefas por meio das quais o aprendiz usa a língua para atingir 

um determinado objetivo. Metodologicamente, o estudo é exploratório, pois parte da pesquisa 

bibliográfica do EBT para propor e discutir exemplos.  Como resultado, exemplificação de 12 

tarefas relativas ao tema “cozinha” são oferecidos com a sua subsequente análise para a qual 

buscou-se observar o atendimento aos princípios teóricos do EBT. Conclusivamente, considera-

se que as tarefas são potenciais para aprendizagem do ME. 
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Visto o crescente fluxo migratório da última década com destino ao Brasil, o sistema educacional 

básico deparou-se com crianças que passam por rupturas e impedimentos em suas trajetórias. 

Pesquisas revelam que há o desconhecimento da escola acerca da temática da migração infantil, 

dos desafios de comunicação, processo educacional, barreira linguística, vulnerabilidade social e 

a ausência de ação estatal efetiva. Ante tal contexto, a presente pesquisa, objetivou discutir o 

acolhimento escolar de crianças migrantes, a partir da análise de documentos federais, estaduais 

e municipais. Hipotetizou-se que os impedimentos institucionais na educação básica expressam 

resquícios históricos sobre o entendimento de infância e de migração no contexto jurídico 

brasileiro republicano. Para isso, analisou-se as leis que regem a infância e a migração e as leis 

que interseccionam a infância, a educação e a migração; bem como foi realizado um levantamento 

das diretrizes nas esferas federais, estaduais e municipais sobre o acolhimento do migrante na 

escola. A metodologia foi orientada a partir dos princípios do materialismo histórico dialético, o 

qual se pauta que o processo de conhecimento não é a mera observação do fenômeno, mas sim o 

seu desvelamento, que avança da aparência sensível em busca daquilo que é intrínseco ao objeto 

de estudo. Sob tais pressupostos, é preciso o desvelamento do fenômeno de suas mediações e 

contradições internas fundamentais. Até o momento, levantou-se que o entendimento acerca da 

criança e do adolescente como sujeitos de direito e de sua proteção integral é recente e advindo 

da Constituição Federal de 1988 e reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. 

Anteriormente, esses sujeitos estavam inseridos na lógica penal menorista, em que se previa, em 

caso de 'delinquência', punições contidas no Código Penal vigente à época. Quanto ao 

entendimento atual de migrante, a promulgação da Lei da Migração, em 2017, substituiu o 

Estatuto do Estrangeiro, instituído em 1980, no qual entendia-se o migrante como problema de 

segurança nacional. Hoje, busca-se a sua inserção plena aos serviços públicos. Apesar da garantia 

de acesso da criança migrante na escola, ainda há barreiras institucionais que impedem a plena 

inserção e a permanência das crianças migrantes no sistema educacional, reforçando, muitas 

vezes, o estereótipo do fracasso escolar centrado no estudante; a falta de políticas públicas acerca 

do acolhimento, do processo de escolarização e da formação de professores; e um olhar mais 

atento à diversidade cultural e linguística. 
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As telenovelas estão presentes na vida de todos os brasileiros, mesmo daqueles que não 

acompanham – ou negam acompanhar – os seus capítulos. Com modelos de homens e mulheres; 

de comportamento; de bem e de mal, enfim, a telenovela contribui para a construção, o reforço e 

a possível problematização das representações identitárias que veicula. Pelo próprio modelo que 

articula o gênero, a presença feminina é predominante na telenovela. No entanto, essa 

representatividade se constrói a partir de quais representações? Essa questão norteia a presente 

pesquisa, que se encontra em sua terceira e última fase. Em etapas anteriores, foram mapeadas 

todas as heroínas e vilãs de todas as telenovelas das 21h exibidas pela Rede Globo entre 1980 a 

2018, estabelecendo-se uma série de análises quantitativas sobre o conteúdo angariado. Agora, 

em uma etapa predominantemente qualitativa do trabalho, focamo-nos em estudar a construção 

das heroínas e das vilãs a partir da análise arquetípica dessas personagens. Para tanto, 

consideramos a matriz melodramática da telenovela, seguindo as proposições de Martin-Barbero 

(2003) e Silvia Oroz (1999) sobre esse gênero. Utilizamos também uma mescla de procedimentos, 

aliando a Análise de Conteúdo Clássica (BARDIN, 1977) à Análise de Imagens em Movimento 

(ROSE, 2002). Além disso, todas as personagens foram categorizadas conforme os seis arquétipos 

propostos por Oroz (1992). À autora deste resumo, coube a função de tratar especificamente das 

vilãs em todo o período analisado. Como resultado, encontramos: um total de 56 vilãs, sendo 53 

brancas; 44 de classe alta; e 54 heterossexuais. Todas, sem exceção para qualquer década, 

puderam ser enquadradas no arquétipo “Má/Prostituta”, que descreve personagens vingativas, 

ousadas, rebeldes, odiadas, que desafiam a ordem e o suposto lugar prescrito à mulher (SILVA 

et. al,  2017). Algumas delas, contudo, acabaram por quebrar outros modelos relacionados aos 

papeis sociais que usualmente “deveriam” desempenhar. Em 10 casos, o arquétipo “Mãe” é 

subvertido por personagens controladoras (e não resignadas). Em outros 02, por vilãs “Irmãs” não 

apoiam as protagonistas (mas as invejam e sabotam constantemente). O que se evidencia, assim, 

é que embora tenha se distanciado do modelo de outras produções latino-americanas, a telenovela 

brasileira segue profundamente ancorada na matriz narrativa melodramática, o que gera uma lenta 

– e apenas eventual – mudança nas representações do feminino e do “mal” a ele relacionado. 
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Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, o Supremo precisou passar por alterações para 

adequar seu funcionamento (e, nele, seu Regimento Interno) ao momento. Partindo desse 

contexto, o presente projeto buscou compreender e analisar os déficits deliberativos que os modos 

de uso do Plenário Virtual podem causar aos julgamentos do STF. Com as diversas ampliações 

realizadas, constatou-se que o Plenário Virtual atingiu a equiparação de suas competências em 

relação ao funcionamento do Plenário Presencial. A partir do levantamento de decisões proferidas 

no ambiente virtual, segundo um recorte temporal (2020 – 2021), através de uma análise 

qualitativa e com apoio teórico de pesquisadores do tema - Miguel Gualano de Godoy, Eduardo 

Borges Espinola Araújo e Conrado Hubner Mendes - , a pesquisa buscou compreender a dinâmica 

decisória e deliberativa do STF por meio desse modo e espaço de julgamento virtual. Dessa 

maneira, analisou-se três casos concretos: ADI 6565. ADPF 759 e RE nº 599.316/SC. Todos os 

casos apresentaram déficits deliberativos por parte da atuação dos ministros, principalmente a 

falta de debate entre eles. Para além dos casos específicos e exemplificativos, no geral, a pesquisa 

destacou como os principais déficits do Plenário Virtual a i) atuação individualista por parte dos 

ministros; ii) decisões monocráticas; iii) empilhamento de votos e produção excessiva de 

decisões; iv) uso opaco do plenário virtual como uma estratégia para passar decisões sem o 

conhecimento do público; v) falta de deliberação entre os ministros; e vi) colegialidade 

meramente formal. Com a análise comparativa da quantidade de processos foi possível verificar 

que ao longo dos anos o número de pautas em ambiente virtual tende a aumentar e 

consequentemente influenciar na diminuição de julgamentos presenciais. O substrato teórico e 

parâmetro de decisões colegiadas legítimas foram a concepção de democracia deliberativa 

proposta por Carlos Santiago Nino e Roberto Gargarella, bem como a leitura realizada por Miguel 

Godoy. A partir da concepção da democracia deliberativa notou-se a necessidade de 

aperfeiçoamento da deliberação colegiada do STF, bem como a qualidade do debate público. 

Constatou-se que o Supremo, como um órgão colegiado, ainda se mostra como uma corte com 

deliberação colegiada meramente formal. Apesar dos déficits apresentados, o Plenário Virtual 

revelou-se enquanto uma tecnologia que pode facilitar os julgamentos, desde que respeitando as 

bases de transparência, a efetiva colegialidade e deliberação entre os ministros. 
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O grupo de iniciação científica adotou como referencial o Ipe, índice de presença eleitoral que é 

um índice aditivo de proporções variando entre limites teóricos 0 (zero) a 1 (um). Desta forma, 

quanto mais próximo de 1, maior será a presença eleitoral do partido em uma circunscrição 

eleitoral, em determinada eleição. Para fins de composição estão as proporções de candidatos e 

proporções de eleitos em disputas majoritárias e proporcionais; as proporções de votos nos 

candidatos e votos nos partidos; e as proporções de doadores e proporções de recursos doados ao 

partido. Sendo assim, após a divulgação do resultado oficial das eleições majoritárias de 2020, foi 

feita a composição do IPE, e então elaborou-se uma planilha através da qual foi feita uma análise 

sobre a citada eleição para prefeito com foco na regionalização, abrangendo todos os municípios 

da federação. Com este objetivo, o presente trabalho pretende fazer a análise da presença eleitoral 

relativa à variável região. E então, foi possível observar que, apesar de a eleição ter sido realizada 

em condições especiais, em meio a uma pandemia que atingiu todo o Brasil, os resultados obtidos 

reforçam a nova configuração política que já estava estabelecida, ou seja, o MDB tem o maior 

IPE geral, pois é o único que fica acima de 0,1 em todas as regiões, predominando nas capitais, 

somando 5 capitais, ao todo. Contudo, constatou-se que o partido está mais presente nas regiões 

norte e sul. Em seguida vem o PSD, que fica baixo apenas no centro-oeste. Depois, o PSDB que 

tem IPE alto somente no sudeste e centro-oeste. Já o PT e o PSL têm índices baixos, sendo que 

no centroeste o PSL tem maior presença que o PT, que tem seu melhor desempenho no nordeste. 

Observando os resultados do TSE, foi possível constatar que as 10 maiores siglas concentram 

81% das prefeituras, contudo o total de prefeituras conquistadas por estes partidos têm decaído 

nas últimas eleições o que indica sinal de fragmentação. Na próxima etapa da presente pesquisa 

será feito o levantamento da presença eleitoral dos outros partidos que compõe as 10 siglas mais 

relevantes de 2020, no tocante à regionalização, utilizando o IPE, e uma breve análise de 

conjuntura. 
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A Lei Anticrime inseriu no Código Penal o chamado “confisco alargado”, segundo o qual, na 

hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de 

reclusão, permite-se a constrição de valores do condenado que correspondem à diferença entre o 

valor total de seus bens patrimoniais e os rendimentos comprovadamente lícitos, considerando tal 

montante produto ou proveito do crime. A pesquisa identificou como problemática as invariáveis 

tensões que o novo instituto traz ao Processo Penal, eis que autoriza de forma obliqua uma 

inversão do ônus da prova, além de pôr em risco a presunção de inocência. Ao se jogar a 

responsabilidade de comprovação da licitude dos seus bens ao réu, a acusação renuncia a seu ônus 

probatório. Assim, o estudo buscou nos standards probatórios uma  alternativa, que viabilize a 

utilização do confisco. Os standards são critérios que estabelecem graus de confirmação 

probatória necessários para que o juiz considere um enunciado fático provado, ou seja, são 

critérios objetivos de aferição de suficiência probatória para proferimento de uma decisão. 

Entendeu-se que cada decisão judicial exige a delimitação de um standard próprio, que irá por a 

presunção de inocência à prova. Com isso, sugeriu-se, de maneira a não solapar garantias 

processuais, compreender se há como impor um standard probatório adequado à figura do 

confisco alargado, que, ao menos, mitigue o ônus probatório. A acusação não poderia basear sua 

presunção numa mera operação de subtração, mas deverá indicar uma carga probatória mínima 

que demonstre a ilicitude do patrimônio excedente do réu. Desse modo, ainda que não seja uma 

probabilidade elevadíssima de prova quanto a inadequação patrimonial, mantem-se vivo o ônus 

probatório à cargo da acusação. A metodologia se orientou pelo método dedutivo, buscando 

verificar se a hipótese da fixação de standard probatório como medida obrigatória à decretação 

de confisco alargado se confirmaria. A consulta bibliográfica foi a ferramenta mais adequada para 

o estudo. Quanto aos resultados parciais, podemos nos filiar às proposições de Jordi Ferrer 

Beltrán, que sugere que é somente por meio da fixação de um standard probatório que indique o 

grau de suficiência probatória é que poderão ter utilidade as regras de ônus da prova e presunções. 

Ou seja, uma presunção só poderá se confirmar se um grau probatório for atingido. Assim, a 

presunção sugerida pelo confisco alargado só poderá ser manejada dentro de limites de um 

standard probatório, única via que pode respeitar as garantias processuais penais do réu. 
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A pesquisa versou sobre o senso de justiça em David Hume, especialmente nas obras “Tratado da 

Natureza Humana” e “The history of England” em seu primeiro volume. O objetivo principal da 

pesquisa foi verificar a origem do senso de justiça no autor mencionado, um conceito e seu 

alcance. O método de pesquisa consistiu no método vertical de história da filosofia, ou seja, na 

leitura das obras monográficas de David Hume visando encontrar o conceito desejado em meio à 

argumentação do autor e às relações internas de sua obra. Toda a pesquisa tem como foco a 

literatura primaria, ou seja, os textos do próprio autor estudado. O que buscamos é encontrar em 

David Hume uma origem histórica do senso de justiça que não exija um contrato ficcional, ou um 

ponto de início que envolva sujeitos de razão em um exercício imaginativo de sua faculdade, ou 

seja, o que se buscou com esse projeto é encontrar em David Hume uma origem do senso de 

justiça alternativa à narrativa do “contrato social” presente em outros autores da tradição filosófica 

moderna ocidental, como John Locke e J. J. Rousseau. O resultado esperado transitou entre duas 

das principais obras do autor. No tratado sobre a natureza humana encontramos um senso de 

justiça artificial que surge das relações interessadas de sujeitos conscientes de sua posição, ou 

seja, de sua condição de desigualdade. Nesta obra, Hume apresentou a justiça como um artifício 

em meio às relações humanas para solucionar problemas derivados do egoísmo, da generosidade 

restrita dos homens e da escassez das provisões que a natureza ofereceu. Em um primeiro 

momento é bastante evidente que o senso de justiça não é formado pela faculdade da razão de 

forma exclusiva, ou em um exercício desinteressado de sujeitos em condição de igualdade. 

Quando esse artífice é projetado na história, de forma dinâmica, vimos em David Hume, na obra 

uma justiça bastante ligada à força, em que esses sujeitos interessados agem se aliando àqueles 

que parecem mais capazes de oferecer proteção e estabilidade. Mais uma vez, a leitura 

demonstrou sujeitos interessados desenvolvendo relações instáveis de mútuo consentimento por 

interesses desiguais, ou seja, um senso de justiça bastante afastado do ideal racional isonômico 

de outros autores citados aqui. A expectativa é que o aprofundamento das leituras reforce as 

conclusões iniciais até o ponto em que seja possível construir um conceito ou uma discrição da 

origem e do desenvolvimento do senso de justiça no autor estudado. 
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O Kojiki é a mais antiga coletânea de narrativas mitológicas do Japão. Se trata de um texto, 

comissionado pelo imperador Tenmu (631 - 686) durante o período Nara (710 – 784) e concluído 

pera imperatriz Genmei (660 - 721) no ano de 711, que busca descrever as divindades mitológicas 

japonesas e a criação do país. Ele reúne também fatos acerca da linhagem divina da família 

imperial japonesa e possuía o objetivo de clarificar e estabelecer a história mitológica do país para 

a posteridade. O trabalho buscou entender a significância da natureza na mitologia japonesa por 

meio de uma análise fundamentada em princípios ecocríticos do texto Kojiki, e teve como como 

objetivo estudar: as circunstâncias que levaram à produção do Kojiki; a natureza e o religioso no 

contexto da obra; e possíveis paralelos com a cultura clássica, com a religião xintoísta e com os 

objetivos políticos acerca do texto. Por meio de uma revisão bibliográfica e análise da bibliografia 

escolhida foi possível observar a constante presença estética da natureza na cultura clássica 

japonesa e sua centralidade em artes da época e posteriores ao texto estudado, além de uma 

caracterização do natural baseada na religião xintoísta e como isso, atualmente, impacta numa 

percepção da cultura japonesa como mais ecológica que outras culturas. Numa segunda 

observação, mais superficial, paralelos com problemáticas mais atuais também são constatados, 

no que se refere a uma agenda política que se utilizou da religião num contexto nipo-nacionalista 

e um movimento ambientalista moderno que romantiza cultura e religião japonesa, confundindo 

estética e práticas religiosas com atos ecológicos e políticos. Com o objetivo de compreender 

melhor a presença religiosa e mitológica da natureza no texto, um breve estudo acerca da religião 

xintoísta dentro do contexto deste trabalho também foi realizado, trazendo foco para a questão do 

animismo como um estágio religioso primário, onde as práticas espirituais se encontram mais 

próximas do mundo natural. 
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Este artigo pretende responder quais pictogramas ou conjunto de pictogramas são usados para 

manifestar ou reforçar a linguagem abusiva, especialmente, o discurso de ódio no Facebook. O 

objetivo é identificar quais os emojis, emoticons e kaoemojis ou combinação de pictogramas são 

usados para diminuir, atacar e incitar a violência ou ódio contra indivíduos ou grupos, com base 

em características específicas como aparência física, religião, descendência, nacionalidade, 

origem étnica, orientação sexual, identidade de gênero ou outra. Os objetos de estudo deste 

trabalho são as fanpages dos parlamentares Marcos Feliciano, Jair Bolsonaro e Rogério Peninha 

Mendonça, entre os anos de 2013 e 2016. A escolha destas figuras políticas está pautada no grande 

número de seguidores que cada parlamentar possui, no fato de cada um deles ter protagonizado 

algum episódio de preconceito, discriminação e apologia ao discurso de ódio e, por serem os mais 

representativos no Facebook em relação aos seus colegas de bancada. A coleta dos dados 

aconteceu por meio do software descontinuado Netvizz. Foram extraídos os comentários 

externalizados pelos seguidores em suas páginas, totalizando 8.730.909 sentenças. Após a 

extração, os dados passaram por pré-processamento onde foram removidos os comentários 

duplicados, registros vazios e URLs. Os comentários recuperados passaram por uma filtragem, 

permanecendo os que continham uma ou mais palavras-chave associadas a um dos 10 tipos de 

discurso de ódio eleitos para essa pesquisa. A mineração dos 8.730.909 comentários revelou 

121.747 sentenças que continham um ou mais termos de ódio. Desse total foram identificados 

2.276 com presença de pictogramas. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a 

mineração textual e análise de conteúdo, classificando-os em quatro categorias, divididas em tipo 

de pictograma, tipo de discurso de ódio, manifestação do discurso e uso dos pictogramas. Os 

resultados esperados para esse artigo foram: identificar quais são os pictogramas ou combinação 

de pictogramas usados para representar o discurso de ódio, quais formas/estilos/natureza do 

discurso de ódio estão associados aos pictogramas e em que medida os pictogramas enfatizam 

emoções e revelam a intenção do odiador. Ao concluir o trabalho espera-se ter contribuído para 

o debate sobre o discurso de ódio nas redes sociais, bem como auxiliar em trabalhos futuros na 

esfera do uso de pictogramas no discurso de ódio. 
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A pesquisa teve como objetivo traçar o caminho que leva países para uma situação de legalismo 

autocrático, dentro da definição de legalismo autocrático trazida por Kim Lane Scheppele. Com 

estudos sobre as origens do populismo e sua relação com o legalismo autocrático, foi feita uma 

análise relacionando-os com autores contemporâneos, a fim de estabelecer aspectos de uma 

sociedade e de um núcleo político no século XXI que contribuíram para esses fenômenos. Com 

base nas teorias e análises empíricas de Yascha Mounk, buscou-se uma conexão entre conceitos 

clássicos de populismo e legalismo autocrático em relação as crises institucionais vividas pelos 

Estados contemporâneos. Por meio de revisão bibliográfica, a pesquisa pôde usar autores que 

focam em uma visão política europeia ou norte-americana como fontes para trazer uma base 

conceitual e analítica sobre os fenômenos estudados. O aprofundamento realizado na pesquisa se 

fez na aplicação destes conceitos às realidades específicas tanto da América Latina, quanto do 

Brasil, por meio de diferentes interpretações, e com as adaptações necessárias. Yascha Mounk 

tem a “democracia iliberal” como seu conceito mais fundamental, sendo este regime um que 

traduz as opiniões de uma maioria popular, porém em detrimento de direitos individuais e do 

Estado de Direito. Trazendo os conceitos de Jan-Werner Müller, de populismo como uma 

reivindicação do “monopólio moral da representação”, Mounk argumentou que populistas do 

século XXI defendem os interesses da maioria e de um suposto “povo de verdade”, 

marginalizando aqueles que não estão nesse grupo. Ao aplicarmos essa visão ao Brasil, sua 

relação com a eleição e governo de Jair Bolsonaro ficou evidente. A semelhança das ações do 

presidente com figuras como Donald Drumpf e Viktor Orbán facilitaram a conexão entre o estudo 

teórico e a prática institucional brasileira. Um exemplo disso foi o uso da máquina institucional 

por Jair Bolsonaro para extinguir órgãos colegiados com a participação da Casa Civil. Desta 

forma, a decisão democrática de eleger o presidente Jair Bolsonaro, acabou tendo uma 

consequência direta em diminuir a participação popular nas instituições, afetando a democracia 

em si. Essa foi apenas uma das razões pelas quais os modelos de “democracia iliberal” trazido 

por Mounk e textos de estudiosos do populismo puderam ser traduzidos a um contexto brasileiro. 

Apesar das importantes diferenças políticas e sociais existentes, o aspecto global do fenômeno 

autoritário se fez, ainda, fundamental. 
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O grupo de pesquisa Narrativas Audiovisuais e Cidadania: O Desafio da Comunicação Voltada 

aos Movimentos Sociais (GP NAC) nasceu em agosto de 2020. O objetivo era analisar de forma 

crítica as produções audiovisuais referentes aos movimentos sociais, a partir da estética e, 

principalmente, do viés da cidadania. Nestes, que são o tema deste resumo - periferia e racial – as 

abordagens se deram a através dos curta-metragem: “Cidade ao Redor: Ribeirão dos Padilhas”, 

“entremarés”, “Odò Pupa, Lugar de Resistência” e “OuvidoChão – Identidades Quilombolas”. 

Vale lembrar que as análises partem também do ponto de vista dos diferentes cursos da área da 

comunicação: Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Jornalismo. Eu, como estudante de 

jornalismo, posso contribuir principalmente através de visão sobre as narrativas construídas 

dentro das produções. Na análise do recorte racial, em Odò Pupa, vemos que o produto explora 

os aspectos da vida de dois jovens: Luís Cesar e Caique Santana. A produção vai intercalando 

entre uma parte inicial de estatísticas e uma segunda fazendo o diálogo e paralelo entre dados 

estatísticos e a história dos personagens. Já OuvidoChão, traz o relato de vida de dois personagens: 

Seu Tilmo e Mestre Jaburu, falando sobre a realidade da vida no Quilombo Fidélix e contando a 

história de construção do quilombo a partir de diferentes identidades, que colaboram de diferentes 

formas na formação do território. Em comparação, os dois curta-metragem mostram como a 

comunidade negra precisa constantemente se adaptar para sobreviver. Em resumo: no quesito 

conteúdo, as produções trazem as dificuldades e a vivência de cada personagem, pelo racismo 

estrutural em Odò Pupa, adversidades de se viver no Quilombo Fidélix; uma cidadania ativa e 

reivindicada; No quesito estética traz as câmeras paradas com planos Médio e Fechado, uma 

sonorização ambiente e foco nos relatos de personagens. No subgrupo Periferia, em resumo: As 

duas narrativas possuem constantes afirmações sobre como as pessoas vivem bem nos seus 

respectivos bairros. O vídeo carrega diferentes noções de personagens antagonistas, diferentes 

abordagens na parte estética (enquadramento de imagem e sonorização), mas em contrapartida, 

traz noções muito parecidas de cidadania, pela horizontalidade e organização. Principalmente 

olhando a partir dos resultados - as próprias conquistas. A história é contada inteiramente através 

do convívio da produção com as personagens, ou seja, a cidadania expressa no vídeo é a mesma 

praticada diariamente pelas comunidades. 
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Este trabalho abordou a obra do contista Dalton Trevisan a partir do conceito de “literatura menor” 

elaborado por Deleuze e Guattari com base na análise da obra de Franz Kafka. Os autores 

franceses valorizam, em Kafka, a desterritorialização, relacionada ao fato de ele pertencer a uma 

determinada comunidade étnica (era judeu) e de escrever em determinada língua que não era a 

língua franca do período. A obra de Dalton Trevisan, elaborada em contexto completamente 

diferente da de Kafka, é colocada em diálogo com essa perspectiva de compreensão dos 

descentramentos implicados na atividade literária. A especificação do sentido em que se emprega 

o adjetivo “menor” se dá, neste trabalho, com base na análise de textos literários que o próprio 

Trevisan denominou haicais. Para além do tamanho, ou seja, da pequena quantidade de vocábulos 

empregados, o trabalho visou à essência da definição da forma poética haicai como a forma 

concisa que atinge a sensibilidade com intensidade proporcionalmente inversa à de seu tamanho. 

Por meio dessas reflexões, adentra-se o universo das pequenezas humanas e da violência por uma 

via muito original. O trabalho deteve-se também na investigação do potencial aproveitamento dos 

haicais de Trevisan em ambiente escolar.  O ensino/experiência da literatura de Dalton Trevisan 

evidencia a existência dessa grandiosa literatura menor, rica dentro de sua forma literária. A eterna 

repetição sempre vem acompanhada da potência que reinventa a linguagem, o que é ainda mais 

verdadeiro quando constatamos o processo de reescrita, que gera versões bastante diferentes de 

muitos contos e a migração dos contos para a forma mais concisa, o haicai. Concluiu-se que as 

constantes referências aos “autores maiores” e suas respectivas literaturas, nos textos do autor 

paranaense, refletem uma busca constante do novo, com o sentido político evidente em sua 

insubordinação a preceitos e sua recusa a participar de grupos ou a intervir na sociedade de outra 

forma que não seja por meio da escrita literária. 
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A pesquisa teve como objeto a análise da participação feminina na política frente às Eleições 

Municipais de 2020 em Curitiba. Isso incluiu o estudo teórico sobre gênero, democracia e 

representação política, perpassou pelo desempenho eleitoral das candidatas e observou os 

mecanismos de competitividade nas campanhas políticas. Nesse sentido, se fez necessário 

analisar brevemente, o papel dos partidos políticos no cenário democrático brasileiro. Em seguida, 

o estudo traçou como parâmetro de análise o financiamento de campanha, a partir do somatório 

de receita composto pelos fundos eleitorais. Por fim, investigou o recrutamento partidário e as 

oportunidades políticas das candidatas mulheres quanto ao acesso às listas eleitorais. Assim, 

considerou, com respaldo da bibliografia especializada e sem maiores pretensões, as potenciais 

causas que fundamentam as estruturas dominantes de manutenção do poder político e da sub-

representação das mulheres: fora e dentro dos partidos políticos de centro e esquerda. O objetivo 

da pesquisa foi observar os parâmetros de desigualdades de gênero, adentrando às especificidades 

de gênero e raça, diante da participação e da efetiva eleição de mulheres aos cargos do Legislativo 

Municipal de 2020 da cidade de Curitiba. O estudo utilizou fontes bibliográficas, legislativas e 

documentais. A partir da bibliografia de gênero, raça, democracia, representação política e 

partidos políticos. Assim, o método teve o tipo de estudo explicativo e quantitativo, a partir da 

técnica bibliográfica documental. A análise evidenciou uma baixa quantidade de candidatas aos 

cargos de vereadora, sendo 13,20% a média geral de mulheres pretas ou pardas nos partidos de 

esquerda e apenas 7,57% nos partidos de centro. Ao passo que há uma vasta quantidade de 

candidatos brancos nos partidos, ao totalizar 45,14% e 43,40% nos de centro e esquerda, 

respectivamente. Houve o interesse dos partidos de incluir as mulheres nesta seara. Contudo, na 

maioria dos casos os partidos cumprem apenas com o percentual mínimo de candidaturas por 

sexo. Concluiu-se, portanto, que a maior parte das candidatas são brancas, tanto em partidos de 

centro quanto de esquerda e o número de candidatas pretas ou pardas de modo geral é pequeno. 

Através do recrutamento partidário, percebeu-se como a arrecadação individual impacta nas 

campanhas. A partir da classe social das candidatas, mostrou-se que as classes alta e média alta 

se concentram nos partidos de centro, com uma vasta maioria de mulheres brancas e a classe 

média baixa é maior e mais diversa no quesito raça nos partidos de esquerda. 
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Estudos recentes demonstram que uma presença ativa dos políticos nas mídias digitais no período 

pré-eleitoral constitui-se em um importante ativo político a ser explorado por ocasião da 

realização dos pleitos. Nesse contexto, o YouTube tem se destacado, juntamente com outras 

mídias digitais, por seu impacto na disseminação da política, tornando-se meio de promoção para 

os próprios políticos, que cada vez mais têm seu próprio espaço ou canal nesta rede social. O 

presente estudo visa fazer uma análise da adoção do YouTube pelos deputados estaduais 

brasileiros em escala subnacional.  Será analisada a forma como os políticos estão utilizando esta 

ferramenta em período pré-eleitoral e eleitoral. Com isso, buscamos responder à seguinte questão-

central: quais os padrões de uso do Youtube pelos deputados estaduais brasileiros ao longo do 

mandato? O presente trabalho pretende contribuir para o debate do assunto, oferecendo dados e 

efetuando uma reflexão sobre o uso específico de uma rede social de considerável popularidade 

pela classe política em escala subnacional. O objetivo é oferecer um mapeamento do uso do 

YouTube e de suas “affordances” a nível das assembleias legislativas de todos os estados da 

Federação, diferenciando-se dos habituais estudos de uso das mídias digitais pelas elites políticas 

que focam no Congresso Nacional. Além disso, pretende-se contribuir para um debate 

metodológico sobre o rendimento analítico da ferramenta Youtube Data Tools para a análise do 

mandato dos parlamentares, ao lado de outras ferramentas de análise de “big data” em outras 

plataformas como Facebook, Instagram e Twitter.  Apesar do grande volume de pesquisas sobre 

essas redes na ciência política brasileira, investigações sobre o uso do YouTube pela classe 

política ainda são incipientes, se comparadas a outros países como EUA, Reino Unido e Espanha. 

Para cumprir tais objetivos utilizaremos como metodologia a coleta das métricas de utilização do 

Youtube pelos parlamentares brasileiros. Como resultados provisórios, conseguimos caracterizar 

os perfir dos usuários intensivos desta mídia digital na atual legislatura bem como o conteúdo das 

principais mensagens. 
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Para a Psicologia Histórico-Cultural, baseada no método materialista histórico-dialético, 

compreende-se que o desenvolvimento humano está atrelado ao processo de construção do 

pensamento, decorrente das interações do sujeito com o meio, histórico e socialmente produzido. 

A apreensão da realidade não ocorre de forma natural ou espontânea. É um processo ativo da 

atividade do pensamento, que, atrelado às demais funções psicológicas superiores, elabora, 

analisa e organiza o conteúdo sensível, visando alcançar a totalidade do fenômeno, a partir da 

reprodução sensorial para a conceitual. A linguagem tem função central nesse processo. É a partir 

da mediação da palavra que o mundo objetivo é interiorizado, no dinâmico e contínuo processo 

de construção do reflexo psíquico. A linguagem possui função comunicativa e intelectual, 

interligadas estruturalmente ao longo do desenvolvimento, compondo par dialético com o 

pensamento, unidos pelo significado da palavra. A formação do conceito ocorre a partir do 

emprego funcional do signo ou da palavra, que age como meio profícuo de orientação, domínio 

e complexificação dos processos psíquicos. Esse processo é resultado de uma série de mediações 

que qualificam o pensamento e a compreensão da realidade. Cabe à escola, em nossa sociedade, 

sistematizar e organizar os conteúdos referentes à ciência, artes e filosofia, requalificando e 

enriquecendo a visão espontânea, cotidiana, do real, ao fomentar a formação de conceitos 

científicos. Diante o exposto, objetivou-se compreender a importância da escola para as crianças 

migrantes e seus possíveis impactos na sua produção conceitual. Com base no estudo de revisão 

bibliográfica, buscou-se discutir sobre o processo de escolarização no Brasil, elencando as 

dificuldades e potencialidades do trabalho da escola. Como resultado, conclui-se que a prática 

pedagógica deve ser intencional e organizada visando o desenvolvimento linguístico e conceitual, 

a partir do reconhecimento, acolhimento e valorização das diversidades presentes na dinâmica 

migratória. A escola mostra-se fundamental no processo de adaptação e integração da criança e 

da família na nova cultura e na apropriação da nova língua. A compreensão das especificidades e 

potencialidades das crianças migrantes é necessária para a sua permanência escolar, de modo que 

possíveis dificuldades não sejam incluídas na lógica medicalizante com um diagnóstico de desvio 

de aprendizagem. 
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O presente trabalho buscou compreender o fenômeno jurídico da situação dos povos indígenas 

por meio do instrumental-teórico marxista. Em outras palavras, tratou-se de analisar a real 

situação das comunidades tradicionais brasileiras a partir da crítica marxista do direito, bem como 

a defesa delas em um sistema econômico que as delimita em termos de manifestação de 

existência. Dessa maneira, o ponto de partida metodológico foi a exposição crítica do Decreto 

6.040/2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais.Destarte, esses “povos e comunidades tradicionais”, em sua 

heterogeneidade constitutiva, são reconhecidos como uma “comunidade universal”, esta que não 

passa de mais um fruto construído pela ordem capitalista. Em visto disso, o direito estadocêntrico 

ao dispor sobre os limites da vida desses povos, bem como tentar organizá-los e regê-los, cumpre 

a função colonizadora do sujeito em relação às lógicas dominantes do capital. Em outras linhas, 

é a criação daquilo que se denominou sujeito de direito, portanto, a categoria fundamental para o 

desenvolvimento do sistema social hegemônico. Dessa maneira, embora o decreto seja analisado 

criticamente à luz da teoria marxista do direito, de um ponto de vista histórico-político, ele é um 

avanço no que diz respeito à proteção de direitos e garantias fundamentais, ou seja, é uma 

conquista política concreta desses povos.  Sendo assim, a análise jurídica ficou reservada a duas 

fundamentais contribuições no campo teórico do marxismo: a) Teoria Geral do Direito e 

Marxismo, de Pachukanis; b) Dialética da Dependência, de Ruy Mauro Marini. Desse modo, a 

partir da compreensão das teorias mencionadas, foi sustentada a defesa do modo de vida dos 

povos e comunidades tradicionais, especificamente os indígenas, em face do direito estatal e do 

estado capitalista. Por fim, em um cenário onde o direito e a configuração estatal contemporânea 

se mantenham, é possível que o direito seja utilizado taticamente a fim de possibilitar uma 

independência e preservar a autonomia desses povos tradicionais. Dito isso, é imprescindível a 

interpretação do trabalho em dois momentos: I) aproximação exploratória entre o Decreto 

6.040/2007 e a crítica marxista ao direito e II) análise concreta do Decreto 6.040/2007 e as 

possíveis alternativas diante a sua crítica fundamentada. 
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O plano de pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo analisar o comportamento, em 

ambiente digital, dos treze prefeitos das capitais brasileiras que se candidataram à reeleição no 

ano de 2020, com foco em temáticas e estratégias utilizadas em postagens de suas campanhas 

permanentes e eleitorais. A análise se deu com base em dados coletados manualmente quanto ao 

conteúdo de postagens disponíveis na página oficial de cada candidato, no Facebook, a fim de 

identificar os principais temas que foram discorridos pelos prefeitos, as principais estratégias 

utilizadas ao longo da pandemia e como foi o atravessamento desta última na comunicação digital 

realizada ao longo de 2020. As temáticas foram elencadas em: segurança pública, economia local, 

educação e infraestrutura educacional, imagem do prefeito/candidato ou adversários, minorias e 

assistência social, imagem do município, política Institucional, infraestrutura em geral, saúde e 

infraestrutura hospitalar, eleições 2020 e “outros temas”. Os posts foram classificados a partir da 

identificação do tema de proeminência e as estratégias identificadas se deram conforme a 

convergência do post com as seguintes: campanha de arrecadação, resultado de pesquisas, 

adaptações institucionais, tendências do eleitorado/cidadãos, prestação de contas, divulgação de 

ações futuras, publicização de viagens/visitas locais, participação em eventos públicos, ataques, 

defesas, mobilização dos cidadãos e eleitores, informações variadas do município, 

pronunciamentos ao público, cobertura positiva da mídia, imagem pessoal do candidato e 

posicionamento político do gestor. Para a interpretação dos conteúdos utilizamos algumas das 

teorias presentes em literaturas sobre a comunicação política nas mídias sociais, que 

posteriormente foram debatidas durante as reuniões com as integrantes do projeto de pesquisa. 

Ao todo, foram analisadas 5919 postagens dos 13 prefeitos que se candidataram às eleições. 

Dentre os resultados principais, notou-se que o tema predominante foi ‘Eleições 2020’. Já em 

relação às estratégias, a que mais ganhou espaço foi ‘prestação de contas’ . 
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Introdução: As informações apresentadas na sequência  vem demonstrar os resultados dos estudos 

realizados sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, os índices,  as formas a qual se 

manifesta e quais são as redes de apoio específicas  da região Litorânea do Paraná. Objetivo: 

levantar os índices de atendimento às vítimas em situação de violência, identificar quais são as 

formas frequentes de violência cometidas contra a mulher e quantificar os equipamentos 

disponíveis no Município de Matinhos.Justificativa: Para este fim foram realizadas reuniões 

virtuais, através da plataforma Teams, totalizando uma carga horária de 12 horas semanais; estes 

encontros foram feitos para analisar os dados fornecidos pela secretaria de Segurança Pública de 

Matinhos. Metodologia: Em busca de conhecimento sobre a temática, informações  e respostas às 

várias dúvidas  foram feitas várias leituras complementares fazendo uso de diversas referências 

biográficas sobre o tema, pesquisou-se e analisou-se os dados quantitativos dos índices de 

violência fornecidos pelo equipamento de atendimento às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar, “Casa da mulher Matiense”. Além disso, ocorreram debates, análise da 

legislação “Lei Maria da Penha”, e uma live realizada no canal Serviço Social na Real pela 

plataforma do Youtube com o tema: “A violência Contra a Mulher no Brasil, no Paraná e no 

Litoral Paranaense” integrando o período comemorativo do mês de março em homenagem às 

"mulheres". Resultados: A pesquisa apontou e demonstrou que a violência contra a mulher além 

de ocorrer com um índice  elevado, muitas vezes, nasce de uma construção cultural patriarcal e 

machista, na qual o homem acredita ser “superior” à mulher e acaba naturalizando a violência. 

Constatou-se ainda através dos dados que as violências sofridas pelas mulheres daquela região, 

apresenta se de formas variadas, o qual os altos índices evidenciam e comprovam os fatores, com 

isso, para garantir seus direitos, para zelar por sua integridade física e psicológica, as mulheres 

têm buscado ajuda com maior frequência nos equipamentos de atendimento. Conclusão: Apesar 

da legislação ser mais rigorosa e vigente ainda assim encontramos desafios para combater 

definitivamente a violência contra a mulher. Entretanto é importante e necessário continuar com  

ações públicas e sociais para a prevenção e o combate a estas violências, assegurando assim a 

integridade e os direitos da mulher. 
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Este trabalho buscou desenvolver uma etnografia das atividades da DECRISA (Delegacia de 

Repressão aos Crimes contra a Saúde), órgão da polícia civil do Paraná criado em 2006 e que 

atualmente funciona no bairro São Francisco, em Curitiba. O Código Penal define um amplo leque 

de crimes contra a saúde pública (artigos 267 a 285), que abrangem desde o exercício ilegal da 

medicina, charlatanismo e curandeirismo até a falsificação e adulteração de produtos alimentícios, 

bebidas e medicamentos. Considerando o caráter especializado de muitos dos delitos contra a 

saúde, o trabalho de investigação da DECRISA envolve parcerias com diversas instituições (como 

a Vigilância Sanitária) e profissionais de diferentes áreas (medicina, biologia, farmácia, nutrição 

etc.). O objetivo da pesquisa foi de compreender como funcionam os procedimentos e formas de 

atuação dessa delegacia especializada e os conhecimentos específicos desenvolvidos em suas 

práticas, que promovem o encontro entre procedimentos burocráticos, saberes de diferentes áreas 

da saúde e uma multiplicidade de normas, regulamentos e leis. Até o momento, existem vários 

estudos etnográficos sobre delegacias especializadas, mas que não abordam o caso particular dos 

crimes contra a saúde. As formas específicas do encontro entre o conhecimento biomédico e o 

conhecimento jurídico, e seus desdobramentos e assimetrias, no âmbito da DECRISA, constituem 

os principais resultados da presente pesquisa, que procurou apresentar de forma descritiva as 

perspectivas que regem esse encontro. A partir do acompanhamento das atividades cotidianas da 

DECRISA de 2018 a 2021, a etnografia procurou reter o movimento da instituição, em que 

transferências de policiais e a pandemia da COVID-19 reorganizam as prioridades e as formas de 

atuação desta delegacia especializada. 
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O atendimento psicossocial e clínico destinado a migrantes e refugiados realizado pelo Projeto de 

Extensão e Pesquisa Migração e Processos de Subjetivação (MOVE), do Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal do Paraná, tem suscitado alguns questionamentos com relação 

à articulação da ética da psicanálise no atendimento a populações vulneráveis e os fundamentos 

teóricos e metodológicos dessa prática. Dentre eles, recolhe-se uma questão acerca da relevância 

dos significantes que são compartilhados na dinâmica cultural para a prática da psicanálise. Para 

responder a essa pergunta, foi desenvolvida uma pesquisa de revisão narrativa de literatura nas 

teorias freudiana e lacaniana sobre a temática dos discursos e dos processos de identificação. A 

partir de uma perspectiva metapsicológica identifica-se que o falo, como significante, é o que 

provoca a cisão do sujeito e a sua entrada na linguagem, sendo esta, por sua vez, sempre 

estrangeira. Esse significante, que é imposto, representa não apenas o desejo do Outro, como 

também é aquilo que designa a falta, ou seja, o que possibilita o desejo. É a partir da entrada na 

linguagem que surgem as cadeias significantes que permitem a participação de um indivíduo no 

mundo. Como resultados parciais da pesquisa, identificam-se processos primários que inscrevem 

o indivíduo na linguagem e o projetam nas relações posteriores. Assim, os significantes que 

constituem o laço social na forma de discurso, e são encarnados pelo sujeito ao longo de sua 

performance social, reaparecem no processo analítico como a possibilidade de acesso ao 

inconsciente. Nesse sentido, trabalha-se com a perpectiva de que mesmo através de uma escuta 

singular é possível recolher algo do mal-estar cultural presente nas relações do sujeito com o 

mundo no qual ele está inserido. 
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As universidades são a principal fonte de conhecimento da sociedade, e, consequentemente, 

também fomentam o avanço científico e tecnológico, através dos  centros de pesquisas dessas 

instituições. Ante à previsão constitucional da obrigatoriedade do Estado em fornecer o acesso à 

educação à sociedade civil, impera, no Brasil, um sistema público de ensino gratuito (art. 206, 

CF/88), no qual estão inseridas as instituições públicas de ensino superior. Há autonomia 

administrativa nessas universidades, contudo, o poder estatal possui uma responsabilidade civil 

com tais instituições de ensino, visto que têm o dever de fiscalizar se tal capital foi destinado 

adequadamente à educação. Todavia, há dificuldade do ente público em reparar estritamente 

eventuais danos ocasionados à sociedade em virtude da inobservância estatal, como o atraso no 

desenvolvimento de pesquisa acadêmicas devido aos recorrentes cortes orçamentários. Nesse 

sentido, o projeto de pesquisa propõe - através de embasamentos teóricos - uma apresentação da 

real limitação da responsabilidade civil do Estado, indicando um novo mecanismo jurídico para 

incremento da fonte de renda das instituições públicas, principalmente após a vigência da Lei 

13.800/19. Tal dispositivo seria o Endowments Funds, o qual é um instrumento jurídico–

econômico que possui um sistema específico de captação e distribuição dos lucros auferidos, 

propiciando a sua sustentabilidade e perpetuidade. Ademais, no presente artigo também será 

denotado diversos exemplos de  Endowments Funds aplicado no setor de ensino superior, 

nacionais e internacionais, e os diversos benefícios da implementação desse mecanismo nessas 

instituições.  À luz da metodologia dedutiva e da análise doutrinária-legislativa acerca do tema, o 

presente projeto de Iniciação Científica objetiva, portanto, apresentar os Endowments Funds 

como uma nova alternativa para o incremento financeiro das universidades públicas brasileiras, 

com fulcro na Lei 13.800/19, a fim de propiciar um desenvolvimento científico e tecnológico 

exponencial nessas instituições. 
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O presente estudo tratou de pesquisa inserida no campo do direito penal e processual penal, 

especificamente no que concerne a valoração da prova em relação ao “decisionismo” judicial. O 

enfoque de enfrentamento consistiu na decisão de pronúncia nos casos de competência do 

Tribunal do Júri, cujo objetivo fora discutir a necessidade de um standard de prova que garantisse 

que o acusado fosse submetido ao Tribunal do Júri somente quando existissem provas suficientes 

de autoria e materialidade, de modo que o critério de julgamento perfizesse o conformismo da 

alegação do in dubio pro societate. Quanto a justificativa, é cediço que a pronúncia possui 

natureza jurídica de decisão interlocutória relativa à admissibilidade da acusação, apta a submeter 

alguém ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, caput e § 1º do CPP. 

Assim, no contexto da pronúncia, embora as proibições do art. 155 do CPP, atinentes aos crimes 

dolosos contra a vida, devam ser vistas com reservas, este fato não a blinda da determinação do 

alcance da suficiência. Ou seja, a invocação do in dubio pro societate, não pode ser mecanismo 

de autorização de sequência do procedimento, frente aos indícios produzidos unilateralmente e 

sem contraditório que incidem na fase de inquérito policial, corroborando, assim, para com a 

necessidade um standard de prova que permitisse um controle da decisão judicial para aquele caso 

em concreto, identificando-se como modelo da prova para além da dúvida razoável. Desse modo, 

o presente estudo almejou colaborar com a importante discussão acadêmica, buscando provar 

ponto a ponto os problemas presentes em nossa atividade jurisdicional no campo processual penal, 

bem como promover a importância e necessidade da introdução de um padrão mínimo, formulado 

de forma criteriosa e técnica, dentro do processo penal. Por meio da revisão bibliográfica e 

recorrendo a produção acadêmica já reconhecida e consolidada, seja pelo destaque de sua 

importância no tema objeto do estudo, bem como pela honestidade intelectual na promoção de 

políticas criminais fundamentadas em nossos valores constitucionais. Por fim, concluiu-se que a 

presunção de inocência deve ser sempre reafirmada diante da existência de dúvida sobre os fatos 

que compõe a pretensão acusatória. De forma que a efetividade da garantia da presunção de 

inocência depende e está intimamente ligada para com a previsão de um standard probatório 

objetivo, capaz de demonstrar ao julgador o grau de constatação exigido para superar o campo de 

inocência “pré-ocupado”. 
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A presente pesquisa tem por objeto a existência de relações assimétricas entre ministros do 

Supremo Tribunal Federal em razão da função que ocupam, mais especificamente sobre a 

presidência. Partiu-se da problemática de que o Supremo Tribunal Federal não age como seria 

ideal para um órgão colegiado, sendo demasiadamente individualista, contando com o objetivo 

de identificar se, entre os membros, o presidente tende a ter na corte seus entendimentos 

prevalecentes em razão do cargo que ocupa. A hipótese inicial era que de fato há esta 

preponderância em razão dos expedientes disponíveis ao presidente. No primeiro momento, 

foram apresentados os conceitos que serviram de instrumentos para o estudo do jogo duro 

constitucional, com destaque para a adaptação brasileira que é o conceito de catimba 

constitucional. Em seguida, delineou-se o papel do Poder Judiciário neste processo, bem como 

aquele desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal, com considerações sobre o seu histórico 

de acúmulo de competências. Foi feita uma análise de regras internas, formais e informais, que 

regem o relacionamento entre os ministros e o presidente. O estudo sobre esse relacionamento foi 

aprofundado por uma análise de casos que tiveram repercussão midiática para identificar como 

ocorreram na prática. A pesquisa se desenvolveu, no início, a partir de revisão bibliográfica da 

literatura a respeito das cortes constitucionais e seu papel no jogo duro constitucional para 

aprofundar na trajetória particular do Supremo e, ao fim, por meio de estudo dos conflitos 

internos, momento no qual houve pesquisa empírica jurisprudencial, e cujos dados foram 

organizados a partir de conclusões aplicáveis em cada caso. A hipótese foi confirmada, 

demonstradas situações em que prevaleceu o entendimento do presidente em razão do cargo, com 

destaque para a possibilidade de suspensão de decisões liminares proferidas por outros ministros 

como instrumento para garantir a decisão do presidente, com ressalvas para sua utilização. 

Concluiu-se que o Supremo vive um período de conflitos e questionamentos de legitimidade, e 

que a falta de coesão interna é um dos fatores que amplifica as críticas. 
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A Lei n. 13.104/2015 introduziu no Código Penal brasileiro a qualificadora do feminicídio e 

estabeleceu, no art. 121, § 2º, VI, que a presença da circunstância se verifica quando o homicídio 

é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. No entanto, a escolha 

legislativa revela o intuito de resguardar a vida de uma suposta sujeita universal de direitos, 

desconsiderando-se, dentre outras mulheres, a existência lésbica. Nesse sentido, esta pesquisa se 

propõe a debater a questão da lesbofobia e o apagamento da condição lésbica nos casos de 

feminicídio a partir da expressão legal “razões da condição do sexo feminino”. Colocar essa 

discussão em evidência se mostra essencial para conferir maior visibilidade às mulheres lésbicas, 

privadas do direito à vida e de tantos outros direitos fundamentais, bem como histórica e 

sistematicamente apagadas, tanto em vida quanto em morte. Em um primeiro momento, 

objetivou-se compreender o complexo fenômeno da lesbofobia e a interseccionalidade de 

opressões por esse abrangida. A partir disso, buscou-se perquirir e identificar as especificidades 

de um tipo próprio de violência que atinge as mulheres lésbicas, máxime quando em seu nível 

letal, denominado neste estudo como lesbocídio. Ainda, analisou-se o posicionamento do sistema 

de justiça criminal no que tange à caracterização como feminicídio quando se trata a vítima de 

uma mulher lésbica. A pesquisa se utilizou da metodologia tópico-problemática e do exame de 

materiais bibliográficos, de cunho teórico ou empírico, e jurisprudenciais, assim considerados os 

acórdãos e decisões monocráticas proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

nos julgados que não estejam sob segredo de justiça. Dessa forma, constatou-se a existência de 

aspectos relativos ao lesbocídio que se distinguem das características usualmente atribuídas ao 

feminicídio, bem como a insuficiência do texto da Lei n. 13.104/2015 no tocante ao combate à 

violência letal da qual são alvo as vidas lésbicas. Além disso, a quase ausência de decisões que 

abordam as mulheres lésbicas no STJ evidencia o apagamento dessa condição não apenas sob o 

aspecto legislativo, como também sob o ponto de vista do sistema de justiça criminal. Concluiu-

se que, mais do que um mero apagamento, há uma verdadeira invalidação das mulheres lésbicas. 

Sendo assim, torna-se manifesta a necessidade de se voltar o olhar das instituições às 

singularidades da existência lésbica e à lesbofobia, conferindo a este aspecto posição de relevo 

quanto às possíveis motivações do crime desde o momento das investigações. 
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Neste estudo analisamos produções textuais elaboradas por adolescentes previamente 

diagnosticados por transtornos globais de desenvolvimento. Essas produções textuais originaram-

se em contexto de acompanhamento pedagógico desses adolescentes ao longo do ano de 2008 em 

escolas particulares da cidade de Curitiba. Para a realização desta pesquisa os textos foram 

organizados e selecionados para a análise  a partir da revisão bibliográfica de autores do 

interacionismo em aquisição da linguagem, especialmente os trabalhos de Claudia de Lemos, e 

da linguística textual, particularmente o quadro teórico de Jean-Michel Adam. O objetivo da 

análise foi encontrar na materialidade do texto — nos elementos linguísticos de fato ali presentes 

— a operação dos processos de subjetivação e da relação destes sujeitos com o outro, com a língua 

e com o próprio texto, tal como pensado no quadro do interacionismo. A observação da presença 

de recursos textuais e da manifestação dos processos de funcionamento da linguagem 

possibilitaram (re)pensar os diagnósticos, tendo em vista as classificações sintomáticas presentes 

na literatura. Não só as produções se revelaram bastante heterogêneas, em termos da 

predominância de processos metafóricos e metonímicos, como puderam ser analisadas em termos 

da discursividade – determinação do locutor e interlocutor, principalmente. A compreensão dos 

processos metafóricos e metonímicos envolvidos nas mudanças e instabilidades pelas quais 

passam os sujeitos da linguagem oportunizou um ponto de vista que vê nas marcas deixadas no 

texto a subjetividade que se manifesta na relação daquele que escreve com a língua, com o outro 

e com a própria fala/escrita. A análise das sequências textuais presentes conforme o quadro teórico 

da linguística textual possibilitou descrever as estruturaras linguísticas presentes e relacioná-las 

com as tipologias textuais vigentes. A maior parte dos dados enquadrou-se em sequências 

descritivas constituídas por construções parafrásticas. A ausência de determinação dos critérios 

de produção textual no comando das propostas deixou a dúvida a respeito da origem da 

inadequação dos textos aos gêneros/tipos esperados — se na estruturação do sujeito da linguagem 

produtor dos textos ou se na própria adequação das propostas realizadas aos propósitos 

avaliativos. 
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RESUMO:A presente pesquisa tem como escopo a análise da boa-fé objetiva à luz do direito do 

consumidor, em especial às teorias consumeristas. O princípio da boa-fé objetiva determina, no 

tocante às relações de consumo, uma postura que as partes devem seguir, em conformidade com 

os padrões morais e éticos da sociedade. Especificamente, o princípio mencionado pode ser 

traduzido como a imposição às partes da relação jurídica de consumo a agirem de acordo com a 

expectativa celebrada no contrato. Além do princípio mencionado, outro princípio norteador é a 

vulnerabilidade do consumidor. Os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade estão 

entrelaçados, na medida das suas iguais relevâncias no ramo do direito em questão. Naturalmente, 

o consumidor é vulnerável perante o fornecedor da relação jurídica e, para garantir uma relação 

equilibrada, o Código de Defesa do Consumidor, entre uma das coisas, disciplina a boa-fé objetiva 

como ponto crucial no restabelecimento da balança entre as partes. A boa-fé objetiva está 

implícita em diversos artigos e mandamentos do CDC. Destarte, o princípio mencionado possui 

três funções: a interpretativa, a de controle e a integrativa. As três funções são complementares, 

na medida em que a finalidade última é o equilíbrio na relação jurídica de consumo, fornecido 

pela boa-fé objetiva. Na presente pesquisa, buscou-se aprofundar o ponto entre o equilíbrio, 

exercido pela boa-fé objetiva, e o conceito de consumidor, à luz das teorias consumeristas, em 

especial destaque a teoria finalista mitigada. Desta vertente de pesquisa, percebeu-se as nuances 

da boa-fé objetiva incrustadas no direito do consumidor, por detrás das grandes teorias, utilizando-

se, além da doutrina, as jurisprudências de julgados pátrios, a fim de elucidar o princípio na 

doutrina e na prática forense. 
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Neste trabalho, pretendeu-se analisar o Movimento de 11 de novembro de 1955, liderado pelo 

general Henrique Teixeira Lott, extraindo desse recorte a relação entre a história do direito e 

democracia. Fez-se necessário buscar as diversas peculiaridades a respeito dos principais atores 

envolvidos no contexto das eleições e sucessão presidencial de 1955, em especial quanto às Forças 

Armadas, em atenção às múltiplas vertentes em seus quadros, bem como quanto aos principais 

grupos políticos, divididos, principalmente, entre dois: as forças getulistas e nacional-

desenvolvimentistas, e as forças lideradas pelos udenistas. O objetivo principal desta foi entender 

o comportamento das instituições e a função do direito diante do que foi incontroversamente uma 

grave crise democrática, a partir da qual sucederam dois impedimentos de presidentes, Carlos Luz 

e Café Filho. Ainda, em que medida as forças do Contragolpe pautaram sua atuação na recém 

promulgada Constituição de 1946 e na manutenção da legalidade. Através do levantamento de 

bibliografia focada no recorte temporal de 1946 a meados dos anos 50, foi possível delinear um 

panorama geral dos acontecimentos que culminaram na crise política aqui estudada, bem como 

extrair os principais atores em tal. No mais, com base na análise documental de periódicos e outras 

fontes primárias, foi possível identificar elementos do discurso utilizado, de ambos os lados dessa 

briga política, para modular a imagem e, consequentemente, a percepção popular sobre a crise. 

Por fim, examinando algumas revistas jurídicas, tentou-se traçar um debate jurídico em torno da 

constituição e do uso dos dispositivos legais por ela promulgados durante a crise. Com este estudo, 

foi possível compreender a utilização do estado de sítio, previsto na Constituição de 1946 e 

decretado pela primeira vez após o impedimento de Café Filho, como medida para garantir o 

processo eleitoral de outubro e, consequentemente, a própria constituição. Também se examinou 

como a atuação de Lott, sem dúvida essencial, se deu de fato por uma motivação de “manutenção 

da ordem” e legalista, e não política propriamente dita. As conclusões demonstram como os 

acontecimentos de novembro de 1955 são terreno fértil para o estudo do papel do direito na 

discussão acerca de democracia, legitimidade e exceção, apesar de ser muitas vezes um episódio 

deixado em segundo plano. No mais, a necessidade de compreender como as Forças Armadas não 

constituem um bloco uníssono na história sociopolítica brasileira, imagem muitas vezes 

decorrente da percepção das instituições após o golpe de 1964. 
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O trabalho trata do tema poder e resistência nas trajetórias das personagens negras nos seriados 

"Sexo e as Negas' e 'Mister Brau'. O objetivo principal é tratar da intersecionalidade de gênero e 

raça a partir da comparação da trajetória dos personagens protagonistas de ambas as séries. A 

hipótese é de que as diferenças de gênero e raça dos personagens ensejam variações de 

representação das subjetividades e das construções narrativas, tanto na chave da reprodução 

quanto da resistência. Interessa observar como os discursos interagem com a herança machista e 

racista do Brasil. Ambas as minisséries tratam das agendas raciais e de gêneros e serão observadas 

pela lente da “mídiaculturas', ou seja, enquanto produtos que refletem e, ao mesmo tempo, atuam 

sobre as disputas sociais, não exclusivamente na chave da reprodução ideológica. Os produtos 

midiáticos não estão acima das disputas presentes na sociedade, especialmente no que se refere 

às construções das culturas subalternas, item que compõe ambas as séries. Os programas foram 

produzidos pela Rede Globo de Televisão. “SEXO E AS NEGAS” foi ao ar no segundo semestre 

de 2014. De autoria de Miguel Falabella, trata-se de uma polêmica paródia da série americana 

<<Sex and the City>>, programa televisivo que se passa na cidade de Nova Iorque que trabalha 

com a temática humorística em relação as emoções da vida e os questionamentos sobre a 

independência sexual de quatro mulheres brancas de classe média americana.  A série brasileira 

retrata, principalmente, a vida afetiva e a sexualidade de quatro mulheres negras da periferia 

urbana. Por sua vez, 'Mister Brau' foi escrita por Jorge Furtado e sua primeira temporada foi ao 

ar no segundo semestre de 2015. Em síntese o seriado Mister Brau é referência para a questão da 

agenda racial, os dois personagens principais Mr. Brau e Michele formam um casal de negros que 

ascenderam socialmente através da música com uma mistura de ritmos populares de raízes 

africanas. O sucesso cria conflitos de classe, gênero e raça. Os resultados preliminares indicam 

um avanço na representação de afrodescendentes em ambos os programas, com destaque para o 

protagonismo da mulher negra em 'Sexo e as Negas'. Entretanto, não parece ter ocorrido uma 

politização progressista das temáticas de gênero e raça, ao contrário, em 'Mister Brau' conteúdos 

machistas chegaram a ser reproduzidos. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1542 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

A METAFÍSICA DO MOVIMENTO NO DIÁLOGO PACIDIUS PHILALETHI DE 

LEIBNIZ 

Nº: 20219826 

Autor(es): Rodrigo Zagonel Mickus 

Orientador(es): Vivianne De Castilho Moreira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Contínuo, Leibniz, Movimento 

 

Fruto do modo próprio de Leibniz pensar escrevendo, o diálogo Pacidius Philalethi tem na 

margem de seus primeiros rascunhos o subtítulo de Prima de Motu Philosophia, que carrega em 

seu sentido a ideia de fundar uma metafísica do movimento. Redigido sob a forma de um diálogo 

socrático entre diversos, mas principalmente dois interlocutores: Charinus e Pacidius, Leibniz 

reconstrói o percurso especulativo, repleto de culs-de-sac, paradoxos e pressupostos que percorre 

ao refletir sobre a natureza e estrutura do movimento e do contínuo. Nesta pesquisa, visamos 

mapear o diálogo de modo a melhor compreender os conceitos mobilizados, as dificuldades 

enfrentadas no problema do contínuo e a necessidade de que a fundamentação do movimento se 

conecte apropriadamente, em sua abstração geométrica, com a moção dos corpos materiais, de 

modo a que os fundamentos geométricos e os fenômenos físicos possam finalmente culminar em 

uma ciência da moção (cinética ou foronomia). Como resultado, procuramos mostrar como o 

labirinto do contínuo, que o diálogo atravessa vertiginosamente em seu conteúdo e em sua forma, 

ganha nitidez imaginária e funda seu alicerce metafísico para tratar de corpos materiais na imagem 

das dobras da matéria evocada por Pacidius. Em complemento aos pontos geométricos - 

entendidos como extremidades dos intervalos de tempo e de espaço -  e em substituição à 

composição da matéria por pontos - como a analogia da areia em grãos sugere - a analogia com 

as dobras de uma túnica proporciona no diálogo o deslocamento necessário para atender à 

transposição de quantidades contínuas para discretas e à harmonia entre matéria, tempo e 

mudança, que volta a aparecer para Leibniz ao longo de sua obra, principalmente com o 

amadurecimento de suas teses organicistas e naquilo que no próprio diálogo do Pacidius nosso 

autor elabora. Sendo um trabalho de filosofia, disciplina eminentemente teórica, os materiais e o 

método correspondem, respectivamente ao material bibliográfico e à leitura e análise dos textos 

do autor estudado, bem como dos comentadores especialistas no assunto examinado. 
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Partindo da premissa de que o constitucionalismo multinível seria chave para a plenitude 

democrática e de que os direitos humanos só seriam devidamente respeitados quando esses dois 

primeiros conceitos forem postos em prática, a presente pesquisa se propôs a entender e estudar 

as (im)possibilidades de diálogo entre a Corte IDH e o Estado Democrático de Direito brasileiro 

acerca de casos que desafiam a plenitude democrática e os direitos humanos - peças fundamentais 

para o próprio Estado Democrático de Direito - a partir do estudo de um caso concreto. Escolheu-

se, para a pesquisa, o caso da Guerrilha do Araguaia, julgado pela Corte IDH e pelo STF, também 

conhecido como caso Gomes Lund. O que motivou a presente pesquisa e a escolha do caso Gomes 

Lund foi o fato de que um dos maiores impedimentos para o diálogo concreto entre a Corte IDH 

e o Estado Democrático de Direito foi a Lei da Anistia (Lei nº. 6.683/1979), que foi ampla e 

explicitamente condenada quando do julgamento do caso da Guerrilha da Anistia pela Corte 

Interamericana, mas que foi utilizada por diversas vezes pelo Estado brasileiro ao longo do 

julgamento do mesmo caso. Assim, tendo em vista o impasse entre esses núcleos, essa pesquisa 

procurou entender não somente a juridicidade do caso, mas os motivos sociais e históricos que 

levaram a não-implementação integral da sentença proferida pela Corte IDH. Para que melhor se 

compreendesse o (des)entendimento entre quem sentenciou o caso e quem foi responsável pela 

aplicação da sentença, procurou-se entender, também, as influências externas ao caso e possíveis 

pontos de comparação. Dessa forma, a presente pesquisa também procurou analisar a ADPF 

nº153, tentativa infrutífera de modificação da Lei da Anistia para adequação à Convenção IDH, 

e fez uso do Caso Herzog como ponto de comparação e base para estudo do caso Gomes Lund. 

A partir do estudo do momento histórico, da influência social, e das decisões e sentenças 

proferidas quando do julgamento do caso da Guerrilha do Araguaia,essa pesquisa entendeu a Lei 

da Anistia como verdadeiro ponto de impasse para a plena aplicação da sentença proferida pela 

Corte IDH e mesmo para a Justiça de Transição, tópico de ampla discussão ao longo do estudo e 

de extrema relevância em razão da passagem do período ditatorial para o democrático no país.  

Por fim, para que se pudesse chegar a alguma conclusão sobre o assunto, o presente estudo 

realizou diversas análises empíricas, não se propondo a criar uma nova teoria, mas, sim, 

aprofundar a discussão acerca da (im)possibilidade de diálogo a partir de um caso concreto. 
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O presente projeto tem como objeto de estudo a obra juvenil Adeus conto de fadas (minicontos 

juvenis) (2006) de Leonardo Brasiliense, vencedora do Prêmio Jabuti de melhor livro juvenil do 

ano 2007, e em como estabelece um diálogo com os contos de fadas. Para tanto, primeiramente, 

realizamos um levantamento bibliográfico quanto ao gênero minificção, desde de sua origem 

correlacionada ao conto, sendo esse um dos motivos pela sua nomenclatura genérica miniconto, 

e o percurso cronológico desde os primeiros textos que são considerados o início deste movimento 

literário, até os dias atuais, e como vem se desenvolvendo na literatura brasileira e mundial, em 

consonância a estudos de escritores e pesquisadores como o professor mexicano Lauro Zavala em 

Cartografías del cuento y la minificción (2004) e os pesquisadores e autores brasileiros Marcelo 

Spalding em Os cem menores contos brasileiros do século e a reinvenção do miniconto na 

literatura brasileira contemporânea (2008), Pedro Gonzaga em A poética da minificção: Dalton 

Trevisan e ministórias de Ah é? (2007) e Miguel Heitor Braga Vieira em Formas mínimas: 

minificção e literatura brasileira contemporânea (2012). Em um segundo momento, com base no 

levantamento do estado da arte realizado anteriormente, nos debruçamos sobre a obra de 

Leonardo Brasiliense (2006), analisando-a em seu contexto sócio literário, uma obra juvenil 

ocupando um espaço na concepção do gênero minificção dentre o cenário literário brasileiro, 

entregando uma obra de destaque de um gênero ainda em construção, além de ampliar os 

horizontes da literatura infanto-juvenil brasileira e, por fim, como institui um diálogo entre os 

contos de fadas e a minificção, utilizada pelo autor de uma forma despretensiosa, mas essencial 

para o seu fazer literário na construção do gênero minificção. 
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O projeto contemplou o desenvolvimento de pesquisa na área de comunicação política, a partir 

de análise de discurso e conteúdo do Horário Gratuito de Propaganda eleitoral (HGPE) e com 

enfoque na comunicação digital de candidatos às eleições municipais de 2020. Com o recorte das 

eleições na cidade de São Paulo, foi realizado um estudo de caso da campanha digital do 

Guilherme Boulos (PSOL) com o objetivo de analisar o crescimento da plataformização digital 

das estratégias de comunicação, principalmente em um contexto de pandemia da Covid-19 e a 

consequente restrição quanto a campanhas de rua, e apontar a importância da comunicação digital 

no sucesso das disputas político-eleitorais. Foi verificado a predominância da telemática na 

estratégia de comunicação integrada do candidato, com destaque para o papel das redes sociais 

na divulgação das narrativas de sua campanha. Não apenas houve um aumento na produção de 

conteúdos, como esse aumento se desenvolveu de forma segmentada, multiplataforma e com 

linguagens distintas para diversos públicos, aumentando a visibilidade e engajamento. Com 

apenas 17 segundos de propaganda oficial na TV, Boulos precisou inovar no diálogo com o 

eleitorado e focou na comunicação digital, conquistando o maior Índice de Popularidade Digital, 

conforme a Quaest Pesquisa e Consultoria. Sua campanha digital se mostrou essencial na 

divulgação de suas propostas, construção de sua imagem pública, reforçando seu capital político 

e garantindo um lugar no segundo turno do pleito em questão. Outra pesquisa desenvolvida focou 

em uma análise quantitativa e qualitativa das estratégias de marketing político dos quatro 

primeiros colocados nas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura da capital paulista. 

Ambos os trabalhos resultaram em capítulo de livro. No desenvolvimento das pesquisas foi 

utilizada a metodologia do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral (CEL-UFPR), 

apresentando como corpus de análise os dados coletados (programas do HGPE e conteúdos das 

redes sociais) no primeiro turno das eleições. A participação na iniciação científica foi um período 

marcado por grande aprendizado, principalmente no que concerne a parte prática do 

desenvolvimento de uma pesquisa científica, a revisão bibliográfica, a coleta e anáilise de dados, 

a construção de uma base de referencial teórico e o desenvolvimento e aperfeiçoamento da escrita 

acadêmica. 
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A ECONOMIA CRIATIVA E O TURISMO: PROJETO SOUCURITIBA 

Nº: 20219833 

Autor(es): Julia Lueneberger Kauling da Silva 

Orientador(es): Thays Cristina Domareski Ruiz 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Marketing, Souvenirs, Turismo 

 

O Projeto SouCuritiba, iniciado em 2012, parte de uma ação conjunta entre órgãos públicos e 

privados de capacitação de artesãos com o intuito de destacar Curitiba por meio de souvenirs, 

fundamentado no processo de criatividade e inovação. Além disso, caracteriza-se como um 

projeto de economia criativa que busca fomentar o desenvolvimento de souvenirs inovadores 

propiciando oportunidades de negócios para produtores locais. O projeto teve sua primeira edição 

em 2013 e desde então vem ocorrendo anualmente (a exceção de 2020), totalizando sete edições. 

O objetivo deste estudo foi analisar as relações do Projeto SouCuritiba Souvenirs com o 

desenvolvimento do turismo em Curitiba e Região sob a perspectiva do marketing e, foi dividido 

em etapas para a construção de um marco teórico a respeito da temática de Consumo, Marketing 

e Economia Criativa relacionando souvenires e turismo, assim tornando-se possível analisar a 

evolução dos conceitos de economia criativa e cidade criativa. Também era prevista uma pesquisa 

de campo para descrever o perfil do consumidor dos produtos do SouCuritiba Souvenirs, porém 

devido à pandemia do COVID-19 não foi possível ser realizada. Em substituição à esse objetivo 

específico foram realizadas entrevistas com integrantes do Projeto SouCuritiba juntamente com 

a análise dos resultados da pesquisa. A metodologia, por sua vez, foi exploratória, de abordagem 

qualitativa, com pesquisa bibliográfica, documental e bibliométrica com análises descritivas. Os 

resultados evidenciaram uma crescente relevância da temática de Economia, Cidade e Indústria 

Criativa no turismo, em especial do Projeto SouCuritiba potencializar a criatividade, a inovação 

e a oportunidade de atualização aos participantes, levando o destino turístico Curitiba em forma 

de souvenirs a todos os que consomem seus produtos. Foi possível perceber que a suspensão da 

edição 2020 do projeto em meio à pandemia do COVID-19 abalou os produtores em pequena 

escala de souvenirs e os artesãos, assim evidenciando novas perspectivas para a edição de 2021, 

que com ajustes e mudanças foi realizada on-line no formato de maratona criativa com o intuito 

de promover a inovação tecnológica do souvenir. Conclui-se que a valorização da cultura 

curitibana constituiu indústrias criativas e comunidades inclusivas, fazendo com que a 

mobilização do SouCuritiba fortalecesse a capital. Dessa forma, projetos como este destacam a 

inovação e a criatividade, colocando em pauta a temática da economia criativa e cidades criativas, 

popularizando esses temas que transformam a sociedade como um todo. 
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COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA, PANDEMIA E OS PATRIMÔNIOS IMATERIAIS 

NO LITORAL CAIÇARA 

Nº: 20219841 
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Baseada em reflexões e conexões entre distintas áreas do conhecimento, como a sociologia, a 

antropologia, a etnomusicologia e a produção cultural, a pesquisa insere-se na conjuntura 

pandêmica estabelecida em fins de 2019.  Cientistas médicos, sociais e políticos do mundo todo 

têm realizado estudos em diversas áreas para entender os efeitos imediatos e futuros da crise 

sanitária alavancada pela Covid-19, cujos impactos negativos e continuados também foram 

percebidos na área da cultura em seus fluxos de produção, economia, difusão e divulgação. Nesse 

contexto, dedicamos nossa atenção às manifestações populares, agentes culturais, fazedores de 

arte e detentores de bens culturais, que habitam as regiões estuarinas e lagunares que conformam 

o território caiçara na atualidade. Antes do isolamento social, festas, bailes e violadas eram 

realizadas com a presença de pessoas das localidades litorâneas, de outros municípios ou até 

mesmo de outros estados. Sem a possibilidade de reunir o público, foram cancelados eventos, 

peças de teatro, shows e atividades artísticas presenciais, entre elas os bailes de fandango, as 

romarias do Divino Espírito Santo e as festas de padroeiros, momentos de intenso trânsito, 

interação entre comunidades e realização de atividades intrínsecas à própria conformação das 

sociabilidades caiçaras. O recorte da coleta e análise de dados tem no fandango caiçara, complexo 

de conhecimentos tradicionais que é pautado pelo modo de vida caiçara, o foco de análise e 

reflexão. No desenvolvimento do trabalho, reuniram-se dados que indicam que as restrições de 

convivência solidificaram novas configurações de interação presentes nas lives fandangueiras, 

difundidas via WhatsApp, Instagram e Facebook, alcançando diversas audiências de modo sem 

precedentes no universo caiçara. Com o objetivo de caracterizar reflexos das restrições de 

atividades presenciais decorrentes da pandemia nas relações sociais e de trabalho referentes ao 

fandango caiçara, buscamos um melhor entendimento de como os novos processos tecnológicos 

têm atravessado e alterado os modelos correntes de produção, difusão e divulgação deste bem 

cultural. Permeando as questões acima mencionadas, a pesquisa buscou situar a realidade caiçara 

fandangueira e suas redes de interações frente aos avanços globais da tecnologia, às polarizações 

políticas perturbadoras, à manutenção virtual de práticas musicais e às mobilizações em prol da 

salvaguarda de suas culturas e territórios. 
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A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA VIOLAÇÃO DO DEVER DA BOA-FÉ 

OBJETIVA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO: UMA ANÁLISE COM BASE NO ART. 

4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Nº: 20219846 

Autor(es): Beatriz Graczyk Correa 

Orientador(es): Maria Candida Pires Vieira Do Amaral Kroetz 

Evento: EVINCI 
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Palavras-chave: Amazon, Contratos Eletrônicos, Responsabilidade Civil 

 

O instituto da responsabilidade civil – que acarreta ao autor do dano ocasionado a obrigação de 

repará-lo – está em constante evolução, e necessita ser revisitado nos tempos hodiernos, em que 

as atividades jurídicas convergem para a internet e impulsionam o comércio eletrônico. Pensando 

nisso, a presente pesquisa pretendeu investigar e debater a responsabilidade do fornecedor por 

fato e por vício do produto que figura como objeto de um contrato eletrônico. Mais 

especificamente, a responsabilidade civil do marketplace virtual Amazon pela venda de produtos 

defeituosos e nocivos aos seus consumidores. A Amazon é o maior marketplace virtual - modelo 

de negócios em que vários vendedores se reúnem para comercializar em um único portal – da 

atualidade. Contudo, apesar da existência de uma relação de consumo entre os consumidores e a 

Amazon, a plataforma busca isentar-se da responsabilidade por produtos que os prejudiquem, 

alegando ser mera intermediadora entre o consumidor e terceiros que utilizam de seu sítio 

eletrônico para efetuar a venda de produtos. Nessa seara, devido ao crescimento exponencial da 

tecnologia e de diferentes modalidades de contratação eletrônica, aliado ao princípio da proteção 

do consumidor, é necessário discutir a fundo o fenômeno. Assim, foram realizadas pesquisas 

qualitativas e quantitativas, fundadas na legislação, na doutrina e na produção jurisprudencial 

nacional e estrangeira, somadas a levantamento de dados estatísticos, a fim de evidenciar a 

responsabilidade civil do fornecedor, sobretudo no que diz respeito aos contratos eletrônicos de 

compra e venda de produtos pela Amazon e suas peculiaridades. Conforme evidenciado, embora 

pretenda se prostrar como mero intermediador neutro, a Amazon também se coloca para os 

consumidores como fornecedora, devido à complexa teia de relações jurídicas envolvidas nas 

transações que atravessam a plataforma, que, ainda por cima, afirma garantir a segurança dos 

compradores. A partir do trabalho produzido, pode-se constatar a existência de uma relação 

jurídica complexa entre o consumidor e a Amazon nas modernas relações contratuais, de forma 

que se mostra essencial sua responsabilização pela violação do dever de qualidade dos produtos, 

tanto no que diz respeito à incolumidade física e psíquica do consumidor, quanto à sua integridade 

econômica. Mostra-se necessário, destarte, assegurar a proteção do consumidor enquanto parte 

vulnerável da relação de consumo, através do estabelecimento da Amazon como um fornecedor 

hábil a suportar a responsabilização pelos produtos vendidos em sua plataforma. 
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PRESENÇA LGBT NA DISPUTA PELO DIREITO À CIDADE EM CURITIBA 

Nº: 20219848 

Autor(es): Nicole Carolina dos Santos 

Orientador(es): Maria Carolina Maziviero 
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Esta iniciação científica analisa a manifestação da população LGBT+ na cidade de Curitiba. A 

pesquisa teve como objetivo expor a maneira como o movimento LGBTI+ vem rompendo a 

invisibilidade socialmente imposta e se fazendo presente na cidade, por meio de festas, paradas, 

organização de ONGS e coletivos. Para tanto, foram registradas as principais táticas e estratégias 

de intervenção no espaço urbano utilizadas na área central de Curitiba. Para conceituar o 

movimento LGBTI+ na cidade, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que mostra o caminho 

percorrido pelos coletivos, desde o surgimento, até o período atual. Com o objetivo de 

compreender como se dá a ocupação do espaço urbano contemporâneo, foi utilizada a 

metodologia da pesquisa ação, uma vez que, eu, no lugar de pesquisadora participante, vivencio 

a cidade de Curitiba na perspectiva de uma mulher lésbica, portanto, integro parte da comunidade 

que é objeto da análise. Para expandir a pesquisa para além da minha vivência pessoal, foram 

também realizadas entrevistas com ativistas envolvidos na organização de grupos que atuam na 

defesa de direitos da população LGBT+ em diversos recortes. Destaco 4 deles, a saber: i) o grupo 

afro-LGBT Dom da Terra, que promove ações voltadas para LGBTs racializados; ii) o Coletivo 

Cássia, composto mulheres lésbicas e bissexuais; e iii) o Grupo Dignidade e Associação da Parada 

Paranaense da Diversidade (APPAD), que trabalham com todos os integrantes da sigla 

LGBTQIA+. Assim sendo, fundada nestes fragmentos que integram e apresentam a vida da 

comunidade LGBT+ na cidade de Curitiba, foram mapeados pontos da cidade que são palco da 

presença dessa comunidade e constituem o processo de resistência e ampliação do direito à cidade. 

Deste modo, é possível visualizar o ativismo dos grupos de forma espacial e planejar a reversão 

desse modelo de 'cidade armário', que silencia e apaga  identidades que destoam do padrão cis 

heteronormativo. 
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CONSTITUIÇÃO RADICAL E A CRISE DA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRA: O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E O 

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA EXCEPCIONALIDADE. 

Nº: 20219854 
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Orientador(es): Vera Karam De Chueiri 
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Da Constituição 

 

A presente pesquisa pretendeu investigar o princípio do devido processo legal no exercício da 

jurisdição constitucional em tempo e situação de excepcionalidade/exceção, considerando o 

contexto de crise da democracia constitucional, a partir do conceito de constituição radical. Para 

tanto, a compreensão que orientou esta pesquisa, de uma Constituição radical, defendida por Vera 

Karam de Chueiri, entende que a Constituição não se deixa reduzir ao constituído, mas retém a 

potência do impulso constituinte e é, precisamente, a tensão entre democracia e o 

constitucionalismo, entre o poder constituinte e poderes constituídos. Nessa toada, o estudo 

propôs-se a examinar a crise da democracia constitucional a partir da literatura do 

constitucionalismo progressista, bem como o constitucionalismo abusivo, que indica a indevida 

utilização de mecanismos do direito constitucional com a finalidade de corroer a ordem 

democrática e as estruturas e bases filosóficas do constitucionalismo. Ainda, estudou-se a relação 

dessas crises com a excepcionalidade. Considerando o exposto, foi possível, a partir de pesquisa 

teórica (com revisão de literatura bibliográfica e jurisprudencial), que partiu do método dedutivo 

para a obtenção dos resultados, chegar a algumas reflexões e apontamentos, ainda que estas ideias 

não estejam completamente consolidadas. Nesse sentido, foram identificados uma conjunção de 

diferentes fatores e circunstâncias que concorrem para a erosão da democracia, aqui investigada 

considerando o princípio do devido processo legal, quais sejam: (a) a insuficiência ou crise do 

modelo constitucional latino-americano que mantém as análogas e conservadoras estruturas da 

sala de máquinas da Constituição e que, forjado segundo a “estratégia de acumulação” no pacto 

liberal-conservador, sustenta contradições entre direitos e um desequilibrado sistema de freios e 

contrapesos; (b) o engajamento do Supremo Tribunal Federal na catimba (ou hardball) 

constitucional (a partir de 2012 e, sobretudo, após 2015), ao passo que os membros da Corte 

constitucional passam a proferir não somente decisões contraditórias, controversas e de licitude 

limítrofe, mas também fazem “catimba” com o uso de poderes processuais e procedimentais, em 

face do Executivo e Legislativo e entre si; e, por fim, (c) a utilização tática da ideia de emergência, 

sobretudo durante a atual pandemia do Covid-19, pode ocorrer como "desmembramento 

constitucional", enquanto transformação de compromissos constitucionais fundamentais ou como 

atos jurídicos que levariam a desconstitucionalização desses compromissos. 
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S DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ÂMBITO ELEITORAL E 
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DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2014 E 2018 
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O Supremo Tribunal Federal desempenha um papel fundamental em âmbito eleitoral conduzindo 

os trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral. Porém, recentes decisões do TSE legitimado pelo 

STF a partir do instrumento de consulta e atos administrativos, têm colocado a função e os limites 

do STF em debate. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre o TSE, STF e 

Congresso Nacional gerados a partir da aprovação dos critérios para distribuição do fundo 

eleitoral e condicionantes para o seu acesso no brasil. O STF em 2007 decidiu no julgamento das 

ADIs 1351 e 1354 em favor de um modelo que resguardou os pequenos partidos, já em 2017, a 

partir da Emenda Constitucional 97/2017 a corte mudou seu entendimento, legitimando a 

utilização da clausula de barreira para acesso ao fundo eleitoral e estabelecendo critérios ainda 

mais rigorosos que os propostos dez anos antes. A analise utilizou como ponto focal o conceito 

de catimba constitucional, que são ações que acontecem no limite da regularidade, mas agridem 

os valores do jogo democrático ou a ação de agentes públicos que são lícitas, mas que possuem 

um déficit de legitimidade porque violam os valores centrais e as virtudes do jogo político. A 

catimba em si não é um problema, mas sua reiteração e excesso pode gerar uma crise 

constitucional no que tange a legitimidade e lealdade à constituição. Existem dois caminhos para 

essa análise, a partir do resultado da decisão em si e a motivação para a ação. Para chegar a esse 

objetivo utilizei o método qualitativo a partir da revisão bibliográfica de pesquisa sobre 

governança eleitoral, judicialização da política, fundo partidário, bem como classificação 

analítica de reportagens do processo de aprovação dos critérios de distribuição do fundo partidário 

e aplicação da cláusula de barreira. Concluímos que a partir da premissa que nosso sistema de 

governança eleitoral necessariamente é judicializado pela sua composição e que o STF cumpre 

um papel legitimador das ações do TSE no que tange as consultas no período, porém como não é 

função do STF decidir sobre material eleitoral, quando o faz gera conflito entre os atores e altera 

o resultado do jogo político. Mas é necessário aprofundar mais a pesquisa para desvendar as 

motivações que levaram a mudança abrupta de posição do caso em tela, entretanto, essas 

movimentações fazem parte de um conjunto de ações que contribuíram para o desgaste da corte, 

e consequentemente, com a erosão da nossa jovem democracia. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE CONTEÚDO INFORMACIONAL 

EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA FAMILIARES DE 

CRIANÇAS COM AUTISMO. 
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A informação como um todo é de extrema importância para todas as áreas do conhecimento. É 

necessário que o acesso ao conhecimento seja alcançável a todos os públicos e, principalmente, 

confiável. Familiares e pessoas próximas de crianças com autismo utilizam diversas fontes de 

informação, porém muitas vezes incompletas e não fundamentadas. Assim sendo, o presente 

projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo de conteúdo informacional com fontes 

seguras para familiares e cuidadores de crianças com autismo. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa em duas fases, uma preliminarmente ao desenvolvimento do protótipo, em duas etapas, 

e depois uma análise da primeira parte do protótipo finalizado. A primeira fase da pesquisa, na 

primeira etapa, avaliou materiais similares à proposta para melhor compreender quais as escolhas 

de layout de materiais informativos sobre autismo na internet, e a segunda etapa analisou o perfil 

do público-alvo por meio de formulário online com familiares de crianças com autismo para 

entender suas preferências quanto ao layout do material. Os resultados dessa fase indicam 

tendência dos similares no uso da cor, como a predominância do azul, posição de elementos de 

interface (como menu) e design da visualização gráfica constantes em questão da arquitetura da 

informação, design de interação e design da informação gráfica. A pesquisa com o público-alvo 

mostrou as preferências dos familiares quanto ao uso do celular para acessar a internet e consumir 

diversos conteúdos, principalmente vídeos, preferência por quantidade de textos moderada num 

material informacional, uso de cores alegres e estilo de ilustração realista. A segunda fase da 

pesquisa consistiu em uma avaliação da navegação do protótipo desenvolvido com base na 

primeira pesquisa, por meio de entrevista e questionário de satisfação, e também numa revisão 

das preferências dos familiares quanto ao layout do material. Os resultados indicaram que 

algumas ferramentas de navegação, como botões interativos, barra de navegação e breadcrumbs, 

nem sempre foram intuitivas aos participantes do teste. Além disso, observou-se a necessidade de 

revisar algumas situações retratadas nas ilustrações e a quantidade de texto em algumas páginas 

do material. Em suma, buscou-se a alteração e continuação do desenvolvimento do protótipo, de 

forma que atendesse às necessidades do público-alvo. 
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IMPEACHMENT E CORTES: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO STF NO JUÍZO 
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Apesar de excepcional, o impeachment de presidentes, descrito como arma nuclear constitucional 

por Ronald Dworkin, é familiar aos brasileiros. No entanto, ao menos até 2017, poucos pedidos 

de impeachment de governadores haviam sido protocolados e, quando o eram, costumavam ser 

arquivados. Em 2020, esse cenário mudou, e o impeachment em nível subnacional ganhou maior 

destaque com os processos instaurados em face dos governadores Wilson Witzel, (PSC), no Rio 

de Janeiro, e  Wilson Lima (PSC), em Santa Catarina. À vista disso, o objetivo desta pesquisa foi 

identificar as condicionantes sociopolíticas para a deflagração de procedimentos de impeachment 

em face de governadores a partir de 2020. Optou-se pelo estudo do caso da destituição do cargo 

de Wilson Witzel, a fim de investigar possíveis causas pelas quais os atores tenham recorrido ao 

julgamento político dos chefes do Executivo estadual, sendo que antes não o faziam. A hipótese 

inicial foi de que a eleição de governadores outsiders, na esteira do bolsonarismo, sem base de 

apoio na política estadual, propiciou a instauração de processos de impeachment. A metodologia 

adotada, primeiramente, foi de análise histórico-jurídica do instituto do impeachment no Brasil. 

Em segundo momento, utilizou-se o método do estudo de caso sobre o processo de destituição do 

cargo de Witzel, valendo-se de fontes primárias, como o diário oficial da Alerj, a decisão do 

Tribunal Especial Misto, decisões judiciais e notícias de jornais. Como resultados parciais, 

concluiu-se que o impeachment de chefes do Poder Executivo, tal qual adotado no Brasil, possui 

natureza jurídico-política e que sua aplicação costuma ser acompanhada da perda de apoio político 

dentre a maioria dos eleitores e da ausência de base de apoio no Legislativo. Em relação ao estudo 

do processamento de Witzel por crime de responsabilidade, as votações quase unânimes pela 

admissibilidade do pedido na Alerj, bem como a decisão unânime do Tribunal Especial Misto 

para sua destituição do cargo (apesar de que o ex-governador já estava afastado do cargo havia 

cerca de oito meses, por decisão do STJ), demonstraram a relevância de ambos os fatores para o 

impeachment do ex-governador. Ainda que o estado do Rio de Janeiro fosse pródigo em exemplos 

de afastamento e prisões de governadores e ex-governadores por crimes comuns, o 

prosseguimento do processo de impeachment indicou que houve alteração nas relações políticas 

estaduais, ocasionada possivelmente pelo ingresso de outsiders na política. 
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Propõe-se fazer uma revisão bibliográfica dos artigos publicados a respeito do tema “Ensino de 

Ciências para Crianças”, com foco nos periódicos científicos brasileiros. Por meio da análise dos 

artigos disponíveis, se busca traçar o perfil dos temas, metodologias e instrumentos mais 

abordados e estabelecer tendências e influências. Também se pretende discriminar as áreas 

científicas – sejam elas: astronomia, biologia, física, química, ou alguma outra área relacionada 

que esteja incluída no contexto do ensino de Ciências para crianças - mais mencionadas e 

possíveis lapsos, bem como a distribuição por modalidade de ensino: formal ou não-formal, e por 

faixa etária e público-alvo. O objetivo é elaborar um panorama do que tem sido feito na área de 

ensino de Ciências no Brasil, de forma a promover uma maior familiaridade da investigadora 

aprendiz com os recursos de busca e análise de artigos publicados em periódicos científicos, bem 

como com o tema de ensino de Ciências para crianças. Algumas metodologias de análise 

quantitativas e qualitativas também são indicadas de forma a embasar o desenvolvimento da 

argumentação científica comumente utilizada na área do ensino de Ciências.Pretende-se além de 

discriminar as áreas, também analisar o histórico do ensino de Ciências conforme registrado nas 

publicações dos periódicos investigados, indicando quais são os focos principais e como estes 

focos têm se deslocado por entre as diversas áreas do ensino de Ciências. Por fim, pretende-se 

demonstrar: 1) a relevância da aprendizagem de Ciências para o desenvolvimento do aprendiz, 

conforme indicado pelos objetivos propostos pelos autores dos artigos e, conforme percebidos 

pelos investigadores; 2) os pontos fortes das metodologias utilizadas pelos autores, propondo 

maneiras de adaptá-las e aplicá-las ao contexto de sala de aula, em futuras ações docentes. 
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Esta pesquisa analisa os Índices de Presença Eleitoral (IPE) do Partido dos Trabalhadores (PT) 

nas eleições locais entre os anos de 2012 e 2020. O IPE é uma métrica construída a partir de uma 

agregação de variáveis e que visa medir a participação de um partido em um determinado 

município epara uma determinada eleição. Assim, a partir de uma comparação com os IPEs dos 

anos eleitorais locais anteriores, o objetivo da pesquisa é calcular e compreender as variações do 

IPE para o PT. Além disso, busca-se também verificar se conclusões sobre o tema encontradas 

em estudos anteriores se mantém para esses anos eleitorais. Ainda, julgou-se pertinente 

contemplar na análise as variações do índice nos estados da federação para o período 

compreendido no estudo. Para tanto, calculou-se o IPE para o PT considerando cada município 

brasileiro e cada eleição local (2012, 2016 e 2020). Na sequência, a partir do software estatístico 

R (The R Project For Statistical Computing), foram geradas as análises descritivas e gráficas dos 

dados previamente calculados. Uma métrica importante analisada descritivamente foi o IPE 

médio geral do PT em determinado ano para determinada eleição. Ainda, para possibilitar a 

comparação do IPE e tentar explicar suas variações, foram incluídos no estudo também os IPEs 

médios para o PT que foram calculados em estudos anteriores e que se referem às eleições locais 

dos anos de 1996, 2000, 2004 e 2008. Dessa forma, foi possível observar a presença do Partido 

dos Trabalhadores em 7 eleições locais (de 1996 à 2020). Neste eixo analítico, observou-se que 

quando o PT era governo (estava na presidência), seu IPE médio nas eleições locais subiu. Depois 

de 2016, quando não era mais governo, seu IPE médio nas eleições locais caiu. Esses resultados 

apontam para uma associação positiva entre o IPE médio do PT nas eleições locais e a presença 

ou não do partido no governo. Ou seja, quando no governo, o IPE local do partido aumenta, e 

vice-versa. Ao se analisar os estados, houve queda geral do índice quando o partido deixou de ser 

governo em 2016, mas o comportamento da queda foi diferente para cada estado. Acre, Rio 

Grande do Sul, Bahia e Piauí, apesar de também apresentarem queda no índice, se mantiveram 

com valores mais altos do que os outros estados da federação. 
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Esta revisão literatura fez parte de um projeto de pesquisa maior, realizada por um grupo de 

pessoas, intitulado de “Investigações no ensino de ciências e física: processos de aprendizagem 

da docência por professores em formação inicial”. Buscou-se através dela, identificar todos os 

campos e elementos investigados acerca da formação inicial de professores dentro da disciplina 

de estágio supervisionado em Física. A delimitação da procura dos artigos se concentrou nos 

últimos 10 anos (2010 –2020), com palavras indutoras referentes ao assunto (deviam estar 

presentes no resumo e/ou título), nos eventos: EPEF (Encontro de Pesquisa em Ensino de Física), 

ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino) e ENPEC (Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação). Após esse processo separou-se os trabalhos em categorias e 

subcategorias que englobam: estratégias didáticas; legislação e currículo; instrumentos 

formativos; ação docente; concepções dos estagiários; aprendizagem e saberes; identidade 

docente; relações entre os sujeitos; revisão de literatura. Foi possível observar que se têm poucas 

pesquisas feitas acerca da legislação e currículo, mesmo após tantas mudanças estruturais e 

burocráticas que a disciplina de estágio veio sofrendo pelas novas resoluções e diretrizes. 

Entretanto isso também justifica um volume constante de trabalhos com esse tema ao longo dos 

anos, pois ele se mostra sempre atual e de importante debate. O sujeito mais investigado é o 

estagiário, contudo existem outros presentes nesse contexto, tais como: tutor, orientador e 

supervisor, busca-se verificar que o estágio seja um espaço de aprendizagem da docência pela 

pesquisa e pela prática escolar. Destaca-se que falta uma análise mais focada no indivíduo e como 

ele muda seus saberes através das significações e ressignificações ao longo da disciplina, pois 

ainda existe essa lacuna devido aos trabalhos terem como objetivo principal, em sua maioria, 

verificar se as ferramentas usadas durante os estágios proporcionam um ambiente favorável para 

a formação docente investigativa e reflexiva. O trabalho foi realizado com apoio do CNPQ, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil (nº do processo: 

441093/2019-1), no âmbito do Programa Ciência na Escola, Edital MCTIC/CNPq Nº 05/2019. O 

primeiro autor foi bolsista do CNPq pelo mesmo programa (nº do processo: 441093/2019-1). 
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Este trabalho objetivou problematizar o letramento acadêmico nas matrizes curriculares de cursos 

de graduação e na compreensão dos gêneros acadêmicos pelos e pelas estudantes de um curso de 

licenciatura da UFPR – Setor Litoral.  A pesquisa situa-se na discussão sobre a escrita e produção 

de texto na universidade e em discussões sobre a escrita na universidade (MARINHO, 2010; 

FIAD, 2015, 2011), letramento acadêmico e os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2016, 

BARBOSA; NUNES, 2020 e ABREU; BARBOSA; PENHA, 2020; OLIVEIRA, 2020). Trata-se 

de uma pesquisa quanti-qualitativa de metodologia documental exploratória. Além de 

levantamento bibliográfico direcionado ao embasamento teórico sobre gêneros acadêmicos 

discursivos, letramento acadêmico e eventos de letramento pesquisou-se documentos 

institucionais, no caso, os projetos pedagógicos de curso (PPC), e um questionário oferecido a 

licenciandos/as do curso de Linguagem e Comunicação. Analisou-se os PPCs dos cursos de 

Licenciaturas em Educação Física; Geografia; e Linguagem e Comunicação e os Bacharelados 

em Administração Pública; Ciências Ambientais; Gestão e Empreendedorismo e Gestão 

Imobiliária. Em fase posterior, produziu-se uma interpretação a partir de um questionário aplicado 

aos estudantes do curso de licenciatura em Linguagem e Comunicação. As matrizes curriculares 

concentram o ensino dos gêneros acadêmicos nos módulos do Projeto de Aprendizagem (PA), do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e do Estágio Supervisionado. Os eixos do PA e do TCC 

caracterizam-se por orientações individuais e são organizados em regulamentos normativos para 

a condução da pesquisa e apresentação do TCC, com produção final concretizada por meio de: 

artigo científico, memorial acadêmico, monografia e relato de experiência. O trabalho com os 

gêneros no estágio é mencionado em regulamentos específicos concretizando-se no relatório de 

estágio apresentado na conclusão desse eixo de ensino. Conclui-se que, com exceção de um curso 

que propõe ensinar a conhecer e produzir os gêneros acadêmicos ofertando módulos de 

fundamentos teórico-práticos (FTPs) e de outro que oferece dois módulos de FTP optativos e a 

distância, a grande maioria não incorpora o trabalho com os gêneros no dia a dia da rotina 

acadêmica. Não se espera (ainda que fosse desejável) que os documentos direcionem esse trabalho 

nomeando o termo gêneros, gêneros acadêmicos”ou ainda gêneros discursivos acadêmicos, 

porém, a maneira como eles se referem aos textos revela a compreensão dos atores/as de cada 

curso sobre o processo. Isso revelou-se em termos como formato e modalidades. 
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O objetivo desta pesquisa é o de analisar o campo da ação política a partir das identidades não-

binárias, explorando a noção de performatividade política dos corpos. Pessoas que fogem ao 

binário de gênero masculino-feminino tiveram, desde os movimentos Queer, maior capacidade 

de entender e se apropriar de sua identidade, de forma que passaram a demandar inclusão e 

aceitação - de si e de seus corpos -, principalmente nos meios digitais. Utilizando a metodologia 

da análise bibliográfica, buscou-se compreender o que Judith Butler denomina “performatividade 

política” e “aliança”, assim como a relação entre política e corpo para a autora. Para ela, o direito 

de aparecer é inviabilizado para as vidas precarizadas - como a das minorias sexuais e de gênero. 

A vulnerabilidade do corpo traz a codependência e uma das potências das assembleias públicas é 

a reunião de pessoas que não se conhecem, unidas por uma causa em comum. Nesse sentido, nas 

manifestações que têm como impulso a precariedade, o corpo é objeto. O espaço de manifestação 

não se limita à rua e não está dado e reconhecido como tal, mas antes o caráter público do espaço 

é também aquilo pelo que se luta. A segunda metodologia utilizada será a abordagem qualitativa 

de análise. Pretende-se, partindo do campo referencial de Butler, examinar manifestações 

políticas de não-bináries na rede social Twitter. Serão analisadas postagens (tweets) de pessoas 

que se identificam como não-binárias em seus perfis e que postam regularmente sobre o existir 

político da não-binariedade. Aqui, o intuito é fazer relações com o referencial teórico e investigar 

se tais práticas formam o que Butler chama de “alianças”. Espera-se encontrar de que maneira as 

identidades não-binárias articulam o corpo e a política virtualmente, ao reivindicarem por suas 

pautas e por sua existência. 
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Ao longo de seus mais de cem anos de história a educação profissional e tecnológica passou por 

diversas mudanças e ciclos de reformas. No momento atual, os cortes orçamentários profundos 

na educação pública e a desestruturação do Plano Nacional de Educação ameaçam as metas 

referentes à educação profissional e tecnológica, o que destaca a importância de se aprofundar os 

estudos sobre essa modalidade educacional. Dito isso, o presente estudo teve como objetivo 

mapear a produção acadêmica sobre educação profissional e tecnológica e, especialmente, a 

educação profissional e tecnológica de graduação em cursos superiores de tecnologia. A 

metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, de abordagem quantitativa e qualitativa. 

Inicialmente realizou-se um levantamento da produção discente dos programas de pós-graduação 

stricto sensu, nível de doutorado, do período pós-LDB n. 9.394/1996, a partir do Catálogo de 

Teses & Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES. A busca realizada para os termos "educação profissional", "educação profissional e 

tecnológica", "curso superior de tecnologia", "cursos superiores de tecnologia" e "educação 

profissional técnica de nível médio", referente ao período de 1997 a 2020, retornou como 

resultado um total de 729 teses. Dessas, 230 teses são anteriores à plataforma Sucupira, referentes 

aos anos de 1997 a 2012, constando apenas as referências, sem qualquer dado adicional e sem os 

textos completos. As demais, 499 teses, referentes aos anos de 2013-2020, posteriores à 

plataforma Sucupira, possuem os dados disponíveis no banco de teses da CAPES, mas nem todas 

dispõem do texto integral para consulta (113 teses), resultando 386 teses que atendem a todos os 

critérios de busca. Foram analisados, mediante a técnica de Análise de Conteúdo, os dados dessas 

teses disponíveis. Os resultados consistem na análise de elementos como palavras-chave, 

instituição, área de conhecimento, programa de pós-graduação, orientador, ano de publicação, 

cursos de Educação Profissional e Tecnológica de que tratam as pesquisas, conforme o artigo 39, 

parágrafo 2º da LDB (formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação 

profissional técnica de nível médio, educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação), e identificação das teses que abordam as políticas de educação profissional e 

tecnológica nessas diferentes formas de oferta. Esse trabalho de mapeamento, organização e 

análise inicial das teses foi essencial para subsidiar as próximas etapas da pesquisa. 
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O Grupo de Pesquisa Narrativas Audiovisuais e Cidadania fundamentou sua pesquisa científica 

acerca dos desafios da comunicação audiovisual voltada aos movimentos sociais. Assim, para a 

realização das análises, conteúdos nacionais foram selecionados após mapeamento. As obras 

abordam a temática de quatro recortes de movimentos sociais: raça, gênero, periferia e de campo. 

Além disso, a pesquisa possui como característica metodológica o olhar segmentado de três 

óticas: do jornalismo, das relações públicas e da publicidade e propaganda.Sendo assim, as 

contribuições para o grupo realizadas por mim, enquanto discente de Publicidade e Propaganda, 

se deram em relação à visão publicitária no que tange a representação de cidadania presente nas 

obras estudadas, em específico, em relação ao movimento de campo e gênero. Um dos principais 

enfoques na pesquisa foi a observação acerca da imagem publicizada em cada produto de vídeo. 

Deste modo, minha atenção se voltou em pesquisar, e entender, de que forma o discurso 

audiovisual, o roteiro, estética e demais elementos narrativos, manifestam a cidadania, a luta dos 

movimentos sociais e os integrantes que os compõem.Entre as produções audiovisuais estudadas 

pelos subgrupos que componho estão as seguintes obras: A Mulher no Mercado de Trabalho: 

Divisão Social do Trabalho (2020), Mulheres do Tatuquara (2019) e Ocupar, Resistir e Produzir! 

- As feiras do MST (2018). Ademais, minha participação pessoal ocorreu no processo de seleção 

e mapeamento dos materiais, bem como a produção de relatórios, resumos e sínteses pertinentes 

à pesquisa.Além disso, observei que as obras analisadas pelo subgrupo de gênero possuem uma 

narrativa distinta: enquanto um vídeo fala sobre o mercado de trabalho, o outro aborda as relações 

entre mães e filhas. Além da questão de gênero, as classes sociais apresentadas nas obras se 

diferem, apontando as desigualdades sociais. Outro ponto evidenciado se mostra no aspecto 

técnico das produções, como os diversos enquadramentos de imagem e a escolha da sonorização 

que compõem as obras.Dessa forma, a expectativa é que esta pesquisa traga contribuições 

relevantes para o ensino do audiovisual e para quem produz audiovisual, oferecendo propostas 

para fomentar processos de engajamento e luta pela cidadania. Além disso, é possível concluir 

que, de modo prático, o resultado almejado e em partes já obtido pelo Grupo de Pesquisa é a 

contribuição para formação acadêmica e estímulo à análise crítica dos integrantes do grupo em 

relação à cidadania e ao audiovisual. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1561 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

MAPEAMENTO DOS COMPONENTES DO TRABALHO EDUCATIVO EM GERAL 

DE ESCOLAS E REDES DE ENSINO COM EXPERIÊNCIAS DE AMPLIAÇÃO DOS 

TEMPOS E ESPAÇOS ESCOLARES NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS. 
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No Brasil, a educação integral frequentemente é associada com a ampliação da jornada diária. 

Com apoio em uma gama de justificativas relacionadas à superação do fracasso escolar, por meio 

de políticas educacionais, de programas sociais e projetos pedagógicos. Segundo diferentes 

enfoques e concepções sobre o que é uma educação de qualidade: Melhoria do desempenho 

escolar em matérias específicas? Ampliação de oportunidades educacionais como expressão de 

ações educacionais afirmativas? Diversificação do currículo? Reforço ou superação do ensino 

instrumental? Por meio da centralidade da escola na articulação de redes de conhecimentos? São 

questões mobilizadoras dos objetivos da pesquisa com a qual esse relato de iniciação científica se 

filia: a) identificar características de escolas e redes de ensino fundamental (anos iniciais); b) 

sistematizar descritores sobre as finalidades, os objetivos, e os meios do ensino; c) sinalizar 

indicadores das características socioeconômicas das comunidades e das formas de participação 

na proposta pedagógica das escolas. Desde 2020 iniciamos o movimento de estudo em torno 

desses objetivos, e atualmente somos um grupo de quatro acadêmicas da Pedagógica que 

constroem seus trabalhos de conclusão de curso em torno da perspectiva, para a qual é importante 

compreender a função dos espaços educativos em geral e as maneiras como as propostas 

educativas defendidas surgem nas iniciativas da sociedade, dentro e fora da escola. Daí a 

necessidade de reiteradas investigações sobre as concepções e a maneira de educar em interação 

com a sociedade. Esta que por vezes ouve falar em educação integral nas campanhas politicas ou 

quando por força de fatores trágicos como o Covid-19 defende a permanência dos estudantes mais 

tempo na escola, seja pelo viés elitista, assistencialista ou demagógico. Ou por outra, quando 

expressa expectativas históricas em torno de uma educação comprometida com o sujeito em todas 

as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural e que se constitui como projeto 

coletivo compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais. 

Com isso a estudante de iniciação cientifica esta realizando um estudo comparativo entre três 

propostas de educação integral: A primeira Escola Parque de criada por Anísio Teixeira (1950), 

a segunda os Centros Integrados de Educação Pública criado por Darcy Ribeiro (1983) e a terceira 

Escolas de Educação Integral da cidade de Apucarana (2000). 
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LETRAMENTO ACADÊMICO: PERSPECTIVA DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO 

TEXTO NA UNIVERSIDADE. 

Nº: 20219895 
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O principal objetivo deste trabalho é problematizar o letramento acadêmico, identificar as lacunas 

existentes na produção de texto dos estudantes ingressantes no ensino superior na UFPR – Setor 

Litoral, levando em consideração a transição do aluno do ensino médio para a universidade, por 

meio de pesquisas já realizadas sobre essa temática. Na primeira fase, realizamos uma pesquisa 

documental exploratória realizada a partir do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), de 7 dos 14 

cursos ofertados pela instituição. Os cursos analisados foram as licenciaturas em Artes, Ciências, 

e Educação do Campo; os bacharelados em Saúde Coletiva, e Serviço Social; e os tecnólogos em 

Agroecologia e Gestão de Turismo. A pesquisa situa-se na discussão sobre a escrita e produção 

de texto na universidade e em discussões sobre a escrita na universidade (MARINHO, 2010; 

FIAD, 2015, 2011), letramento acadêmico e os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2016, 

BARBOSA; NUNES, 2020 e ABREU; BARBOSA; PENHA, 2020; OLIVEIRA, 2020). As 

matrizes curriculares concentram o ensino dos gêneros acadêmicos nos módulos do Projeto de 

Aprendizagem (PA), do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e do Estágio Supervisionado. Os 

eixos do PA e do TCC caracterizam-se por orientações individuais e são organizados em 

regulamentos normativos para a condução da pesquisa e apresentação do TCC, com produção 

final concretizada por meio de: artigo científico, memorial acadêmico, monografia e relato de 

experiência. O trabalho com os gêneros no estágio é mencionado em regulamentos específicos 

concretizando-se no relatório de estágio apresentado na conclusão desse eixo de ensino. Conclui-

se, nessa fase da pesquisa que, com exceção de um curso que propõe ensinar a conhecer e produzir 

os gêneros acadêmicos ofertando módulos de fundamentos teórico-práticos (FTPs) e de outro que 

oferece dois módulos de FTP optativos e a distância, a grande maioria não incorpora o trabalho 

com os gêneros no dia a dia da rotina acadêmica. Não se espera (ainda que fosse desejável) que 

os documentos direcionem esse trabalho nomeando o termo “gêneros”, “gêneros acadêmicos” ou 

ainda “gêneros discursivos acadêmicos”, porém, a maneira como eles se referem aos textos revela 

a compreensão dos atores/as de cada curso sobre o processo. Isso revelou-se em termos como 

“formato” e “modalidades”, enquanto sabe-se que essa nomenclatura revela uma compreensão de 

gênero apenas como estrutura composicional, desconsiderando o conteúdo, o tema e o estilo bem 

como os elementos que compõem o gênero discursivo. 
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O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NO COMÉRCIO DE CRIPTOMOEDAS 
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A presente pesquisa tem por objetivo analisar o princípio da boa-fé no comércio de criptomoedas, 

especialmente no que se refere aos momentos de oferta e liquidação nos contratos de mútuo de 

bitcoin com finalidade especulativa. Utilizou-se, para tanto, em grande medida, metodologia 

dedutiva. Partiu-se dos conceitos gerais de boa-fé objetiva e de criptomoedas para a situação 

específica estudada. Em outras palavras, estudou-se como a boa-fé objetiva, inextricável às 

relações obrigacionais e que impõe deveres acessórios de conduta como lealdade, probidade e 

informação, tem poder transformador sobre as relações contratuais de mútuo de bitcoin com 

finalidade especulativa, marcadas pela intencional omissão de informações, além de ausência de 

lealdade e probidade por ambas as partes. Essas características marcantes, a propósito, foram 

observadas com a utilização excepcional do método indutivo, a partir da análise dos mais 

relevantes cenários brasileiros envolvendo a temática estudada, como o caso Grupo Bitcoin 

Banco. O procedimento de pesquisa utilizado foi, majoritariamente, o de documentação indireta 

(procedimento bibliográfico). Colheu-se a melhor literatura nacional e pontualmente 

internacional sobre os temas estudados. O estudo de casos concretos (método indutivo), por sua 

vez, foi realizado a partir da exposição midiática e, na medida do possível (conforme publicidade) 

de decisões judiciais. No que tange ao procedimento de documentação indireta, as obras de Judith 

Martins-Costa ganham especial relevo, vez que abordam dos clássicos nacionais e internacionais 

sem preterirem as concepções mais atuais e as reavaliações que se demonstraram necessárias com 

o tempo. Quanto ao campo do bitcoin e da especulação financeira envolvendo criptomoedas e 

mercado financeiro em geral, o marco teórico brasileiro principal foi Fernando Ulrich. O estudo 

proporcionou uma análise completa de todas as fases contratuais do contrato de mútuo de bitcoin 

com finalidade especulativa e da incidência da boa-fé objetiva em todas elas: a fase pré-contratual, 

marcada pela oferta exagerada e interesse impudente; a pactuação, em que se contrata objeto 

geralmente impossível ou destoante da própria natureza do ativo e atividade em negociação; o 

adimplemento, em que se revelam os problemas da volatilidade do bitcoin e são enfrentados os 

problemas da possibilidade de reajuste das prestações; e a extinção contratual, na qual são notórias 

as questões relativas à liquidação das operações realizadas na vigência contratual e aos 

mecanismos de fraude à parte credora. 
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CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE APOIO E DE ATENDIMENTO EXISTENTE NOS 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO LITORÂNEA DO PARANÁ; 
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Os estudos da presente pesquisa teve início em agosto de 2020,com reuniões virtuais no total de 

12 horas semanais e demais para revisão de literaturas,artigos, leis, autores e o levantamento de 

dados sobre a violência contra a mulher, os quais nos serviram de instrumentos para a construção 

desta pesquisa.Objetivos:1-Identificar os equipamentos existentes das Políticas Sociais de Saúde, 

Assistência Social e Segurança Pública que ofertam atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar;2-Descrever os serviços ofertados pelos equipamentos das 

Políticas Sociais de Saúde, Assistência Social e Segurança Pública para o atendimento à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar.Metodologia:1-Levantamento dos equipamentos 

existentes;2- Descrição dos serviços ofertados pelos equipamentos;3- Participação no grupo de 

estudos e pesquisas;3- Análise e interpretação dos dados;4-Revisão de Literatura especializada;5- 

Elaboração dos Relatórios parcial e final da Iniciação Científica;6- Apresentação dos resultados: 

seminários e artigos. Considerando os dados obtidos na pesquisa, observamos que na maioria das 

cidades do litoral do Paraná, a Rede de apoio à mulher vítima de violência ainda é muito frágil, 

diante da grande demanda que os números nos mostram, e aqui em Matinhos encontramos o 

Atendimento Multidisciplinar através da Casa da Mulher Matinhense em conjunto com a guarda 

municipal, a patrulha Maria da penha, conta com o botão do pânico, dispositivo que fica em posse 

da vítima, o qual é interligado com a guarda municipal podendo ser acionado a qualquer hora e 

lugar.Também encontramos o acolhimento provisório, onde a vítima, caso precise, pode usar o 

abrigo por até 72 horas, e o programa Sócio-educativo do agressor, onde o juiz determina que 

esse agressor seja inserido no programa, onde o mesmo participa de palestras reflexivas buscando 

a responsabilização e o engajamento desse homem na redução da violência contra a mulher. 

Analisando os dados coletados, observamos uma breve queda no número de boletins de 

ocorrência, entendemos a dificuldade que as vítimas encontram em realizar a denúncia no 

contexto pandêmico, onde muitas delas perderam seus empregos e estao isoladas em sua casas 

com seus agresores sendo muito mais difícil essa vítima conseguir se libertar do ciclo da violência. 
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GÊNERO E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: UM ESTUDO DO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA A PARTIR DOS PARTIDOS POLÍTICOS DE DIREITA 

Nº: 20219900 

Autor(es): Luisa Carli de Lacerda 

Orientador(es): Eneida Desiree Salgado 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Democracia Eleitoral, Partidos De Direita, Representação Feminina Na 

Política 

 

O presente projeto de pesquisa analisa e avalia, por aportes teóricos e estatísticos, a 

competitividade das campanhas de vereança das mulheres de partidos de direita na eleição 

municipal legislativa de Curitiba em 2020. A pesquisa motiva-se pela grande sub-representação 

feminina na política, de acordo com relatório da Organização das Nações Unidas e da União 

Interparlamentar de 2019 o Brasil ocupa a posição 134 de 193 países pesquisados no ranking de 

representatividade feminina no Parlamento, com 15% de participação de mulheres, mesmo com 

recorte municipal, que possui cenário mais otimista com 21% de presença feminina, ainda assim 

tal porcentagem é insuficiente. O recorte ideológico é um dos pontos chaves da pesquisa, por 

conta da importância do partido para o sucesso das campanhas, do caótico cenário de polarização 

política e da crença geral (totalmente questionável) que partidos de esquerda são mais propensos 

a elegerem mulheres. Para a realização do recorte ideológico utilizou-se do estudo da professora 

Eneida Desiree Salgado com base na composição da Câmara dos Deputados a partir de 1988. Os 

critérios escolhidos para a análise da competitividade foram o capital político - aqui analisado 

unicamente pelas candidaturas anteriores por uma questão operacional -, a classe social, raça, 

grau de instrução, redes sociais e recursos investidos na campanha. Por meio do observatório 

político das mulheres - grupo formado por voluntárias de todo o Brasil - tais dados foram captados 

e registrados durante a campanha de 2020 para que possamos compreender quais são os critérios 

que mais influenciam na competitividade das mulheres na política, porque ainda há uma grande 

sub-representação feminina e por fim como é possível mudar tal realidade para o fortalecimento 

da nossa democracia. 
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A BOA-FÉ OBJETIVA NO DIREITO PÚBLICO 
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O objetivo inicial do trabalho foi avaliar a possibilidade de importação da boa-fé objetiva - de 

origem jusprivatista - pelo Direito Público, e compreender as possíveis adaptações necessárias 

para a concretização desse fenômeno. Posteriormente, recortou-se o objeto de pesquisa a fim de 

analisar a aplicação do princípio aos contratos celebrados entre a Administração Pública e entes 

privados.  O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, partindo de aspectos gerais da boa-

fé, e de sua raiz histórica, para então compreender as especificidades do objeto. O procedimento 

de pesquisa empregado foi, preponderantemente, documental indireto, por meio da análise de 

bibliografia pertinente ao tema. Em menor medida, se utilizou a pesquisa empírica, com a análise 

qualitativa de acórdãos que versam sobre a boa-fé objetiva no locus dos contratos entre a 

Administração e os Particulares. De início, percebeu-se dois caminhos de aplicação do sintagma 

no Direito Público, sendo o primeiro deles o da subjetivação da boa-fé, voltada à tutela da 

confiança do administrado, a exemplo das relações entre o contribuinte e o fisco. O segundo 

caminho, ao qual foi dada especial atenção, diz respeito ao uso da boa-fé como balizadora do 

equilíbrio contratual e como instrumento de vedação ao abuso de Direito. Na seara contratual, 

identificou-se por parte da Administração uma sobressalência do poder jurídico, decorrente do 

princípio da prevalência do interesse público e da presunção de legitimidade da ação 

administrativa, ocasionando uma assimetria quase natural a essas relações. No entanto, a pesquisa 

também apontou para um uso recorrente e inadequado da boa-fé na revisão dos contratos 

Administrativos. Agravando essa situação, também se observou forte tendencia no Direito 

brasileiro de imposição da totalidade da álea contratual à Administração, de modo a desequilibrar 

a relação. Para além disso, pôde-se perceber que o abuso de direito pela Administração pode 

ocorrer sem que seja necessariamente dentro de uma mesma relação jurídica ou em um conjunto 

de negócios entre as mesmas partes, devido à adoção de certas linhas de conduta de repercussão 

geral que influem direta e indiretamente em seus negócios. Tendo em vista essas e outras questões, 

concluiu-se - para além da possibilidade - pela necessidade de incidência da boa-fé objetiva no 

Direito Público, sobretudo no Direito Administrativo. Entretanto, devido às especificidades de 

cada ramo, a aplicação tal qual no Direito Privado não se mostra adequada, fazendo-se necessário 

sopesar a boa-fé e outros princípios de Direito Público. 
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MAPEAMENTO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO PARANÁ 
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As Indicações Geográficas (IGs) são nomes ou elementos utilizados para a diferenciação de 

produtos e serviços com base em critérios relacionados à sua origem local, qualidade e tipicidade. 

No Brasil são protegidos dois tipos de IGs: as Denominações de Origem (DOs), consideradas 

uma forma mais criteriosa de proteção por se considerar fatores naturais e humanos; e as Indicação 

de Procedência (IPs), que dizem respeito ao nome geográfico reconhecido pela produção, 

fabricação ou extração de determinado produto ou serviço. A pesquisa foi realizada de modo a 

mapear e analisar as IGs no Estado do Paraná. As duas formas de proteção foram identificadas: 

uma DO e oito IPs. De modo a entender a importância das IGs para as respectivas cadeias 

produtivas, o estudo teve por base teórico-conceitual a discussão, inspirada na abordagem neo-

schumpeteriana, dos seguintes elementos: apropriabilidade dos esforços inovativos; as 

especificidades da agricultura; e as estratégias de inovação por parte dos atores envolvidos. O 

objetivo da pesquisa foi avaliar em que medida a proteção concedida por uma IG possibilita a 

preservação das tradições locais, a diferenciação de produtos e serviços, o acesso ao mercado e a 

promoção de desenvolvimento territorial. A identificação das IGs se deu por meio de pesquisa ao 

sítio eletrônico das duas principais Instituições ligadas ao reconhecimento e à gestão das IGs: o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae). Foram identificados, por meio da ferramenta de buscas do Google 

Acadêmico, artigos científicos, monografias, dissertações e teses relacionadas às IGs. A revisão 

bibliográfica possibilitou, como resultado da pesquisa, a identificação de três dimensões 

relevantes para a análise: 1) a importância das IGs para as estratégias de desenvolvimento 

territorial; 2) a importância das IGs para a diferenciação de produtos e para incorporações de 

inovações (tecnológicas e organizacionais) em vários momentos dos processos de produção e de 

distribuição dos produtos protegidos; e 3) os dilemas apontados pelos produtores e por suas 

respectivas associações em relação ao momento pós-registro. A principal conclusão da pesquisa 

foi que as IGs devem ser vistas como um meio e não um fim para a obtenção de agregação de 

valor aos produtos, existindo ainda dilemas a serem superados relacionados à visão 

empreendedora e à exploração das potencialidades do selo, através de marketing, identidade do 

produto e outros meios paralelos para alcançar o sucesso comercial almejado. 
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PESQUISAR OS LIVROS, LIVROS ESCOLARES E MANUAIS ESCOLARES 

PRODUZIDOS POR PROFESSORES PARANAENSES, DESTINADA A SUBSIDIAR A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESTADO DO PARANÁ (1900 E 1980). 
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Este projeto de pesquisa busca dar continuidade ao estudo e pesquisa sobre a história dos livros, 

dos livros escolares e dos manuais escolares, destinados a subsidiar os currículos e programas de 

formação de professores paranaenses. Como também, constituir um trabalho que testemunhe a 

importância da criação, difusão e permanência dos livros nos espaços destinados à formação de 

professores no Paraná, e que declare ainda as peculiaridades de uma literatura pedagógica que 

sustentou os processos de formação do professorado. Os livros e manuais escolares são 

importantes artefatos que compõem a cultura escolar, sendo uma fonte fundamental para a 

História da Educação. Os livros compõem uma diversidade material que marca uma nova forma 

do fazer escolar e um novo olhar para a história da escola e da educação. Nesta perspectiva, dos 

autores pesquisado até o momento, como Erasmo Pilotto (1910-1992), Eny Caldeira (1912-2002) 

e Pórcia Guimarães (1917-2005), a análise está debruçada sobre as obras de Pilotto, importante 

intelectual e professor-autor que intercedeu nas políticas, projetos e práticas de formação docente 

do Paraná. Após realização de pesquisa em bibliotecas do Paraná e das Universidades Federais 

Brasileiras e catalogações realizadas, foi constatado que Pilotto é um dos autores que possui maior 

número de obras, portanto, será destacado neste trabalho a importância do seu acervo. Destarte, 

o objetivo principal deste trabalho é apresentar e analisar algumas obras produzidas por Pilotto, 

usadas como instrumentos de prática e dos discursos docentes. Especificamente, busca-se 

verificar os motivos da escrita dos livros em questão, com base nas experiências obtidas pelo 

autor, ao longo de sua vida e do contexto em que estavam inseridos. Da mesma forma, busca-se 

compreender a representação das obras estudadas como depoimento sobre um modo de pensar a 

educação e os processos de formação do professorado paranaense. A metodologia utilizada visa 

compreender os livros produzidos partindo da análise da narrativa e da materialidade dos livros 

de Pilotto, como também, observar a circulação destas nas bibliotecas voltadas à formação de 

professores.. Neste sentido, conhecer, catalogar e analisar os livros, como analisar suas narrativas 

e materialidade, contribuem para que seja possível compreender os discursos pedagógicos 

presentes em seus escritos. Conclui-se que tais materiais, resultantes de seu processo de produção 

e circulação, manifestam a sociedade, a cultura e a pedagogia, contribuindo para a memória da 

formação docente e para a própria História da Educação. 
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O presente trabalho foi realizado por uma aluna bolsista com o apoio do CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) através do processo 441093/219 - 1, 

integrando o projeto de pesquisa que objetiva investigar os processos de aprendizagem docente 

na formação de professores de Física por meio do estágio de docência. O estágio de docência é 

um momento da formação inicial que permite ao licenciando a articulação entre teoria e prática, 

desenvolvendo e alterando mudanças conceituais importantes para a formação profissional dos 

professores. Foi realizada uma revisão de literatura baseada em eventos relacionados ao ensino 

de Ciências, Física e ao estágio, visando identificar como a aprendizagem docente no estágio 

curricular supervisionado em Física tem sido compreendida, apresentada e debatida nas pesquisas 

da área. Para compor o corpus de análise, realizamos uma seleção de trabalhos de pesquisa através 

das plataformas digitais nos seguintes eventos: ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e 

Práticas de Ensino), ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências) e EPEF 

(Encontro de Pesquisa em Ensino de Física). Buscando formas de análise que enriquecessem 

nossa compreensão acerca do estágio supervisionado em Física, foi analisado o ano de publicação, 

instrumentos e objetivos da pesquisa e por fim as conclusões dos trabalhos. Da leitura dos 

cinquenta e três artigos selecionados e tendo como subsídio os artigos de Assaí (2018) e de López 

e Nardi (2017), reconstruímos e criamos quatorze categorias. Nesse trabalho serão explorados 

sete trabalhos que compuseram a categoria “Concepção dos Estagiários”. Percebeu-se que a 

disciplina está sendo investigada e repensada e há superação da visão do estágio como apenas 

uma carga horária a cumprir, visão esta sobreposta por uma formação docente mais reflexiva e 

investigativa. Paralelamente têm sido apresentadas novas estruturações da disciplina de estágio, 

tendo sido evidenciado que há reflexão sobre as implicações da disciplina. Além disso o estágio 

está sendo reconhecido como campo fértil para estudos de outros campos, entre eles o que mais 

se destaca é o ensino de Física na Educação Básica devido a relação da disciplina de estágio com 

esta etapa de escolarização. Junto com as demais análises feitas pelos colegas do grupo de 

pesquisa, prosseguimos a investigação com estagiários do curso de licenciatura em Física visando 

compreender os saberes docentes construídos e estruturados durante o estágio, buscando ampliar 

a compreensão sobre esse processo de construção de conhecimento. 
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O resumo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa iniciada sob o tema “A escuta 

de Derrida do Nietzsche de Ecce homo”. O projeto é desenvolvido no âmbito do programa PIBIC 

Fundação Araucária e sob a orientação do professor Antonio Edmilson Paschoal. A pesquisa teve 

como objetivo principal analisar a interpretação que Jacques Derrida faz (sua escuta) do livro 

Ecce homo, de Friedrich Nietzsche, com especial atenção para o uso feito pelo filósofo Weimar 

do nome próprio como um instrumento filosófico.  A metodologia de trabalho concentra-se no 

estudo da obra Ecce homo, de Friedrich Nietzsche, tendo como referência primária o livro de 

Derrida intitulado “Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre”, 

com particular interesse para o uso feito por Nietzsche de seu próprio nome em Ecce homo. A 

investigação segue os passos da “filosofia da desconstrução” de Derrida e avalia o modo como 

ela se manifesta no livro “autobiográfico” de Nietzsche. O trabalho consistiu na leitura dessas 

obras, com a finalidade de articular o confronto com outras interpretações mais tradicionais do 

mesmo livro de Nietzsche. Como resultados, a pesquisa apresenta as linhas centrais da 

compreensão da leitura de Derrida do Ecce homo de Nietzsche. Não é levianamente que Derrida 

fala em um ensinamento de Nietzsche: é necessário aprender a escutar, e mais, auscultar sintomas, 

identificar ‘tipos’ e a partir de quais forças escreve-se. Isso porque, entendemos, como Derrida, o 

estilo do texto, o emprego de diferentes vozes que nele se manifestam e o nome sob o qual é 

firmado como estratégias de escrita. A assinatura, tal como a entendemos, não está lastreada em 

uma entidade que lhe é anterior e que supostamente garantiria tudo aquilo que é por ela firmado, 

concomitantemente, validando tudo aquilo que é dito textualmente e fazendo pairar 

fantasmagoricamente sobre o texto a entidade fixa e real daquele que o assina. Em forma de 

conclusão, entendemos ser necessário livrarmo-nos da assombração da figura do autor, que está 

lá para servir a todo momento de lembrança de um suposto "vouloir-dire" do autor e da primazia 

dessa então suposta verdade autoral, que de fato não existem: são tão somente assombrações. O 

recurso a um tal autor impede que tenhamos uma leitura compreensiva da relação entre vida e 

obra, corpo e corpus; tampouco dá conta de explicar o que de fato ocorre quando temos a 

experiência da escrita de um texto filosófico como Ecce homo, que é propriamente a 

impossibilidade de distinção entre corpo e corpus. 
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O trabalho desenvolvido foi realizado como atividade de Iniciação Científica vinculada ao 

Laboratório de Psicopatologia Fundamental da Universidade Federal do Paraná (UFPR), sob 

supervisão da professora Drª Maria Virgínia Filomena Cremasco, referente ao edital PIBIC 2020-

2021. Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre as possibilidades ofertadas pela Psicanálise 

ao sofrimento racial. O caminho desta pesquisa se deu pelo estudo de autoras fundamentais da 

questão racial, quais sejam Franz Fanon, Lélia Gonzalez e Neusa Santos Souza. A metodologia 

utilizada foi a de revisão bibliográfica não sistemática acerca dos conceitos e a análise dos autores 

sobre a racialidade e seu pensamento a partir da teoria psicanalítica. Os resultados parciais desta 

pesquisa indicaram a potencialidade da Psicanálise em tratar os sofrimentos atrelados à atmosfera 

racial a partir da sua subversividade presente na crítica à alienação. Com esta pesquisa se pensa 

que o caráter subversivo e antirracista da Psicanálise não pode ser medido pela cor de pele de 

Freud ou Lacan: é no caminho que a teoria e a prática clínica oferecem ao criticar a alienação, sua 

característica fundamental da suspeita e a articulação entre o desejo e as gramáticas de sofrimento 

que permite um uso epistemologicamente implicado contra o racismo e os sofrimentos advindos 

da racialização. Isso se verifica quando estudamos Fanon (2020), Gonzalez (2020) e Souza 

(1983), que se valeram da teoria psicanalítica para promover importantes avanços no âmbito das 

discussões raciais. Um dos resultados observados é a função do racismo em tornar-nos negros, 

isto é, nomearmo-nos dentro de uma matriz discursiva fundada a partir da lógica colonial que 

serve a nos tornar corpos matáveis, subalternizáveis pelo regime da racialização. Aqui, a proposta 

psicanalítica encontra guarida em promover uma desracialização na medida em que proporciona 

um reconhecimento do desejo e a consequente fuga desses regimes de extermínio estabelecidos 

pela linguagem. 
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A hiper sexualização dos corpos lésbicos mostra-se como evidente panorama no meio artístico, 

sobretudo materializada através do cinema e da literatura. Esta inegável estereotipação remete às 

diversas condições degradantes a que tais corpos são submetidos, tais quais a indústria 

pornográfica e as condições sub-humanas que são aeles incutidas histórica e socialmente. De tal 

premissa, no presente estudo almeja-se compreender como há, dentro de um panorama histórico, 

a compreensão do papel social da mulher e como ele se transpõe contemporaneamente, 

explorando como o confinamento em determinadas identidades – especialmente heteronormativas 

– cria estereótipos femininos e marginaliza quaisquer posicionamentos destoantes, em especial 

na realidade dos corpos lésbicos. Para tanto, a filosofia de Judith Butler – especialmente através 

da concepção de performatividade como forma de resistência, dentro das ideias de política dos 

corpos, cunhado pela autora – é instrumento fundamental para desvendar como são organizadas 

as práticas de poder que enquadram estes corpos em contínuas condições de precariedade e 

dependência, manifestas através de padrões hiper sexualizados edificados por uma sociedade 

pautada em padrões notadamente heteronormativos. Ademais, para desvendar como tais padrões 

operam como forma de reforço desse estereótipo e de opressão dos corpos, para além dos amplos 

estudos de Butler, os estudos de Foucault, em especial sobre a concepção de biopolítica, são 

essenciais – destacando a atuação biopolítica como forma de biopoder, um poder que se direciona 

à vida, cuja força de impacto dá-se tanto sobre os modelos de poder quanto sobre as concepções 

de homens a que esses modelos se referem Assim, figura como principal objetivo do presente 

projeto a análise de como a concepção substancial de sexo e gênero, dentro de contextos pré-

determinados social e historicamente, influencia na hiper sexualização dos corpos lésbicos 

sobretudo na indústria pornográfica, investigando a hipótese de como tal rotulação transmite-se 

para formas de expressão da arte, como o cinema e a literatura. 
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O presente trabalho visou analisar a defesa aristotélica do princípio de não contradição, localizada 

nos livros  3-4 da metafísica. Aristóteles, ao investigar as características das ciências em geral, 

estabelece o princípio de não contradição (PNC) como um dos princípios fundamentais desta, 

sendo este o mais sólido dos princípios e que deste se discorrem todos os outros assim como este 

os fundamenta. Este é enunciado da seguinte maneira “O mesmo não pode inerir e não inerir ao 

mesmo sob o mesmo aspecto”. Uma analise cuidadosa, porém, permite se opor a prova feita por 

Aristóteles deste princípio sendo possível concluir apenas seu contrario, o princípio de não 

trivialidade (PNT), o qual é possível enunciar da seguinte maneira: “Nem tudo é contraditório”. 

Baseado nisso, vali-me de interpretações contemporâneas da defesa do PNC, como a de Jan 

Lukasiewicz, Graham Priest, entre outros, para desafiar o status do PNC como um princípio certo 

e primeiro, assim como um princípio que não se deriva da argumentação fornecida por Aristóteles. 

Apresentarei, porém, um motivo que pode ter influenciado tal conclusão, dado o contexto no qual 

Aristóteles estava inserido e seus oponentes na época, assim como o fato de que as posições destes 

poderiam inviabilizar o conhecimento parcial ou totalmente. O PNT, por mais que seja mais fraco 

que o PNC, ainda consegue garantir uma fundamentação para o conhecimento, por mais que esta 

não seja nos moldes pretendidos por Aristóteles. Por fim, argumentarei como a injustificação do 

PNC abre espaço para tratativas alternativas, baseadas em inconsistência, de problemas 

metafísicos como o paradoxo da flecha de Zenão, do mentiroso e do movimento, oferecendo 

assim certas motivações para a rejeição do PNC como artifício filosófico na resolução de 

paradoxos sejam estes metafísicos ou teóricos. 
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No século XX a América Latina vivenciou a emergência de ordens jurídicas democráticas 

pautadas na adoção de medidas liberais, destacando-se dentre estas o presidencialismo. Ao longo 

dos anos, porém, no supracitado sistema governos e líderes passaram a se utilizar dos próprios 

meios democráticos e constitucionais para fortalecer seus poderes, rompendo com os freios e 

contrapesos e a ordem democrática. No Brasil, cita-se o impeachment que afastou da presidência 

Dilma Rousseff como um dos atos causados pelo sistema de governo. Assim, a pesquisa teve 

como objetivo investigar se o sistema de governo adotado no Brasil pela Constituição Federal de 

1988, ou seja, o presidencialismo, está em descompasso operacional com o texto constitucional, 

vindo a possibilitar o enfraquecimento e até mesmo a ruptura democrática. Para tanto, utilizou-se 

a metodologia tanto quantitativa quanto qualitativa, métodos de direito constitucional comparado, 

bem como análise normativa para entender como está estruturado o sistema de governo 

presidencialista brasileiro. Da pesquisa, identificou-se o presidencialismo brasileiro como sendo 

caracterizado pela existência de um Poder Executivo monocrático e soberano, sendo elevado até 

mesmo por alguns autores - como Maurice Duverger - à categoria de governos monocráticos 

exercidos por reis, imperadores e ditadores, devido às prerrogativas conferidas pela Constituição. 

Ademais, outra característica do presidencialismo brasileiro encontrada foi a coalizão, variante 

institucional que combina a estrutura típica dos regimes presidencialistas com a formação de 

coalizões multipartidárias para sustentação do governo. Durante a pesquisa, concluiu-se que o 

sistema presidencialista apresenta sérias limitações estruturais para lidar com impasses políticos 

entre os poderes - principalmente se comparado ao modelo parlamentarista. Um dos exemplos é 

próprio impeachment da presidente Dilma Roussef, processo que não produziu qualquer forma 

de estabilidade política, pelo contrário, culminou em erosão e crise democrática. Constatou-se, 

assim, que o que ocorre é uma mudança de protagonismo por trás do histórico desrespeito ao 

equilíbrio entre os poderes no Brasil: se antes o Executivo e Legislativo caminhavam lado a lado, 

hoje esse “reinado” é cada vez mais atrelado e usurpado ao Executivo, que reivindica para si a 

primazia institucional da democracia brasileira, o que possibilitou o aumento de tensões políticas 

e o questionamento da legitimidade das instituições que deram brechas para o surgimento de 

líderes com tendências autocráticas. 
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Esta pesquisa examinou como as políticas de avaliação da pós-graduação incidem na produção 

científica da linha de pesquisa em Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFPR no período  2010-2019. Investigou-se se o estímulo à publicação em 

periódicos estrangeiros influenciou o direcionamento temático das pesquisas, afetando a 

relevância local do conhecimento produzido. A metodologia consistiu em: revisão de literatura 

sobre avaliação da ciência, análise documental de políticas da CAPES, e análise dos curriculos 

Lattes dos docentes para examinar sua mobilidade internacional, domínio de linguas estrangeiras, 

participação em atividades editoriais e grupos de pesquisa internacionais, e produção científica. 

Informações complementares foram obtidas mediante questionário. Os resultados mostram que a 

CAPES vem promovendo uma política de internacionalização da pós-graduação visando ampliar 

a visibilidade da ciencia nacional. Verificou-se que os docentes apresentam baixa mobilidade 

internacional: dos 14 professores, só dois realizaram doutorado sanduiche e cinco pós-doutorado 

no exterior; só um fez estágio de pesquisa no estrangeiro. Quatro professores participam em redes 

de pesquisa envolvendo pesquisadores estrangeiros. As atividades editoriais do grupo envolvem 

somente periodicos nacionais, seja como editores (2 professores) ou como membros de corpos 

editoriais (80% deles). A linha de pesquisa apresenta uma produção científica altamente produtiva 

(252 artigos publicados no período) e  qualificada, com 41% dos artigos publicados nas faixas A1 

e A2, e 41% entre as faixas B1 e B2. Entretanto, a internacionalização dessa produção, aferida 

pelo local da publicação e a língua dos periódicos científicos, mostra-se muito baixa. Apenas 12% 

das publicações foram realizadas em periódicos estrangeiros no período, e só 1% na língua 

inglesa. A mobilidade internacional bastante recente dos docentes não se reflete, ainda, em 

publicações com visibilidade fora do país. A partir do questionário verificou-se que os 

pesquisadores exibem baixa procura por publicar no exterior, seja pelos obstáculos da lingua 

inglesa e custos de tradução, seja pela maior aderencia dos temas pesquisados à audiencia 

acadêmica nacional, ainda que declarem manter diálogo fluido com a literatura internacional. 

Embora a análise qualitativa da temática das publicações não tenha sido ainda realizada, estes 

achados levam a formular a hipótese de que o baixo nível de internacionalização se deve a que as 

temáticas têm forte relevância local, fazendo mais sentido sua publicação no país. 
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Como exposto no trabalho, os crimes de responsabilidade possuem natureza jurídico-política. Isso 

não isenta, porém, a problemática da tipificação dos “crimes”,  que se revela demasiado genérica. 

São dois os pontos principais a serem tratados no presente quesito, a legislação em si acerca do 

tema e também o juízo político sobre a imputação das condutas da Presidente da República dentro 

do tipo a que se refere.Não há como admitir a possibilidade de tipos que deixem a menor abertura 

hermenêutica no caso em tela, notadamente por sua importância ao país e a República como um 

todo. Assim, a atuação de um juízo político no contexto de conceitos jurídicos indeterminados 

resta, no mínimo, prejudicada. Isso se reflete não apenas no quesito da legitimidade, mas também 

no decorrer do processamento do impeachment.A Presidente Dilma Rousseff foi afastada do 

cargo com base em dois argumentos fundantes, as chamadas “pedaladas” fiscais e a edição de 

decretos de créditos suplementares, que segundo a denúncia teriam ignorado e comprometido a 

meta fiscal do ano de 2015. O presente trabalho abordou os dois argumentos de forma profunda, 

explorando juridicamente a essência da problemática.Metodologia: o método utilizado foi o 

hipotético-dedutivo, elencando hipóteses que se assemelham a feição do problema estudado, o 

processo de impedimento da Presidente Dilma Roussef, finalizado no ano de 2016. O presente 

trabalho abordou a maneira como o processo se amoldou conforme ocorria, segurança jurídica a 

parte, buscando a adequação do problema concreto à teoria geral utilizada.Resultados obtidos: a 

pesquisa aponta para o quão problemáticos são os processos de impedimento na América Latina, 

principalmente no que se refere aos juízos políticos. Analisar os crimes de responsabilidade, sua 

natureza político/penal e seus tipos genéricos dentro da Lei n. 1.079/50 se fez estritamente 

necessário para construir uma visão ampla e objetiva sobre o processo de impedimento iniciado 

em 2015. Mais do que necessário foi pesquisar acerca das críticas à legislação pátria que cuida do 

tema, muito pela falta de rigor necessário ao fundamentar a letra da lei. O contexto político vivido 

pelo Brasil ao momento da denúncia e a própria peça por crime contra a lei orçamentária foram 

esgotados, também ao cuidar da atuação do presidente da Câmara dos Deputados à época, além 

de, por óbvio, a espetacularização da votação do Congresso Nacional. 
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O aumento expressivo e preocupante do encarceramento feminino é fenômeno observado desde 

o início do milênio, lotando as prisões brasileiras. Este projeto discute uma compreensão não 

reducionista acerca da mulher enquanto autora de crimes e os efeitos da Lei 11.343/06 no sistema 

penitenciário como pontos centrais para o entendimento deste problema. Por meio da análise de 

dados publicados em documentos oficiais do Governo brasileiro, procedeu-se à análise das taxas 

de encarceramento e do perfil sociodemográfico das mulheres encarceradas. Ainda, a partir de 

literatura nacional e internacional, debateu-se a mulher no sistema penitenciário, à luz do 

tratamento opressivo que recebe do sistema penal. Os dados foram interpretados a partir do olhar 

feminista e do pensamento interseccional. Tem-se como argumento deste trabalho que a descrição 

da entrada de mulheres em atividades ilícitas como subordinada à influência masculina retira o 

protagonismo e reforça a invisibilidade feminina na prática de delitos. Ademais, argumenta-se 

que o sistema penal reproduz marcadores sociais de opressão a mulheres, bem como incorpora e 

reproduz formas socialmente naturalizadas de controle do corpo feminino e de injustiças sociais. 

Também se defende a ideia das discriminações de gênero enfrentadas pelas mulheres no cárcere 

como essenciais para entender a relação da mulher com o sistema prisional. O objetivo do trabalho 

é compreender o impacto da nova política antidrogas proposta pela Lei 11.343/06 no sistema 

prisional feminino brasileiro. Concluiu-se a ineficácia da tipificação penal das condutas 

relacionadas ao tráfico de drogas e constatou-se que a guerra às drogas travada pelo Estado é 

falida e contribui para o problema do aumento expressivo da população carcerária feminina nos 

últimos quinze anos. Contatou-se ainda que o Estado não se atenta para a dignidade da mulher 

encarcerada e que ela está construindo uma nova feminilidade. 
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Essa pesquisa compõe um projeto maior do grupo 'midiaculturas' intitulado ‘A mídia e as disputas 

discursivas por identidade’. O objetivo aqui é compreender e comparar o perfil dos fãs brasileiros 

e franceses da série norte-americana Orange is the New Black, exibida pela plataforma streaming 

Netflix. O trabalho possui como referencial teórico os Estudos Culturais, os estudos de mediação 

e recepção e a abordagem da Mídiaculturas, pois compreendem que o público não é apenas um 

receptor passivo ao conteúdo divulgado pela mídia, mas apresenta capacidade reflexiva. A 

Midiaculturas compreende o receptor como um agente ativo e investiga não mais os efeitos das 

mensagens sobre as massas, mas sim os arranjos estratégicos e deslocamentos que animam os 

públicos na esfera da comunicação. Para a coleta de dados foram produzidos dois questionários 

online - um em português e outro em francês. Os questionários foram divulgados em páginas e 

grupos de fãs da série nas redes sociais tanto no Brasil quanto na França, entre os meses de Julho 

a Setembro de 2019 no Brasil e de Setembro a Fevereiro de 2020 na França. Ao todo os 

questionários obtiveram 663 respostas sendo o público brasileiro responsável por 85% delas. O 

questionário foi dividido em três partes: Perfil Socioeconômico, Cultura Política e Sobre a Série. 

Na primeira parte, para conseguir identificar o perfil socioeconômico dos fãs foram realizadas 

perguntas tais como gênero, sexualidade, raça/etnia, escolaridade, estado civil, renda e profissão. 

Na segunda parte foram realizadas perguntas a fim de compreender a cultura política dos fãs, isto 

é, a participação em associações e organizações populares e políticas, a percepção do sistema 

judiciário, do sistema penal e a confiança nas forças policiais e na última parte foram realizadas 

perguntas voltadas ao conteúdo da série, a interação e engajamento em redes sociais, consumo de 

produtos. Devido às respostas ainda estarem em processo de análise tem-se apenas uma percepção 

parcial sobre o perfil dos fãs da série. O que pudemos perceber até o momento foi que o perfil de 

fãs entre os dois países apresenta muitas semelhanças, isso se dá devido a grande parte das pessoas 

que responderam a pesquisa ser formado por mulheres cisgênero, da raça branca, estarem na faixa 

etária entre 18 a 22 anos, solteiras, estudantes de ensino superior e sem renda própria. 
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Ao longo da última década, pudemos observar a ascensão em escala global de discursos 

abertamente iliberais e antidemocráticos. Não há muita dificuldade também em identificar pontos 

em comum a estes alarmantes eventos políticos. Desta forma, o presente trabalho pretendeu 

realizar uma breve análise sobre as circunstâncias por detrás da erosão democrática vivenciada 

por inúmeros países nestes últimos anos e como o fenômeno afetou o cenário brasileiro. A 

pesquisa partiu, então, da explicitação dos conceitos de “legalismo autocrático” e “erosão 

democrática”, buscando demonstrar os mecanismos pelos quais se desenvolvem. Ademais, 

pretendeu-se traçar um esboço do caso brasileiro e suas principais características. Para tal, foi 

empreendido um sucinto exame do histórico brasileiro a fim de apreender as principais 

características do design presidencialista pátrio e suas implicações à conjuntura atual. O trabalho 

utilizou-se da metodologia hipotético-dedutiva e fundamentou-se na leitura de bibliografias 

(como artigos científicos, obras completas, dentre outros) sobre temas relevantes ao contexto do 

objeto de estudo. Logo, foi realizado um aprofundamento mínimo principalmente quanto aos 

temas do hiperpresidencialismo latino-americano, constitucionalismo abusivo e legalismo 

autocrático com o intuito de compreender de forma mais precisa os mecanismos políticos 

demonstrados por essas teorias. O objetivo era identificar se o contexto vivido no Brasil poderia 

ser explicado através da noção do legalismo autocrático e relacionar o uso de ferramentas ligadas 

à internet à promoção de instabilidades sociais e políticas. Assim, a partir da leitura dos textos 

colhidos, já se tornaram mais nítidas algumas ligações com o objeto de estudo: a realidade política 

brasileira na última década. Sendo possível inferir a articulação de recursos e instituições 

democráticas para práticas cuja tendência é o enfraquecimento do Estado de Direito. Tornou-se 

claro também o papel da internet e de seus instrumentos como importantes meios para 

potencializar os fenômenos político-sociais. 
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A série norte americana Orange is new black, teve sua primeira temporada lançada pela Netflix 

em 2013 obtendo grande audiência de público. A trama destaca o convívio entre detentas da 

penitenciária feminina da cidade de Litchfield. Possui uma abordagem temática que proporciona 

discussões importantes acerca de questões relacionadas a protagonismos e interseccionalidades, 

construindo uma ampla discussão sobre as disputas discursivas por identidade. Deste modo, o 

estudo tem como objetivo identificar nas falas das mulheres negras receptoras os conteúdos 

midiáticos relacionados às questões raciais e de gênero, assim como elementos de ‘reflexividade’ 

por parte deste público. Para realizar o trabalho foi mobilizado o referencial teórico das 

“Midiasculturas”, que não percebe as mídias como uma ferramenta simplesmente alienadora. O 

conceito de "Interseccionalidade" também apoia a analise, ele remete a uma teoria transdisciplinar 

que visa apreender a complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de 

um enfoque integrado. Essa abordagem refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes 

eixos da diferenciação social que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, idade, 

deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples reconhecimento da 

multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas categorias e postula sua 

interação na produção e na reprodução das desigualdades sociais. Foi aplicada a análise de 

conteúdo aos dados coletados pelo grupo de pesquisa 'midiaculturas'.  A primeira temporada do 

seriado foi segmentada e as partes foram analisadas quantitativamente proporcionando a 

descrição de situações de protagonismo, conflito, negociações segundo a raça e o gênero. Esses 

achados serão confrontados com o sentido dado ao seriado pelos fãs brasileiros entrevistados. 

Foram realizadas  entrevistas em profundidade a respeito dos conteúdos do seriado em tela. 
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No âmbito de uma crise institucional e democrática, muitas são as facetas da estrutura 

governamental que acabam por se revelar insuficientes ou limitadas. O design do 

presidencialismo brasileiro, neste sentido, tem mostrado, pela experiência recente, que a 

nomeação de cargos pelo Presidente da República apresenta uma escolha predominantemente 

política de atores que não necessariamente detém a real "competência" para com a função a ser 

exercida. Considerando o impacto disso nas condições de governabilidade, buscou-se avaliar se 

e de que maneira essas nomeações são realmente necessárias, analisando também o custo político 

desse processo no regime brasileiro. A metodologia utilizada foi predominantemente empírica. 

Primeiramente, para a coleta de dados, foi realizado um levantamento para listagem dos cargos 

nomeados pelo Presidente por determinação constitucional, selecionando-se os incisos I, XIV, 

XV, XVI e XVII do art. 84, e excluindo-se o inc XXV, eis que tornaria o trabalho demasiadamente 

extenso. Após, foi realizada uma pesquisa no Diário Oficial da União, nas seções 2, extra e 

suplementar, buscando-se os decretos expedidos pelo Chefe do Executivo com a fundamentação 

legal supramencionada, com o recorte temporal de 01/01/2018 a 29/04/2021. A partir dos 

resultados, fez-se a relação, em planilha Excel, das nomeações realizadas pelo atual Presidente, 

listando-se a denominação do cargo/função, a estrutura a que pertence, o fundamento legal, a 

forma de ingresso do agente, seu nome, a data da nomeação, sua formação e titulação, se possui 

carreira militar e o link de cada decreto. No interstício temporal analisado, foram registrados 348 

atos de pessoal, sendo 38 designações, 244 nomeações, 31 reconduções, 1 dispensa e 34 

exonerações. Destes atos, 130 foram fundamentados no inc I; 53 no inc XIV; 1 no inc XV; 160 

no inc XVI; e 4 no inc XVII. Quanto à análise da formação dos agentes, a pesquisa segue em 

andamento, pois não há uma fonte oficial única para a coleta dos dados. Nesse sentido, não se 

pode concluir, ainda, a pertinência técnica das nomeações, e, portanto, aferir o impacto político 

delas no âmbito da atividade de governo. Contudo, já se apresentam indícios de que as nomeações 

tendem mais à matriz político/ideológica que à de capacidade técnica. No que diz respeito a um 

possível rompimento da Democracia e do Republicanismo e à reconstrução do modelo de controle 

interno do presidencialismo brasileiro, tais aspectos que dependem do produto desta investigação, 

ficando para uma segunda parte deste estudo, cotejando com os conhecimentos da ciência política. 
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O projeto sobre as plataformas digitais e seu quadro geral e analítico tem como objetivo o estudo 

das alterações promovidas com o seu surgimento, e as alterações nas relações de trabalho 

decorrentes, além de explorar as perspectivas do direito quanto à sua regulamentação. Quanto ao 

trabalho desenvolvido em plataformas, o recorte do projeto é quanto aos aplicativos de serviço de  

entrega de produtos de mercado, comidas e bebidas prontas e o transporte de passageiros, 

buscando responder o enquadramento deste trabalho no tema geral de plataformas digitais e a 

recepção desse modelo de trabalho no direito.Para isso, busca-se responder o que são plataformas 

digitais, como é utilizada a tecnologia como fator de disrupção de novas formas de organização 

empresarial e de trabalho, quais as características do trabalho executado em plataformas, o perfil 

de quem executa esse trabalho e a relação dessas características com os princípios de proteção e 

promoção do trabalho digno, observando as normas internacionais e do direito do trabalho 

brasileiro. Para a compreensão dos impactos sociais e também as causas desse fenômeno, estuda-

se concomitantemente o neoliberalismo como racionalidade para a criação da figura do 

trabalhador empreendedor de si mesmo, autônomo, e sem direitos trabalhistas, arquétipo presente 

nas novas relações de trabalho do século XXI, assim como a consequente precarização do trabalho 

e a ausência de garantias sociais e trabalhistas. Na bibliografia, buscou-se compreender o quadro 

geral de classificação das atividades desenvolvidas em plataformas digitais e as relações de 

trabalho decorrentes da interação entre indivíduo ou grupos de indivíduos e plataformas, na 

condição de executores do serviço para o qual foram desenvolvidas. A partir do quadro geral o 

objeto foi delimitado para o trabalho desenvolvido em aplicativos que passaram a ser tema de 

ações judiciais demandando o reconhecimento de vínculo de emprego. Para tanto, utiliza-se de 

materiais oriundos da pesquisa bibliográfica nacional e internacional sobre o tema geral das 

plataformas digitais e a pesquisa por teses brasileiras que discutem a regulamentação do trabalho 

em plataformas.Quanto à bibliografia crítica, o recorte teórico abrange autores que discutem os 

impactos do neoliberalismo nas relações de trabalho e na subjetividade dos indivíduos. Foram 

utilizados autores que convergem para o método arqueo-genealógico proposto por Michel 

Foucault. 
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O objetivo da presente pesquisa consistia em compreender como o sistema de freios e contrapesos 

se comporta em um arranjo institucional onde um dos atores políticos, qual seja, o chefe do poder 

executivo, é dotado de amplos poderes (hiperpresidencialismo), bem como analisar qual foi o 

posicionamento dos outros poderes diante da adoção de medidas antidemocráticas e que podem 

ser caracterizadas como legalismo autocrático, fenômeno em que líderes eleitos 

democraticamente implementam uma agenda autoritária por meio da utilização de normas 

previstas no próprio sistema jurídico, visando o aumento da concentração de poder no Executivo. 

Seria de se esperar que, no caso brasileiro, o empreendimento de uma agenda autoritária 

encontraria menos obstáculos em virtude da existência de um executivo forte. Foi possível 

compreender que o Poder Executivo estruturado pela Constituição é poderoso do ponto de vista 

legislativo, pois possui a prerrogativa exclusiva de iniciar o processo legislativo nas principais 

áreas da política, como tributação e orçamento. Mas, em virtude da fragmentação partidária, o 

chefe do executivo é obrigado a formar coalizões para implementar sua agenda legislativa, o que 

implica em uma redução de seu poder. Existiria então um regime híbrido, em que coexistem 

mecanismos de aumento e diminuição dos poderes do presidente. Uma vez constatado que não há 

de fato um prevalecimento do executivo sobre os outros poderes, passou-se a analisar as medidas 

antidemocráticas adotadas pelo presidente, bem como as respostas dos demais poderes. A partir 

da leitura de matérias jornalísticas, constatou-se que a Lei de Segurança Nacional tem sido 

utilizada pelo presidente como um instrumento de intimidação e restrição da liberdade de 

expressão. Porém, verificou-se que apesar do aumento no número de investigações instauradas 

com base na LSN, a maioria das ações são arquivadas pela justiça, sem que os investigados sofram 

maiores consequências, o que pode ser interpretado como um sinal de que o Judiciário tem 

exercido uma espécie de contenção à atuação do Executivo. O mesmo pode ser dito acerca do 

controle exercido pelo Legislativo, uma vez que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de 

lei que revoga a LSN. Assim, pode-se atestar o funcionamento do sistema de freios e contrapesos, 

visto que pelo menos no que diz respeito à utilização indevida da LSN, os demais poderes têm 

atuado no sentido de reverter medidas do executivo que importaram em perseguições políticas e 

restrição do direito à livre manifestação do pensamento. 
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A pesquisa “Efeitos de museu sem museu: a crítica institucional em contextos precários 

(MUSA_Acervo)” faz análise das diferenças entre museus e o museu universitário das diferentes 

formas de se conceber um museu a partir da história de como formou-se o acervo do Museu. Com 

base em leituras de textos, artigos  sobre o  MAC-USP e o Museu da Gravura Cidade De Curitiba, 

com materiais disponíveis  no site do Museu de Arte da UFPR, o qual faz parte da Coordenadoria 

de Cultura e Extensão (PROEC) da universidade Federal do Paraná. Para a construção de 

entrevistas com os alunos, professores e artistas, envolvidos na construção física do Musa que 

hoje conhecemos, desde de os projetos de extensão "Museu a céu aberto" e "Pinacoteca da 

UFPR". É por da crítica institucional que elementos são apresentados com índice de maior 

atenção. Estes apresentam uma força matriz ao ambiente museológico, quais  mostram suas 

características, crenças, ideologias e etnias de  locais  e realidades  diversas.  Exemplo disso é o 

início dos anos 60, onde os artistas renovam suas relações com o museu, acrescentando aos seus  

trabalhos contextos diferentes, desenvolvidos através de uma nova perspectiva. Mas é somente  

na década de 2000 que as instituições dão  lugar para apresentar  críticas e assuntos diversos 

através de suas exposições. Essas mudanças institucionais instigaram artistas a mostrar a diferença 

entre os locais. O segundo Projeto de Extensão que ocorreu em 1999-2000, a "Pinacoteca da 

UFPR", trouxe uma reflexão sobre a produção  artística da época, construindo então uma história 

dos artistas no Paraná. A princípio o objetivo foi colecionar e analisar as obras artísticas presente 

na própria universidade, recebendo também  diversas doações de artistas, assim construindo seu 

acervo hoje conhecido. 
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A metodologia escolhida para análise crítica da temática será o método dialético, divide-se entre 

a tese, antítese e a síntese. À vista disso, a tese proposta pela presente pesquisa é a de que o 

instituto da legítima defesa pode ser aplicado no contexto de violência doméstica quando uma 

mulher mata seu agressor, empregada de maneira favorável o instituto em defesa da ré, 

ocasionado sua absolvição. A antítese será a apresentação de um caso que versa sobre como o 

instituto referido foi desconfigurado, acarretando a condenação da ré e a síntese será uma análise 

crítica da jurisprudência trazida sob a ótica da tese posta.A presente análise propõe investigar 

acerca do instituto da legítima defesa, qual deve ser aceito de forma benéfica em favor da vítima, 

que passa a ser a autora, em casos de homicídio advindo, como consequência, de um quadro 

progressivo de violência doméstica, pois o regime da legítima defesa estabelece que quando usado 

moderadamente, serve para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

Uma mulher que sofre violência doméstica vive em estado de perigo constante, sofre violência 

física, sexual, moral, psicológica e emocional, encontra-se em estado permanente de alerta para 

possíveis agressões, ela nunca sabe se apanhará hoje ou se estará viva amanhã. A desigualdade 

de gênero é um dos principais pilares do sistema patriarcal, que subjuga a mulher e todas as 

minorias possíveis, o recorte de gênero e raça é indispensável em uma sociedade profundamente 

racista, pois a mulher negra é duplamente violentada, primeiro por ser mulher e segundo por ser 

negra. Sua imagem foi construída ao longo de séculos de opressão racista e machista e 

visivelmente essas seriam as mais afetadas por uma sociedade desigual, qual concorda muitas 

vezes com o discurso do agressor e deslegitima o da vítima. Ademais, o objetivo do presente 

trabalho, será explanar sobre o conceito de gênero, patriarcado e a mulher negra, na perspectiva 

do feminismo negro e do mulherismo. Analisará também sobre o que entende-se por violência 

doméstica e seus índices nacionais com base na Lei n.º 11.340 de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha) e na Lei 13.104 de março de 2015 que regulamenta o feminicídio como qualificadora do 

crime de homicídio. A seguir, tratará-se acerca do que é a legítima defesa teoricamente presumida 

e em quais casos aplica-se o instituto previsto pelo Código Penal. Por fim, além da revisão 

bibliográfica, será analisada uma jurisprudência acerca da temática. 
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O Curso Itinerante de Formação Cidadania e Território (CIFCT) nasceu, em 2019, de uma atuação 

conjunta do Projeto Ocupações Urbanas (POU) ligado ao curso de geografia da UFPR e o Instituto 

Democracia Popular (IDP) junto do movimento social de ocupações urbanas da Cidade Industrial 

de Curitiba e, posteriormente, abraçaram também este projeto o Terra de Direitos (TD), o grupo 

LABÁ - Direito, Espaço e Política, também da UFPR. O curso objetiva, através de módulos 

temáticos, oferecer formação política, jurídica, técnica e teórica às lideranças das ocupações Dona 

Cida, 29 de Março, Tiradentes e Nova Primavera, no intuito de colaborar com o fortalecimento 

do movimento. Em 2020, realizou-se o primeiro encontro com o “módulo de geografia”, porém, 

com o início da pandemia de Covid-19, os demais encontros foram suspensos. Todavia, no 

primeiro semestre de 2021, o POU foi novamente convidado para realizar o “módulo de 

geografia”, desta vez na ocupação Nova Esperança, localizada no município de Campo 

Magro/PR. Desta forma, a realização do CICIT tem se materializado como uma atividade de 

extensão universitária, alinhada à pesquisa, na medida que promove a ponte entre a universidade 

e a comunidade externa e promove o contato de estudantes de graduação com experiências que 

colaboram e complementam a formação acadêmica e a produção científica do grupo de pesquisa. 

Assim, a partir dos documentos produzidos na construção do “módulo de geografia”, fez-se uma 

discussão teórica acerca das contribuições, potencialidades e implicações do projeto, a luz do 

conceito de Extensão Popular, isto é, um trabalho social útil, ligado a um processo maior de 

formação social com objetivo da transformação concreta da realidade dos sujeitos, sejam os 

moradores das comunidades, sejam os ministrantes do curso (POU, IDP e outros). Inicialmente, 

discute-se a Universidade Brasileira como um campo estratégico de disputas políticas, sociais, 

ideológicas e econômicas. No segundo momento, apresenta-se um breve histórico da concepção 

de extensão universitária e da categoria social povo, refletindo sobre o papel da Universidade 

junto aos movimentos sociais, na transformação da realidade cotidiana. Deste modo, ao contrário 

de uma concepção assistencialista, a Extensão Popular busca, a partir do contato com o povo, a 

produção de novos conhecimentos, e não a simples troca de saberes ou a imposição de um saber 

acadêmico. Desta forma, percebe-se que o projeto impacta tanto na qualificação dos instrumentos 

de luta do movimento social, quanto na formação discente dos estudantes-extensionistas. 
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O projeto sobre as plataformas digitais e seu quadro geral e analítico tem como objetivo o estudo 

das alterações promovidas com o seu surgimento, e as alterações nas relações de trabalho 

decorrentes, além de explorar as perspectivas do direito quanto à sua regulamentação. Quanto ao 

trabalho desenvolvido em plataformas, o recorte do projeto é quanto aos aplicativos de serviço de  

entrega de produtos de mercado, comidas e bebidas prontas e o transporte de passageiros, 

buscando responder o enquadramento deste trabalho no tema geral de plataformas digitais e a 

recepção desse modelo de trabalho no direito. Para isso, busca-se responder o que são plataformas 

digitais, como é utilizada a tecnologia como fator de disrupção de novas formas de organização 

empresarial e de trabalho, quais as características do trabalho executado em plataformas, o perfil 

de quem executa esse trabalho e a relação dessas características com os princípios de proteção e 

promoção do trabalho digno, observando as normas internacionais e do direito do trabalho 

brasileiro.  Para a compreensão dos impactos sociais e também as causas desse fenômeno, estuda-

se concomitantemente o neoliberalismo como racionalidade para a criação da figura do 

trabalhador empreendedor de si mesmo, autônomo, e sem direitos trabalhistas, arquétipo presente 

nas novas relações de trabalho do século XXI, assim como a consequente precarização do trabalho 

e a ausência de garantias sociais e trabalhistas.  Na bibliografia, buscou-se compreender o quadro 

geral de classificação das atividades desenvolvidas em plataformas digitais e as relações de 

trabalho decorrentes da interação entre indivíduo ou grupos de indivíduos e plataformas, na 

condição de executores do serviço para o qual foram desenvolvidas. A partir do quadro geral o 

objeto foi delimitado para o trabalho desenvolvido em aplicativos que passaram a ser tema de 

ações judiciais demandando o reconhecimento de vínculo de emprego.  Para tanto, utiliza-se de 

materiais oriundos da pesquisa bibliográfica nacional e internacional sobre o tema geral das 

plataformas digitais e a pesquisa por teses brasileiras que discutem a regulamentação do trabalho 

em plataformas. Quanto à bibliografia crítica, o recorte teórico abrange autores que discutem os 

impactos do neoliberalismo nas relações de trabalho e na subjetividade dos indivíduos. Foram 

utilizados autores que convergem para o método arqueo-genealógico proposto por Michel 

Foucault. 
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Este primeiro exercício de Iniciação Científica é dedicado a um estudo introdutório da 

caracterização que Aristóteles apresenta para ciência <ἐπιστήμη> na obra “Segundos Analíticos” 

, assim como os desdobramentos que são imediatamente extraídos dessa caracterização nos 

capítulos seguintes do mesmo livro. Esses primeiros desdobramentos concentram-se nos dez 

primeiros capítulos da obra supramencionada, razão pela qual, neste primeiro exercício, será 

nesses capítulos que a presente pesquisa será concentrada. Busca-se aqui mapear os conceitos 

fundamentais, bem como o modo como Aristóteles os articula, na obra que ele se dedica a analisar 

o que é e como se efetua o conhecimento científico.  Os Segundos Analíticos é a obra aristotélica 

que tem o conhecimento (e sua definição) e o saber científico como tema das investigações do 

filósofo grego. Apesar de ser um texto pouco “amigável” ao leitor, e nas palavras de Oswaldo 

Porchat, não entregar seus segredos a uma primeira leitura, a cada trecho do escrito, a 

argumentação de Aristóteles vai se encaixando cada vez mais e formando um texto muito coeso 

e que de fato entrega aquilo que é proposto pelo grego, a formulação de uma doutrina científica e 

um método de avaliação dos saberes científicos. Em seus dez primeiros capítulos é onde está 

concentrado o núcleo da análise do conhecimento e do conhecimento científico feita por 

Aristóteles. Já nas primeiras linhas da obra somos introduzidos à visão aristotélica do aprendizado 

– “Todo ensinamento e todo aprendizado racional surge a partir de conhecimento previamente 

disponível” - apesar de curto, este trecho serve como fundação do que há por vir na argumentação 

sobre o método de obtenção do conhecimento científico. Visto tratar-se de uma pesquisa 

eminentemente especulativa, a metodologia repousa na consulta aos textos, tanto na obra 

supramencionada, quanto na literatura secundária pertinente. Os resultados esperados consistiram 

em mostrar de que modo as características principais do conhecimento científico, de sua estrutura 

e objeto, expostas nos dez primeiros capítulos dos Segundos Analíticos, podem ser deduzidas a 

partir da definição de ciência como conhecimento pela causa. 
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Na UFPR setor Litoral, desde 2008 foi implantado um PPP que estabelece um currículo 

diferenciado institucional para seus cursos que inova os espaços tradicionais, suas licenciaturas 

estabelece vínculos com toda a comunidade e como incluir a comunidade no ambiente acadêmico. 

O objetivo da pesquisa é Analisar, sob o ponto de vista do desenvolvimento profissional dos 

sujeitos envolvidos, a influência dos currículos e dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dessas 

licenciaturas nas ações práticas de docência dos seus egressos. Ao entrar em contato com os 

Egressos mandamos um questionário para dar  continuidade na pesquisa. Com base no 

instrumento de coleta de dados da Educação e Trabalho, efetuado em setembro de 2020 até março 

de 2021 apenas Licenciaturas em Artes e Licenciatura em Ciências, os dados obtidos foram 

ótimos dadas a condições que estamos vivendo em uma Pandemia onde muito dos recém-

formados estão sem lecionar. O primeiro contato com os egressos é um pouco delicado pois 

precisamos insistir bastante para que respondam nosso questionário e não desistam de responde-

lo na metade. Nossa pesquisa visa entender melhor o que acontece com os nossos egressos quando 

deixam a Universidade. Saber onde trabalham, em qual região, se trabalham ou não na área de 

formação. Os dados ainda passaram por um processo de decupagem e os resultados ainda poderão 

sofrer alterações. A pesquisa tem caráter qualitativo que pretende descrever as ações, disposições 

e crenças que os sujeitos tinham, adquiriram ou modificaram durante a fase inicial de sua carreira 

docente ou que ainda mantém. A metodologia de pesquisa visa resgatar as trajetórias escolares e 

as ações práticas educacionais dos sujeitos que se graduam, ou graduaram, nas licenciaturas da 

UFPR setor Litoral e que possuirão egressos até o ano de 2023. 
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A emergência climática e a crise ambiental postas na modernidade se mostram como problemas 

urgentes para a composição dos currículos que serão utilizados na formação de cidadãos e 

profissionais, para que estes consigam lidar com a complexidade do mundo natural e não natural 

na busca por sustentabilidade. Esta demanda tornou a temática do meio ambiente um tópico 

necessário em todas as modalidades de ensino, inclusive prevista para ser trabalhada em todas as 

disciplinas, de maneira transversal. Sobre a metodologia, foi aplicado um questionário aos 

egressos constituído de perguntas fechadas, abertas e de múltiplas escolhas, construído utilizando-

se o software livre e gratuito Lime Survey, e os resultados filtrados através do Jasp. O presente 

relatório aborda as questões que possibilitam identificação das práticas de ensino relacionadas 

com a temática Meio Ambiente. Os contatos foram realizados através de e-mail, ligação 

telefônica, Facebook e WhatsApp. As atividades realizadas foram as possíveis dentro do contexto 

de pandemia, consistindo principalmente na obtenção de dados atualizados, revisão bibliográfica 

e reuniões operacionais do grupo. Considerando as universidades como agentes transformadores 

da realidade local, e que possibilitam a formação dos profissionais que irão atuar nos diferentes 

contextos regionais, a bolsista vem investigando a adoção do tema Meio Ambiente nas práticas 

de sala de aula dos egressos da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral (UFPR Litoral) 

que atuam profissionalmente com ensino, em relação aos fatores que influenciam a intenção 

comportamental para se trabalhar tal temática. Visando identificar as motivações envolvidas no 

processo de formação de tais indivíduos, que levaram ao comportamento profissional relacionado 

ao meio ambiente, a pesquisa aqui apresentada busca aplicar a Teoria do Comportamento 

Planejado (TCP), no campo educacional, mas especificamente na parte de ensino, para que a partir 

da TCP identifiquemos as razões que impulsionam e determinem as ações do educador em relação 

a adoção do tema Meio Ambiente. A teoria de referência procura esclarecer as finalidades e os 

comportamentos dos sujeitos, teve sua validação por diversos estudos, um desses desenvolvido 

por Ajzen (1991) evidencia na teoria o objetivo de ampliar determinados comportamentos que se 

formam a partir de três pontos de base: Comportamentais, Normativos e de Controle. 
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O presente projeto tem como análise a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 

levando em consideração a teoria de Jürgen Habermas sobre o poder constituinte, adequado ao 

paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, parte-se de uma 

nova forma de interpretação constitucional, a partir de um viés mais protecionista do Judiciário 

na defesa dos direitos fundamentais relativamente à sua incidência nas relações entre particulares. 

Nesse liame, apresenta-se a discussão doutrinária frente o tema e a posição do Supremo Tribunal 

Federal em dois julgados relevantes: o RE 158.215/RS e o RE 201.819/RJ. Com resolução de 

mérito semelhantes, ambos são dados como pioneiros em suas especificidades. O primeiro por ter 

introduzido a discussão após a promulgação da Constituição de 1988 e o segundo pela repercussão 

frente aos votos dos Ministros que apresentaram diferentes doutrinas sobre o tema, trazendo a 

lume pela primeira vez tais considerações na Jurisdição Constitucional - da eficácia horizontal. 

Assim, tentou-se abordar a questão da eficácia horizontal a partir do paradigma procedimentalista 

do Estado Democrático de Direito proposto por Habermas, aludindo os requisitos a serem 

considerados como legítimos ao poder constituinte, tendo em si a instauração de direitos 

fundamentais de antemão e sua defesa a partir da Jurisdição Constitucional, como um projeto 

aberto ao futuro, regrado a partir das tendências do constitucionalismo pós-guerra e a relação da 

sociedade e do campo social com a Constituição a partir do patriotismo constitucional, que 

configura também a uma lealdade para aquilo a qual se assumiu com o poder constituinte: a 

redução da desigualdade. Enfim, a pesquisa se pautou por análise doutrinaria e jurisprudencial, 

referente aos dois julgados paradigmáticos para este trabalho. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1592 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

LITERATURA INFANTIL DE TEMÁTICA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

Nº: 202110016 

Autor(es): Flavia Renata Farias Ferreira 

Orientador(es): Paulo Vinicius Baptista Da Silva 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Criança, Literatura Infantil, Relações Raciais 

 

O trabalho está inserido em no projeto Literatura infantil de temática afro que tem como propósito 

a criação de um livro digital para promover, em âmbito nacional, maior acesso a livros infantis 

com a temática afro. São preparadas resenhas de livros de literature infantil de temática Africana. 

Sendo assim, envolve diversas universidades públicas interessadas em difundir o conhecimento 

sobre a cultura e história do povo negro. A revisão de literatura foi realizada por um grupo de 

estudantes utilizando o software StArt,  que mesmo facilita a categorização das bases de dados, 

gerando também a leitura de artigos e trabalhos selecionados a partir da revisão de literatura. A 

pesquisa discutiu se as representações da cultura afro na literatura infantil influenciam na forma 

que a criança negra constrói a sua autoimagem e autoestima. A partir da leitura de livros infantis 

de temática afro, apoiado na Lei n.º 10.639/03 que estabelece a inclusão e obrigatoriedade da 

temática “história e cultural afro-brasileira” e também em comparação a pesquisas de campo a 

cerca da visão da criança sobre esses fatos. O foco desta pesquisa se desencadeou após a leitura 

de três livros que, apesar de serem infantis, têm as suas escrita e narrativa completamente 

distintas: “O piquenique da Monique”; e “O menino de olhar apertadinho que enxergava longe”, 

de Sônia Rosa; e “A escrava”, de Maria Firmina dos Reis. Este último é a publicação dirigida a 

crianças de uma parte do romance “Ursula”, primeiro romance publicado por uma mulher no 

Brasil. Os livros trazem em comum a valorização de elementos de cultura Africana e de 

personagens Negras. Esses trabalhos possibilitam uma ideia de como os livros podem atravessar 

as subjetividades das crianças, mesmo sem tratar diretamente, ou apresentar como foco principal 

as relações raciais, que existem sempre, e a importância deste fato ocorrer. 
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O repolho roxo e a beterraba são ricos em compostos fitoquímicos e o consumo de ambos estão 

relacionados com a prevenção de doenças. Esses vegetais podem ser consumidos cru ou após 

diferentes processos de cocção, tais como ebulição, vapor, microondas, sous-vide, stir-frying, 

pressão e fritura. O tratamento térmico pode causar alterações físicas, químicas, biológicas e 

nutricionais no alimento que podem ser desejáveis ou não. Assim, o objetivo desta revisão foi 

verificar o efeito de diferentes métodos de cocção aplicados em repolho roxo e beterraba. A busca 

foi realizada na base de dados Web of Science, Scopus, Scielo e PubMed mediante os seguintes 

descritores e suas combinações: “Beet”, “Red Beet”, “Red Beetroot”, “Beta Vulgaris”, “Red 

cabbage”, “Brassica oleracea var. capitata f. rubra”, “Bioactive”, “Antioxidant”, “Cooking”, 

“Thermally processed” e “Processing”. Como critério de inclusão foi definido os artigos 

publicados em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que retratam a temática referente 

à revisão narrativa e artigos publicados e indexados de 2002 a 2021.  Os critérios de exclusão 

foram estudos realizados com outros vegetais, em idiomas que não português, inglês e espanhol 

e com resultados somente em gráficos e/ou figuras. Os resultados dos estudos variaram conforme 

o método empregado, o período de cocção e a temperatura dos tratamentos. Os estudos indicam 

que diferentes tratamentos térmicos podem levar a efeitos positivos, negativos ou não levar a 

mudanças significativas no teor de nutrientes e na atividade antioxidante desses vegetais. Alguns 

compostos são sensíveis a mudanças de temperatura, pH, presença de água e luz e podem ser 

perdidos facilmente, enquanto outros compostos tornam-se mais biodisponíveis após o processo 

de cocção devido a modificação da estrutura vegetal. Nesta revisão, a literatura disponível nos 

revela que o cozimento no vapor é uma forma mais segura de cozinhar repolho roxo e a beterraba 

em termos de retenção do conteúdo bioativo dos vegetais quando comparado a outros métodos. 

Esses achados são importantes para auxiliar o consumidor a optar pelo tratamento térmico mais 

efetivo na retenção dos componentes que são benéficos à saúde. 
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PRODUÇÃO DE KITS DE DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO PARA COVID-19 

Nº: 20218134 

Autor(es): Marcelo dos Santos Conzentino 

Orientador(es): Luciano Fernandes Huergo 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Elisa, Sars-Cov-2, Teste Imunológico 

 

SARS-CoV-2 é um novo coronavírus membro da ordem Nidovirales, família Coronaviridae, 

gênero Betacoronavírus, em 2019 foi responsável por causar uma nova doença respiratória aguda 

conhecida como COVID-19, que se espalhou rapidamente fazendo com que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) decretasse como uma pandemia mundial em março de 2020. Para 

detectar a soroconversão de COVID-19 em humanos e realizar estudos epidemiológicos é 

necessário um teste sorológico de produção nacional e que tenha baixo custo. O objetivo deste 

estudo foi desenvolver um ensaio de Imunoabsorção Enzimática ELISA Indireto para detecção 

de anticorpos IgG anti-SARS-CoV-2 em amostras de soro e/ou plasma humano. A proteína 

recombinante do Nucleocapsídeo de SARS-CoV-2 fusionada a uma cauda e 6 histidinas foi 

expressa em células de Escherichia coli (BL21) e purificada por cromatografia de afinidade em 

coluna Hi-Trap-Chelating-Ni2+ (GE Healthcare), em seguida foi analisada por SDS-PAGE. A 

proteína purificada foi utilizada para revestir placas de polistireno de 96 poços. Estas placas foram 

utilizadas para reação de ELISA indireto usando anti-IgG humano marcado com a enzima 

peroxidase HPR, as reações foram reveladas com substrato cromogênico. A sensibilidade do 

ensaio foi avaliada usando amostras de soro de 140 casos confirmados de COVID-19. A 

especificidade foi determinada testando 210 amostras de controles negativos pré-pandêmicos de 

soro humano. Os valores de densidade óptica bruta (OD450nm) foram determinados e expressos 

como porcentagem de uma amostra referência ao longo da validação do método. A análise da 

curva de Características de Operação do Receptor (ROC) e a Análise de Área sob Curva (AUC) 

foram realizadas para avaliar o desempenho do ELISA desenvolvido. o valor de corte do ELISA 

Indireto validado foi definido em 12,5% do sinal em relação a referência, a sensibilidade do ensaio 

foi de 90% (IC 95%: 83,79% - 94,42%) e a especificidade foi de 98,1% (IC 95%: 95,20% - 

99,48%). A ROC apresentou valor de AUC de 0,965 (IC 95%: 94,16% - 98,78%). A acurácia do 

ensaio desenvolvido foi similar a obtida em kits comerciais. 
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DOENÇA DE PARKINSON E FISIOTERAPIA: ANÁLISE DA REPERCUSSÃO DE 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES COM ATIVIDADES FÍSICAS TERRESTRES E 

AQUÁTICAS: IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS SOBRE A CONDIÇÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA POR MEIO DA ESPIROMETRIA. 
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A doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa e progressiva, com repercussões motoras e não 

motoras, bem como disfunções cardiorrespiratórias. Essas alterações são consideradas maior fator 

de risco para mortalidade, além de contribuir para a redução capacidade funcional. Entretanto, 

ainda é pouco explorado na literatura a associação entre exercícios cardiorrespiratórios e 

aquáticos como forma de prevenção e reabilitação na DP. Os objetivos do estudo foram: 1) 

identificar e comparar a condição cardiorrespiratória de duas idosas com DP e 2) elaborar um 

programa de exercícios físicos aquáticos (PEFA). O estudo respeita a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde e possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos 

da Universidade Federal do Paraná - 2.200.372. Foram recrutadas 2 idosas com DP. As 

participantes foram avaliadas por meio dos seguintes instrumentos: Espirometria com os 

desfechos capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1) e índice de Tiffeneau (IT); e  manovacuometria, com análise da Pressão Inspiratória 

Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima (PEmáx). Os valores de referência para 

manovacuometria foram PImáx 45-60 cmH2O e PEmáx 90-130 cmH2O de acordo com o sexo e 

idade das participantes. O PEA proposto contém cerca de 45 minutos de duração dividido em 

aquecimento, treinamento cardiorrespiratório intervalado de alta intensidade e desaquecimento 

por meio do método Ai-Chi. A participante 1 possui 67 anos e aproximadamente 12 anos de tempo 

de diagnóstico, com volumes e capacidades adequados para sua idade, sexo e peso; obteve os 

seguintes escores: CVF= 2,70L (101% do predito); VEF1= 2,18L (103% do predito); IT= 80,7 

(102% do predito) e manovacuometria resultou na PImáx=50 cmH2O e PEmáx=40 cmH2O. Já a 

paciente 2 com 75 anos e 5 anos de tempo de diagnóstico, também possui volumes e capacidades 

adequados para sua idade, sexo e peso, sendo a CVF= 2,55L (98% do predito); VEF1= 2,08L 

(103% do predito); IT= 81,6 (105% do predito) e manovacuometria resultou na PImáx=40 

cmH2O e PEmáx=30 cmH2O. Conclui-se que os resultados encontrados para pressões 

respiratórias estavam abaixo do esperado, o que permite deduzir limitações na condição 

cardiorrespiratória relacionados a força muscular inspiratória e expiratória das participantes. 

Além disso, os fatores físicos funcionais de cada uma devem ser considerados ao analisar e 

comparar os dados obtidos. Os resultados deste estudo são provenientes de um banco de dados 

devido a pandemia Covid-19, não sendo possível a execução do PEFA. 
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DOENÇA DE PARKINSON E FISIOTERAPIA: ANÁLISE DA REPERCUSSÃO DE 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES COM ATIVIDADES FÍSICAS TERRESTRES E 
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A doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa, crônica e progressiva que leva à redução da 

capacidade funcional e aptidão cardiorrespiratória, e pode estar relacionada à inatividade física e 

sedentarismo. Isso contribuiu para o aumento da fadiga e agravamento das disfunções 

respiratórias. Esses impactos podem ser reduzidos pela Fisioterapia Aquática (FA) e exercícios 

terapêuticos aeróbicos. Entretanto, a avaliação e intervenções relacionadas à capacidade funcional 

e cardiorrespiratória em indivíduos com DP é pouco explorada na literatura. Deste modo, o 

objetivo foi verificar os efeitos do programa de exercícios terapêuticos aquáticos na aptidão 

cardiorrespiratória de pessoas com DP. O estudo foi dividido em duas etapas: 1) identificar e 

comparar a condição cardiorrespiratória de duas idosas com DP; 2) elaborar um Programa de 

Exercícios Fisioterapêuticos Aquáticos (PEFA). Estudo transversal aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Humanos da UFPR (2.200.372), em idosas com diagnóstico clínico de DP 

idiopática, recrutadas em associações da área e contatos da base de dados dos projetos na UFPR. 

Os instrumentos utilizados na avaliação foram: espirometria para avaliação da Ventilação 

Voluntária Máxima (VVM); e Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6) – teste submáximo para 

a capacidade funcional, e que está relacionado à condição cardiorrespiratória. O PEFA proposto 

tem duração de 45 minutos divididos em aquecimento, treinamento cardiorrespiratório 

intervalado de alta intensidade e desaquecimento pelo método Ai Chi. A participante 1 possui 67 

anos e 12 anos de diagnóstico, obteve laudo da espirometria normal, valor de VVM 86,4 L/min 

(90% do predito) e distância percorrida no TC6 de 360 metros. Já a participante 2, com 75 anos e 

5 anos de diagnóstico, obteve laudo da espirometria normal, valor de VVM 35,5 L/min (38% do 

predito) e distância percorrida no TC6 de 460 metros. Pode-se observar que as participantes se 

encontravam com valores abaixo do esperado, o que sugeriu uma diminuição da capacidade 

funcional e aptidão cardiorrespiratória. Entretanto, aspectos físicos funcionais individuais, bem 

como aqueles relacionados à progressão da DP devem ser considerados ao analisar e comparar os 

dados obtidos. De maneira geral, a FA combinada à prática de exercícios terapêuticos aeróbicos 

pode ser eficaz na melhora do desempenho físico e capacidade cardiorrespiratória dessa 

população. Ressalta-se que resultados deste estudo foram aproveitados do banco de dados do 

grupo de pesquisa, em razão da pandemia da COVID-19, uma vez que não foi possível a execução 

do PEFA. 
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ESTUDO DE ENSAIOS PARA AVALIAR INIBIDORES DOS TRANSPORTADORES 
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O desenvolvimento de resistência à múltiplas drogas, também conhecido como multidrug 

resistance (MDR), é um dos maiores problemas enfrentados no tratamento do câncer. Esse quadro 

clínico deve-se a inúmeros fatores - como alterações no metabolismo da droga ou falha nos 

mecanismos regulatórios da morte celular programada - sendo o mais importante o efluxo ativo 

de quimioterápicos mediados pelos transportadores ABC. Na tentativa de reverter esse quadro, 

estão sendo desenvolvidos inibidores seletivos para esses transportadores. Com o objetivo de 

planejar drogas mais adequadas e de entender seus mecanismos de ação, testes in vitro e in silico 

são aplicados na triagem de medicamentos inibidores dos transportadores ABC. Além disso, esses 

ensaios, sejam eles baseados em membrana ou em células, vêm se mostrando como uma 

alternativa ao teste em animais, emergindo como um método de predição de alta performance. 

Assim, este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica para identificar quais são as principais 

abordagens in vitro e in silico utilizadas na identificação de inibidores dos transportadores ABC, 

responsáveis por promover a resistência à quimioterapia, no processo de triagem de 

medicamentos. Para isso, foram utilizadas informações extraídas das bases de dados PubMed e 

Scielo. Na busca dos estudos, usou-se uma série de palavras-chave, incluindo "ABC transporters", 

"inhibitors", "in vitro approaches", "drug screening", "drug development" e "cancer". Os artigos 

publicados até o momento que relacionam os transportadores ABC com o câncer ou que 

apresentam técnicas in vitro para a realização da triagem de inibidores dos transportadores ABC 

foram abordados. Portanto, por meio dessa revisão na literatura, foi possível elencar os principais 

métodos experimentais que podem ser empregados para identificação de novos inibidores de 

transportadores ABC, bem como caracterizar os mecanismos bioquímico e molecular da inibição. 

Ainda, a combinação de diferentes ensaios fornece resultados complementares, permitindo, 

assim, o direcionamento para o desenvolvimento de drogas mais eficazes e com menos efeitos 

colaterais. Dessa forma, os novos inibidores dos transportadores ABC podem resultar em grande 

impacto na melhora da resposta ao tratamento quimioterápico de pacientes com fenótipo de 

resistência à múltiplas drogas. 
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Filtros solares são utilizados para proteger indivíduos contra ação de raios UV, porém, 

preocupações com seus impactos ambientais são crescentes. Ferramentas de predição in silico e 

dados in vitro podem ser efetivos para predizer efeitos de toxicidade de filtros solares, como o 

potencial desregulador endócrino. A atividade desreguladora endócrina de 10 filtros solares 

orgânicos (dietilamino hidroxibenzoil hexil benzoato (DHHB), octocrileno (OT), etilhexil 

triazona (ET), tris-bifenil triazina (TBT), bis-etilexiloxifenol metoxifenil triazina (BEMT), butil 

metoxidibenzoilmetano (BM), homosalato (HMS), salicilato de etilexila (SE), etilexila 

metoxicinamato (EM), ácido fenilbenzimidazol sulfônico (AFS)) foi avaliada utilizando 

plataformas de banco de dados e de predições in silico (VEGA, ToxCast, T.E.S.T. e ICE). Os 

receptores endócrinos considerados nesse estudo foram: receptor de andrógeno (AR), receptor de 

estrógeno (ER) e receptor de tireoide (TR). Em alguns modelos, as funções de agonista ou 

antagonista foram investigadas. A abordagem inicial de pesquisa usando exclusivamente a 

plataforma VEGA (in silico) mostrou inatividade para 5 dos 10 filtros pesquisados e uma possível 

atividade de ligação ao receptor de estrógeno para 4 dos 10 filtros (HMS, SE, DHHB e BM), 

reforçada pelas plataformas T.E.S.T. e ICE como ER positivos em 3 desses filtros. O SE e BM 

também se mostraram ativos em relação à ligação ao receptor de estrógeno nos ensaios do 

ToxCast. Porém, as substâncias OT e HMS mostraram-se ativas pelos dados in vitro, 

apresentando atividade antagonista aos receptores de estrógeno, andrógeno e tireoide, o que difere 

das previsões in silico iniciais. Os filtros  EM e AFS não foram previstos como desreguladores 

endócrinos nas diversas plataformas. Em relação ao receptor de andrógeno, o DHHB, ET,  TBT 

e BEMT foram previstos apenas como antagonistas ao receptor pela plataforma ICE. Nossos 

resultados sugerem uma potencial atividade de desregulação endócrina preocupante aos 

ambientes aquáticos para a maioria dos filtros estudados, uma vez que apenas os filtros EM e AFS 

não apresentaram qualquer atividade nas plataformas in silico e in vitro utilizadas. Foi 

demonstrado que as incertezas associadas às predições in silico podem ser diminuídas com o uso 

de ferramentas adicionais. Esses resultados deverão ser complementados com testes in vitro 

adicionais e/ou informações de literatura para confirmação das hipóteses levantadas. 
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Introdução: É esperado que os pacientes submetidos ao Transplante de Células Tronco-

Hematopoiéticas (TCTH) apresentem, como efeito adverso a Mucosite Oral (MO). Esta consiste 

em alterações bucais decorrentes do efeito citotóxico da quimioterapia e radioterapia. Podem 

causar dor e impossibilidade de alimentação. Cenário mais frágil quando o enfermeiro se depara 

com crianças e adolescentes: como realizar a educação em saúde acessível para estas crianças? A 

resposta para esta questão pode sugerir a produção de tecnologia educacional com inovação dos 

recursos aplicáveis à educação em saúde. Objetivo: Desenvolver tecnologia aplicável aos 

cuidados educacionais sobre MO para crianças e adolescentes submetidos ao TCTH, estendendo-

se à acompanhantes e familiares. Método: Desenvolvida em três fases: pré-produção, produção e 

pós-produção, com base em Flemming, Reynolds e Wallace (2009). Na etapa de pré-produção foi 

definido o tema da pesquisa: orientação para os cuidados necessários com a MO de pacientes 

pediátricos submetidos ao TCTH e seus cuidadores. E, foi definido o objetivo educacional dos 

vídeos: atuar como ferramenta para a educação em saúde para veicular informações sobre 

prevenção e cuidados com a MO. Assim, procedeu-se a uma revisão de literatura valendo-se da 

questão norteadora: quais as evidências disponíveis na literatura sobre prevenção e cuidados com 

a MO para pacientes submetidos ao TCTH?. E ainda, na mesma fase desenvolveu-se o roteiro do 

vídeo. A fase II, de produção, incluíram-se as etapas de validação interna do roteiro previamente 

elaborado, a confecção do storyboard, a gravação das narrações, a escolha da trilha e dos efeitos 

sonoros, o desenvolvimento das animações, montagem e pré-edição do vídeo. A fase III, de pós-

produção, será desenvolvida em uma próxima oportunidade do programa de Iniciação Científica, 

Edital 2021. Resultados: São apresentados como resultados a revisão de literatura que é composta 

pelos temas: transplante de células-tronco hematopoiéticas; Mucosite Oral; educação e saúde e 

produção de tecnologias cuidativo-educacionais; vídeos educativos; o YouTube como canal de 

divulgação e acesso à tecnologia educativa. Foram finalizados o storyboard do vídeo educacional 

e, também, a prelimininar do Vídeo Educativo. Considerações: A revisão de literatura demonstrou 

as potencialidades de abordagens não medicamentosas para a MO como o uso da água ozonizada, 

crioterapia, fotobiomodulação e uso de fitoterápicos. A impossibilidade do acesso ao cenário de 

pesquisa devido a pandemia de Coronavírus ocasionou alguns ajustes na pesquisa. 
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Filtros solares têm como objetivo prevenir os riscos da exposição à radiação solar. Apesar de seus 

benefícios, preocupações têm surgido quanto a seu impacto em ecossistemas aquáticos. Para 

estimar este impacto ambiental, utilizamos predições in silico e avaliamos a confiabilidade dos 

resultados gerados para categorização de perigo das substâncias. Nove filtros solares orgânicos 

foram analisados: dietilamino hidroxibenzoil hexil benzoato, octocrileno, etilhexil triazona, tris-

bifenil triazina, bis-etilexiloxifenol metoxifenil triazina; butil metoxidibenzoilmetano, 

homosalato, salicilato de etilexila e metoxicinamato de octila. Informações físico-químicas (log 

Kow, solubilidade) foram levantadas pela base de dados CompTox Chemicals Dashboard (US 

EPA). Em seguida, os filtros solares foram avaliados pela ferramenta VEGA (versão 1.1.5), que 

gera modelos in silico de toxicidade aguda aquática, bioconcentração em peixes (BCF) e 

biodegradabilidade imediata. Após a coleta dos dados, realizou-se a classificação dos filtros em 

categorias de acordo com sua de toxicidade, potencial de bioconcentração e biodegrabilidade 

imediata. Esta análise foi baseada em critérios da agência americana (USEPA) e a confiabilidade 

associada a cada modelo preditivo foi considerada para a análise dos resultados. Apesar de 

variações quanto ao grau de confiabilidade dos modelos da ferramenta VEGA, todos os modelos 

classificaram os filtros solares em categoria 1 (muito tóxico) ou categoria 2 (tóxico). Quanto à 

bioconcentração, os dados in silico previram a categoria 4 (baixo potencial) para todos os filtros, 

exceto para o octocrileno e butil metoxidibenzoilmetano previstos como categoria 3 (potencial 

moderado). Com exceção do homosalato, todos os filtros também não se mostraram rapidamente 

biodegradáveis. Informações da literatura complementaram as predições, de forma a obter uma 

conclusão mais robusta do perigo ambiental; as referências utilizadas confirmaram o potencial 

tóxico e a baixa biodegrabilidade de alguns filtros. A análise das incertezas é parte integrante das 

predições in silico e deve ser realizada, sempre que possível, através de informações 

complementares advindas da literatura como peso de evidência. Os resultados indicam que os 

filtros solares analisados podem ser potencialmente preocupantes aos ambientes aquáticos. Além 

disso, considerando as incertezas associadas, os resultados demonstram que as predições in silico 

podem ser uma boa ferramenta, quando corretamente analisadas e sempre que possível, 

complementadas por meio de testes in vitro ou informações de literatura. 
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O ectima contagioso é uma doença cosmopolita que afeta ovinos e caprinos. O vírus gera lesões 

que reduzem a ingestão de alimento pelo animal, dificultam sua respiração, prejudicam adequada 

ingestão de colostro pelos lactentes, predispõe os animais a miíases e a infecções secundárias e 

são causadoras de estresse. A notável capacidade de reinfecção, evasão ao sistema imune e sua 

persistência no ambiente são características que conferem ao vírus alta taxa de morbidade. O 

ectima contagioso é causador de prejuízo econômico na ovinocultura e caprinocultura, tendo 

grande importância no Brasil. É uma doença zoonótica, considerada ocupacional, atingindo 

profissionais em contato direto com os animais. A vacinação é a principal medida profilática 

contra a doença, ainda que as vacinas existentes não sejam completamente eficazes e não estejam 

disponíveis no Brasil.  Imunizantes feitos com material das feridas dos animais infectados podem 

causar infecção em animais sadios, e vacinas atenuadas em células demonstraram não proteger os 

animais por período maior que 6 meses. A vacina que desenvolvemos é feita a partir de 

subunidades virais associadas a nanopartículas. A proteína escolhida para constituir o imunizante 

é um fator imunossupressor secretado pelo vírus, o GIF, capaz de sequestrar as proteínas GM-

CSF e IL-2, atuantes na resposta imune. Utilizamos a sequência genética viral produtora da 

proteína GIF para a construção de primers a serem inseridos em um plasmídeo pTriex (contendo 

gene de resistência à ampicilina, cauda de 8 histidinas e a região promotora lac operon). 

Utilizamos protocolo de digestão de plasmídeo com enzimas de restrição para inclusão do gene 

de interesse. O plasmídeo foi inserido em bactérias BL21 via transformação por eletroporação, 

cujo sucesso foi confirmado pelo cultivo da bactéria em placas de meio LB contendo ampicilina. 

Colônias isoladas que cresceram nas placas foram foram ampliadas em meio LB com ampicilina, 

e posteriormente foi realizada a indução com meio ZYM. O sucesso na produção da proteína de 

interesse pelas bactérias foi constatado via Western Blotting  e ELISA. Os cultivos foram 

ampliados para posterior purificação da proteína GIF, diálise e junção com as nanopartículas. A 

vacina foi aplicada a camundongos, a fim de que a produção de anticorpos no soro seja constatada 

via ELISA. Os resultados obtidos demonstram sucesso da cepa BL21 em produzir a proteína de 

interesse e o sucesso na sua purificação. Esperamos que o imunizante tenha efeito terapêutico e 

profilático em ovelhas e cabras por meio da produção de anticorpos contra a GIF. 
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Aplicativos móveis em saúde têm a intenção de auxiliar no controle de doenças crônicas, como a 

Diabetes Mellitus (DM). Entretanto, aplicativos sobre DM presentes nas lojas virtuais nem 

sempre apresentam interfaces intuitivas, informações científicas de qualidade e não permitem 

acompanhamento remoto por profissionais da saúde. Nesse sentido, desenvolveu-se um aplicativo 

móvel para sistema operacional Android agregador de dados clínicos e provedor de informações 

sobre a DM, com foco na ND e no PD, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) – Edital 2019/20. O objetivo deste trabalho 

foi aprimorar e divulgar um aplicativo móvel para o sistema operacional Android que permite a 

agregação de valores da glicemia, com o diferencial de promover o acompanhamento pela equipe 

de saúde e o fornecimento de informações ao usuário sobre a DM, com foco na neuropatia 

diabética (ND) e no pé diabético (PD), visando a educação em saúde. Para o aperfeiçoamento do 

projeto, utilizou-se as ferramentas Android Studio®, Visual Studio Code®, Canva® e a 

plataforma Firebase®. Assim, foi realizado a melhoria do aplicativo intitulado Diabetes - Passo a 

Passo, que armazena, processa e apresenta de maneira intuitiva a evolução da glicemia do usuário, 

além de permitir o acompanhamento remoto por profissionais de saúde. Tem sua divulgação e 

disponibilização gratuita através da loja virtual Play Store®. Como novidade, foi inserido os 

módulos de gerenciamento da hemoglobina glicada e da pressão arterial. Também foram 

atualizados os textos informativos sobre a DM, ND e o PD. O presente estudo apresenta uma 

proposta de ferramenta viável, de baixo custo e de fácil acesso para aqueles que necessitam de 

um diário de glicemia em versão digital, bem como a possibilidade de acompanhamento remoto 

por profissionais da saúde; além de ser uma proposta inovadora ao disponibilizar conteúdo 

científico para a promoção da educação em DM e suas complicações. 
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O Receptor de Melanocortina 2 (MC2R) é uma proteína do córtex da adrenal e potencial marcador 

de tumores sólidos como o Carcinoma de Córtex da Adrenal (CCA), tumor maligno de 

prognóstico desfavorável. A imunoterapia no CCA não se provou eficaz e uma possível 

explicação é que parte dos pacientes apresentam hipercortisolismo, levando à supressão da 

resposta imunológica. Estudos apontam que os pacientes com baixa expressão esteroidal 

poderiam ser elegíveis para a imunoterapia, fato que necessitaria que fossem classificados quanto 

ao perfil esteroidal. Neste cenário, avaliou-se o MC2R como um possível marcador molecular 

para classificação esteroidal, objetivando correlacionar a expressão de MC2R ao prognóstico e, 

ainda, se uma parcela de pacientes com CCA poderia se beneficiar da imunoterapia. Uma análise 

in silico de RNA-seq foi realizada com dados de 78 pacientes com CCA do The Cancer Genome 

Atlas (TCGA). Os dados foram filtrados, processados e submetidos à análise de expressão 

diferencial. A comparação do nível de expressão gênica dos pacientes foi realizada com base na 

expressão do transcrito de MC2R seguida da análise de enriquecimento. Além disso, foi realizada 

análise de sobrevida, comparando o grupo de pacientes MC2R-alto com o grupo MC2R-baixo. 

Observamos que os níveis de expressão de MC2R são maiores nos pacientes com tumor secretor 

de esteroides (p-valor ajustado: 3,4x10-10 no teste de Wald na expressão diferencial). Ademais, 

pacientes MC2R-alto apresentam maior proliferação celular (p-valor ajustado: 2,5x10-2) 

vinculada ao pior prognóstico e ao óbito. As vias relacionadas com síntese de esteroides foram 

enriquecidas nos pacientes com níveis aumentados de MC2R, ao passo que as vias vinculadas à 

resposta imunológica obtiveram uma correlação negativa. Na sobrevida livre de progressão, a 

diferença foi significativa (p-valor: 6,7x10-4 no teste log-rank) com uma probabilidade maior de 

sobrevida nos pacientes com MC2R-baixo. Portanto, verificamos a maior expressão de MC2R 

em pacientes com perfil esteroidal alto, o que tende a ter pior desfecho, amparando o papel 

prognóstico do MC2R. A menor expressão de MC2R foi relacionada com o perfil esteroidal 

baixo, o qual tende a ter melhor sobrevida e está envolvido em vias de resposta imunológica e 

inflamatória. Apesar de mais estudos serem necessários, sugere-se que os pacientes MC2R-baixo 

poderiam se beneficiar da imunoterapia. Em suma, o MC2R apresentou-se como um bom 

marcador na diferenciação dos perfis esteroidais, podendo ser utilizado no direcionamento de 

pacientes ao tratamento imunoterápico. 
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O objetivo do estudo é a prospecção, caracterização química e avaliação biológica dos óleos 

essenciais da espécie Baccharis trimera. Nativa da Floresta Atlântica do Estado do Paraná, 

avaliando os potenciais químicos e biológicos que estas plantas apresentam. Esse trabalho está 

sendo realizado em uma reserva biológica e em um parque de proteção integral, sob autorização 

do ICMBio no município de Curitiba e Matinhos. O local de coleta das amostras para a extração 

do óleo essencial foi o Parque Nacional de Saint Hilaire Lange na Rodovia PR-508, mais 

conhecida como Rodovia Alexandra-Matinhos, na cidade de Matinhos - nos meses de dezembro 

e fevereiro respectivamente. Para a confirmação da espécie, foi realizada uma exsicata do material 

vegetal coletado (folhas, galhos e frutos) e depositada no herbário da UFPR. As folhas foram 

separadas dos ramos e retirados 100g do material para a extração do óleo essencial, utilizando 1L 

de água destilada, em temperatura máxima de 100°C até atingir a fervura, reduzindo 

posteriormente para 75°C, por um período de 4h, de acordo com a literatura. A extração foi feita 

por hidrodestilação com um aparelho graduado tipo Clevenger. Ao final, os óleos foram retirados 

por uma pipeta e armazenados em um eppendorf. Nos resultados parciais das amostras coletadas 

no verão de Baccharis trimera apresentou um rendimento de óleo de 0,30%.O óleo essencial foi 

submetido a análises por GC-FID, GC-MS e IV, apresentando composição química de origem 

terpênica (monoterpenos e sesquiterpenos). Foram caracterizados 96,65 % dos constituintes do 

óleo essencial de Baccharis trimera, destacando-se os majoritários: acetato de carquejila (59,41 

%), palustrol (8,61 %), α-eudesmol (8,03 %), silvestreno (2,51 %), β-pineno (2,20 %) e 

espatulenol (2,15 %). Um dos parâmetros avaliados foi a densidade, que foi de 0,9720 g mL-1 a 

uma temperatura de 25 ºC.. Estudos estão foram conduzidos para avaliar o potencial biológico da 

espécie estudada. Foram realizados testes antifúngicos frente cepas de Candida albicans CA 

INCQS 40006, Candida tropicalis CT INCQS 40042 e Candida krusei CK INCQS 40095 em 

combinação com o antifúngico fluoconazol com resultados satisfatórios. 
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Duponchelia fovealis (Lepidoptera: Crambidae) é uma praga exótica responsável por danos 

significativos à cultura do morangueiro no Brasil. Devido à dificuldade de seu controle, a 

utilização de fungos entomopatogênicos tem sido relatada como uma promissora alternativa em 

seu manejo. Porém, um dos grandes desafios para a comercialização de defensivos agrícolas a 

base de fungos é a sua baixa durabilidade em longos períodos de armazenamento sem controle de 

temperatura. Em estudos anteriores, uma cepa de Beauveria bassiana (BOV3) isolada do solo, 

apresentou alta virulência e mortalidade em lagartas de terceiro instar de D. fovealis. Com base 

nisto, o objetivo deste trabalho foi obter conídios de BOV3 encapsulados em alginato de sódio, 

com o intuito de potencializar sua viabilidade e, assim, possibilitar o seu armazenamento por, 

pelo menos, 6 meses e possibilitar seu uso, em campo, no controle de D. fovealis. Microcápsulas 

foram preparadas a partir da mistura de solução de alginato de sódio (NaCHO) com uma 

suspensão de esporos na concentração de 107 conídios. mL-1. Com o auxílio de uma seringa com 

agulha de calibre 0,70 x 25 mm, a mistura foi gotejada em uma solução de cloreto de cálcio 

(CaCl2) 0,2M para precipitação dos esporos encapsulados. Após a encapsulação, um teste 

qualitativo foi realizado, as microcápsulas foram inoculadas no meio de cultura e foi avaliado o 

crescimento das colônias, para isso, as microcápsulas foram divididas em dois grupos: o primeiro 

sendo imediatamente repicado em ágar Sabouraud e incubado a 28 ±1ºC em estufa BOD por 7 

dias, o segundo grupo foi armazenado a 28 ±1ºC, na ausência de luz, por uma semana. 

Posteriormente foi realizado um segundo teste qualitativo, agora em ágar de semente de niger 

também por 7 dias em estufa BOD a 28 ± 1ºC. Foi observado a compatibilidade do isolado BOV3 

com a matriz polimérica de NaCHO, resultando na formação das microcápsulas carregadas com 

os esporos de B. bassiana, também foi observado o crescimento de colônias do isolado em ambos 

os grupos de microcápsulas. A partir dos resultados parciais obtidos neste trabalho, observa-se 

que a metodologia utilizada para a produção das microcápsulas de B. bassiana a partir de NaCHO 

foi efetiva. Desta forma, o estudo terá continuidade e será avaliada a resistência e durabilidade do 

material encapsulado durante o período de 6 meses, e, posteriormente a sua atividade no controle 

das lagartas de D. fovealis. 
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A higienização inadequada de hortifrutícolas, principalmente dos consumidos crus, podem 

ocasionar doenças transmitidas por alimentos (DTA). Usualmente, nos domicílios e indústrias o 

hipoclorito de sódio (NaClO) é empregado na desinfecção de frutas, vegetais e hortaliças devido 

à sua eficácia quanto ao nível da desinfecção. Entretanto, devido à sua atividade precursora na 

formação de compostos carcinogênicos, vários estudos surgem como alternativas mais ecológicas 

baseadas no uso de produtos naturais para substituir os sanitizantes clorados. Desse modo, o 

objetivo desse estudo foi buscar evidências científicas a respeito do uso de sanitizantes naturais à 

base de vegetais, na redução de bactérias, fungos e vírus em variedades de alface. A busca dos 

estudos foi realizada nas bases de dados PUBMED, SCIENCE DIRECT, EMBASE, SCIELO e 

literatura cinzenta. Foram incluídos artigos em qualquer idioma, que analisaram o efeito de 

sanitizantes naturais na redução de microrganismos patogênicos ou deteriorantes em variedades 

de alface, independente do desfecho avaliado. O número total de artigos encontrados foi 2.688 e, 

após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados ao todo 46 para leitura na íntegra. Desses, 

apenas 13 foram considerados para a revisão integrativa, dos quais 53,8 % (7 artigos) utilizaram 

óleo essencial e 23% (3 artigos) extratos de produtos vegetais como sanitizantes. Além desses, 

um artigo relatou a utilização de molho ácido vegetal e outro artigo, de hidrossol. A concentração 

e o tempo de ação desses compostos sob a superfície do alimento foram divergentes para cada 

estudo, entretanto, todas as pesquisas demonstraram que os sanitizantes investigados reduziram 

os níveis de microrganismos existentes e/ou inoculados em folhas de alface. Assim, a ação 

antimicrobiana dos extratos e/ou óleos essenciais pode ser explicada pelo sinergismo de um ou 

mais compostos bioativos, e não pela ação individual de uma única molécula. 
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Em 2020, a COVID-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, espalhou-se de maneira jamais vista, 

causando uma pandemia global. Muitas drogas foram consideradas como tratamento. Dentre elas, 

destaca-se o uso de fármacos antiinflamatórios e aqueles que podem atuar para impedir a entrada 

do vírus e sua replicação. Mesmo com acompanhamento e uso de medicamentos, inúmeros casos 

apresentam progressão e terminam evoluindo a óbito. Nesses cenários, uma hipótese levantada é 

de haver resistência ao tratamento farmacológico. Um dos possíveis mecanismos responsáveis 

pela resistência é a expressão de transportadores ABC na membrana plasmática celular. Já foi 

reportado na literatura que esses transportadores podem estar relacionados com a inefetividade de 

diversas drogas como: quimioterápicos, antiinflamatórios, antivirais, antibióticos, peptídeos, 

hormônios etc. O genoma humano codifica 48 proteínas ABC, presentes em diversos tipos 

celulares. Essas proteínas pertencem à família de transportadores dependentes de energia, 

fisiologicamente muito importantes para o controle da passagem de substratos pelas membranas 

celulares. Entretanto, essa característica pode acarretar no efluxo indesejado de moléculas, por 

exemplo fármacos, resultando na diminuição no interior das células a concentrações subclínicas. 

Sendo assim, essas drogas são incapazes de promover seu efeito biológico e desencadeiam o 

fenômeno de resistência ao tratamento. Na prática, isso significa que a efetividade dos 

medicamentos utilizados nos protocolos de tratamento de COVID-19 pode estar comprometida 

devido ao efluxo das drogas mediado por transportadores ABC. O trabalho tem como objetivo 

avaliar se estes medicamentos são substratos para os transportadores ABCB1, ABCG2 e MRP1 

por abordagens in vitro. Para o estudo, serão realizados ensaios de citotoxicidade pelo teste do 

MTT (Brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio]). Serão utilizadas células 

transfectadas de maneira estável para superexpressar cada transportador estudado e linhagens não 

transfectadas. Após aderidas, serão tratadas com concentrações crescentes dos fármacos 

estudados. Os resultados são expressos através da comparação de células viáveis em relação ao 

controle. Desta forma, os resultados visam demonstrar a relação dos transportadores ABC na 

efetividade do tratamento para COVID-19. Assim, será possível sugerir resistência aos 

tratamentos farmacológicos da COVID-19, bem como propor a associação inibidores dos 

transportadores ABC, aumentando as chances de recuperação da doença. 
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A doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa, caracterizada pela morte de neurônios 

dopaminérgicos e possui como repercussão sintomas motores e não motores, que reduzem as 

atividades de vida diária (AVD), qualidade de vida (QV) e independência funcional (IF). Em 

decorrência da pandemia provocada pela COVID-19, as pessoas com DP têm sofrido os efeitos 

do isolamento social e da carência da prática de exercícios fisioterapêuticos, o que potencializa 

os sinais e sintomas típicos da doença. Isto aumenta o risco de quedas, de lesões físico-funcionais, 

quadros de ansiedade e depressão - o que reflete na AVD, QV e IF. Como alternativa para 

amenizar esse cenário, há as estratégias de teleatendimento, que somadas à estruturação de um 

programa de exercícios físicos fisioterapêuticos (PEFF), podem ser uma alternativa para melhorar 

a QV e a IF de pessoas com DP. Corroborando com isso, há o fato de que o exercício físico (EF) 

estimula também o autocuidado e o engajamento no contexto biopsicossocial. Dessa forma, o 

objetivo deste estudo é propor um programa de intervenção com exercícios físicos 

fisioterapêuticos domiciliares remotos para pessoas com DP. Método: O estudo seguiu as 

diretrizes de ética e saúde do Brasil e Tratado de Helsinki, sendo dividido em 2 etapas: (1) 

Construção do PEFF de forma remota; (2) Disponibilização do PEFF e análise de dados obtidos. 

Foram indicados exercícios físico-funcionais para serem realizados em solo e/ou no 

chuveiro/banheira/piscina, conforme a realidade de cada participante. Foi destinado às pessoas 

com DP de ambos os sexos, entre 60 a 80 anos, em qualquer estágio de Hoehn & Yahr e com 

acesso à tecnologia. Além disso, houve dicas de exercícios, hidratação, lazer e cuidados por meio 

de folders digitais educativos, com um olhar preconizado pela Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Como resultado da fase 1, houve a elaboração de 8 

exercícios físicos distribuídos em 3 etapas: aquecimento (10 minutos); treinamento (20 minutos); 

relaxamento (10 minutos). Apesar da etapa 2 ainda não ter sido implementada, espera-se obter 

resultados similares aos já encontrados na literatura - melhora dos sintomas e repercussões típicas 

da DP e do isolamento social -, mas com o diferencial de um olhar fisioterapêutico baseado na 

CIF e com a possibilidade da utilização da hidroterapia para sua execução. Assim, espera-se 

concluir que PEEF será positivo para o controle dos sintomas típicos e QV das pessoas com DP, 

além de diminuir o sedentarismo e remover as barreiras impostas pelo confinamento da pandemia. 
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A produção de silagem tem sido muito útil para equilibrar déficits nutricionais nas decisões de 

gerenciamento da fazenda. Nesse sentido, o milho se apresenta com uma cultura bem consolidada, 

com provada qualidade fermentativa e nutricional, mas bastante sensível às mudanças climáticas. 

Como alternativa, o capim Pioneiro representa uma cultura perene, com produção de matéria seca 

até três vezes maior do que as plantas de milho, com melhor tolerância às variações climáticas, 

mas frequentemente com excesso de umidade no seu melhor ponto qualitativo de colheita. Apesar 

da associação do potencial produtivo do capim Pioneiro aos aspectos qualitativos do milho poder 

ser uma alternativa operacional para aumentar a produção de silagem de boa qualidade, estender 

essas propriedades qualitativas após a abertura dos silos não tem sido fácil devido à exposição ao 

oxigênio. Assim, o presente estudo foi realizado tendo como objetivo avaliar as mudanças 

nutricionais nas silagens mistas de capim Pioneiro e milho, durante a exposição aeróbia. O 

material de estudo foi o capim Pioneiro (Pennisetum purpureum) e o milho (Zea mays). Foi 

utilizado um desenho completamente casualizado em esquema de parcelas subdivididas, com as 

ensilagens como parcelas, e os tempos de exposição aeróbia como subparcelas, com oito 

repetições. Foram avaliadas quatro ensilagens: 1) silagem de capim Pioneiro (100% capim 

Pioneiro); 2) silagem mista de capim Pioneiro (90% capim Pioneiro) e milho planta inteira (10% 

de milho planta inteira); 3) silagem mista de capim Pioneiro (98% capim Pioneiro) e grão de 

milho moído (2% de grão de milho); e 4) silagem de milho planta inteira (100% milho planta 

inteira), e três tempos de exposição aeróbia (0, 7 e 14 dias após abertura dos silos). Foram 

avaliadas a proteína bruta (PB%), fibra em detergente neutro (FDN%), fibra em detergente ácido 

(FDA%) e matéria seca (MS%). A adição de milho ao capim Pioneiro melhorou (P<0,05) o valor 

nutricional das silagens, enquanto a exposição aeróbia prejudicou (P<0,05) os parâmetros 

avaliados. Entre as duas formas de mistura do milho com o capim pioneiro, a inclusão de 2% do 

grão moído (88% MS) foi mais efetiva (P<0,05) para a melhoria das silagens do que a mistura 

com 10% da planta inteira (32% MS), embora a MS final da mistura ainda tenha ficado abaixo de 

30%. A melhoria das silagens mistas com inclusão de milho em grão deve ser comparada com 

aquelas com planta inteira também sob outros parâmetros de qualidade ou deterioração, após a 

abertura dos silos, como por exemplo, a umidade final e temperatura da massa ensilada. 
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A colite ulcerativa é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por provocar uma inflamação 

no cólon, culminando em alteração da permeabilidade da barreira intestinal. Sua etiologia 

permanece desconhecida, mas está relacionada a fatores genéticos e ambientais associados aos 

hábitos de vida. São sintomas comuns a dor abdominal aguda e sangramento retal. Considerando 

os aspectos da doença e dos tratamentos disponíveis atualmente, que possuem baixa eficácia 

associada a diversos efeitos adversos, é possível sugerir uma forte relação da colite ulcerativa 

com uma baixa qualidade de vida do paciente. Sendo assim, é necessário buscar uma terapia mais 

eficaz e que proporcione resultados positivos para o bem-estar do indivíduo. Nesse sentido, tendo 

conhecimento sobre os efeitos imunomoduladores dos polissacarídeos, nesse trabalho, 

investigamos as propriedades terapêuticas referentes à Ramnogalaturonana (RGal), um 

polissacarídeo isolado das folhas da Acmella oleracea, planta brasileira popularmente conhecida 

como jambu. Foram utilizados camundongos fêmeas, Mus musculus, variedade Swiss, de 

aproximadamente 30 gramas, sendo administrado sulfato sódico de dextrana (DSS) durante 5 dias 

na água de beber, a fim de induzir a colite. Os animais foram separados em 3 grupos, sendo um 

tratado com veículo (água 1 mL/kg) e, os 2 que receberam DSS, foram tratados com veículo (água 

1 mL/kg) ou RGal (10 mg/kg), durante 7 dias, sendo sacrificados no oitavo dia, para a remoção e 

análise do cólon. Foram avaliados diariamente parâmetros como perda de peso, consistência das 

fezes e sangramento retal. Para investigar os efeitos do RGal, foram avaliados a hipersensibilidade 

mecânica visceral (filamentos de von Frey), parâmetros inflamatórios (atividade da MPO e 

extravasamento plasmático) e atividade locomotora (campo aberto) (CEUA: 721, 863 e 1005). 

Os resultados obtidos demonstraram que o RGal diminuiu a hipersensibilidade mecânica visceral, 

os níveis de MPO na mucosa do cólon (56%) e o extravasamento de proteínas plasmáticas (47%), 

diminuindo a permeabilidade vascular do tecido colônico. Além disso, não alterou a atividade 

locomotora dos animais, indicando a ausência de sedação e reforçando o efeito analgésico. Assim, 

conclui-se que o RGal demonstra alto potencial terapêutico, podendo ser empregado futuramente 

no tratamento da colite ulcerativa. Para isso, são necessários mais estudos para investigar os 

mecanismos de ação relacionados ao efeito analgésico e antiinflamatório envolvidos na atividade 

anticolite. 
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O Brasil é um grande produtor agrícola, com importância no fornecimento de grãos e frutas no 

mercado externo e também interno. O alto volume de processamento de alimentos gera grande 

quantidade de resíduos, ou subprodutos, que são descartados pela indústria. Entretanto, esses 

subprodutos são fontes de compostos bioativos, bem como de vitaminas, minerais e fibras, 

possuindo potencial para serem transformados em produtos de maior valor agregado, como 

alimentos enriquecidos ou extratos concentrados. Em função da suspensão do calendário 

acadêmico em 2020, as atividades no Laboratório de Análise de Alimentos do Departamento de 

Nutrição/UFPR foram interrompidas, não sendo possível cumprir com as atividades inicialmente 

propostas no plano de trabalho. Dessa forma, foi planejado o desenvolvimento de um trabalho de 

revisão sob o tema: “Utilização de resíduos agroindustriais no desenvolvimento de produtos ricos 

em compostos bioativos”. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi realizar um levantamento 

bibliográfico em artigos científicos, a fim de verificar o potencial de uso de subprodutos 

alimentícios na elaboração de produtos de valor agregado e extratos concentrados. Para 

elaboração deste estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed 

e Scielo, com trabalhos dos últimos dez anos, utilizando os seguintes descritores: Garbage AND 

Biological Products, Resíduos OR Subprodutos AND Produtos, Food byproduct, Food byproduct 

grape, Laranja AND bioativos, Café AND bioativos, Uva AND bioativos, e Extracts AND 

Bioactive compounds AND Wastes. Ademais, foram excluídos desta pesquisa os trabalhos de 

revisão sistemática ou qualquer outro tipo de revisão. Em relação aos resultados encontrados, foi 

possível verificar a produção de uma gama bastante variada de produtos desenvolvidos a partir 

de subprodutos de frutas, legumes e grãos. Entre eles estão produtos de panificação e outros 

produtos alimentícios, como hambúrgueres, doces, biscoitos, massas, iogurtes e também produtos 

cosméticos, e todos, quando avaliado o teor de compostos bioativos, atividade antioxidante e 

fibras apresentaram níveis maiores destas substâncias se comparados com as formulações 

controle, sem adição do subproduto. Ademais, os extratos concentrados de subprodutos avaliados 

nos estudos se mostraram ricos em compostos bioativos e com boa capacidade antioxidante 

devido a presença de polifenóis, entretanto, a concentração de substâncias bioativas pode variar 

em função do método de extração escolhido para recuperação desses compostos. 
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Objetivou-se coletar informações para subsidiar a elaboração de um padrão de registro para a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem voltado à prevenção de quedas em um hospital 

universitário do Sul do Brasil, por ocasião da implantação do programa Fall Tailoring 

Interventions For Patient Safety (TIPS). Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, 

exploratória e descritiva. A coleta de dados ocorreu no período de novembro de 2020 a março de 

2021, nas dependências da Unidade de Gerenciamento de Riscos Assistenciais do hospital por 

pesquisadores treinados. Foram coletadas informações de prontuários de pacientes que estiveram 

internados e sofreram o evento adverso “queda” no período de 2017 a 2019 e foram notificados 

no aplicativo de uso institucional VIGIHOSP referentes à: sexo, diagnósticos e prescrições de 

enfermagem antes e após o evento eexistência ou não de dano ao paciente após à queda. 

Organizados e posteriormente analisados através de estatística descritiva. Foram encontradas 159 

notificações, sendo 58 (36,5%) do sexo feminino, 99 (62,25%) do sexo masculino e dois (1,25%) 

récem-nascidos, sem anotações quanto ao sexo. Deste total, 25 (15,72%) sofreram dano em 

decorrência da queda, 55 (34,6%) não sofreram, em 50 (31,45%) não existia à informação 

referente ao dano, 23 (14,46%) não possuíam nenhuma informação com relação à queda e seis 

(3,75%) continham informações incompletas. Quanto aos diagnósticos de enfermagem, obteve-

se 90 variações com ocorrência total de 20.503 registros, desses 9.836 (média de 109,28) 

referentes ao período pré e 10.667 (média de 118,52) ao pós-queda. Quanto às prescrições de 

enfermagem, obteve-se um total de 377 variações, totalizando 29.804 registros, sendo 14.374 

(média de 38,12) no período pré e 15.430 (média de 40,92) pós-queda. Os diagnósticos e 

prescrições de enfermagem mais utilizados foram os do grupo de risco para quedas, além disso, 

quando comparada a utilização dos mesmos nos casos casos com e sem dano, e antes e depois da 

queda percebe-se a existência de um padrão para os registros. Assim, as informações extraídas 

demonstram que a determinação clara de objetivos e a elaboração de um sistema adequado para 

o registro de diagnósticos e prescrições de enfermagem representam uma abertura para a melhoria 

dos procedimentos normalmente adotados pela equipe assistencial, contribuindo para a prevenção 

de quedas e elevação da qualidade assistencial. 
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Fungos endofíticos vivem no interior de tecidos de plantas sem provocar sintomas aparentes. 

Muitos produzem compostos secundários que desempenham funções como proteção para si e para 

o hospedeiro, evitando, por exemplo, ataque de patógenos. Paralelamente, o impacto do uso 

indiscriminado de substâncias químicas na agricultura traz prejuízos para o meio ambiente e à 

saúde humana. Objetivando reduzir perdas de produção, cresce o interesse na utilização desses 

microrganismos em processos de biocontrole. Fungos do gênero Muscodor apresentam interesse 

em particular, devido à produção de compostos orgânicos voláteis (VOCs) que apresentam ação 

fungicida e fungistática. Destaca-se a espécie M. brasiliensis que demonstrou resultados quanto à 

redução no desenvolvimento fitopatogêno Penicillium digitatum. Outra espécie deste gênero com 

importância é o P. italicum, responsável pelo bolor azul que acomete frutos cítricos a partir de 

injúrias provocadas nos frutos. Além destes, o fitopatógeno Monilinia fruticola também apresenta 

relevância por provocar a podridão parda, que atinge principalmente frutos com caroços como 

pêssego e ameixa. Os testes realizados objetivaram avaliar a ação dos VOCs produzidos por M. 

brasiliensis, contra P. italicum e M. fruticula. Foi realizado teste de antagonismo, utilizando placa 

de Petri com divisória em todos os experimentos, com 10 repetições de cada. Para o controle 

foram utilizadas placas com meio BDA de um lado, com inoculação do fitopatógeno, e meio de 

Grão de Trigo (GdT), meio de Farinha de Aveia (FdA) ou meio Batata Dextrose Ágar (BDA) do 

outro. Para os tratamentos foi inoculado o fitopatógeno em BDA e M. brasiliensis em BDA, GdT 

ou FdA.  Nos experimentos de antagonismo realizados em placas de Petri, o fungo M. brasiliensis 

apresentou atividade inibitória em todos os substratos utilizados contra os dois fitopatógenos, 

após 10 dias. Avaliações subsequentes comprovaram atividade fungicida dos VOCs sobre P. 

italicum e M. fructicola. Ensaios in vivo serão realizados em frutos destacados, cultivando M. 

brasiliensis nos mesmos substratos, para avaliar a sua capacidade inibitória em condições 

semelhantes ao uso proposto. Esses resultados preliminares demonstram que M. brasiliensis é 

promissor no controle biológico de fungos fitopatogênicos de pós colheita e sua versatilidade em 

manter a atividade inibitória em outros substratos de baixo custo aumenta sua viabilidade como 

biocontrolador de fungos patogênicos, especialmente os de pós-colheita. 
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O tênis é uma modalidade que envolve diversas ações intensas intermitentes, o que significa que 

são realizadas repetidamente com pequenos intervalos entre uma ação e outra, o que torna o 

condicionamento aeróbio muito importante. O limiar de lactato (LL) tem sido amplamente 

utilizado como indicador da capacidade aeróbia de atletas, no entanto é uma metodologia cara, 

invasiva e de difícil aplicação em testes de campo. Nesse sentido, o limiar de percepção subjetiva 

de esforço (PSE) (DmaxPSE) tem sido sugerido como uma ferramenta alternativa para estimar a 

intensidade de ocorrência do LL em algumas modalidades e em pessoas fisicamente ativas, 

contudo a associação dessa variável com o LL em tenistas durante teste de campo ainda carece 

de investigação. O objetivo do estudo foi comparar a curva do limiar de lactato no onset of blood 

lactate accumulation (OBLA) e de percepção subjetiva de esforço em teste laboratorial e de 

campo em tenistas.  Participaram do estudo 8 atletas do sexo masculino, os quais realizaram um 

teste de esteira. Na primeira e única sessão os indivíduos passaram por uma avaliação 

antropométrica (estatura, massa corporal e dobras cutâneas). Logo após, realizaram o teste 

progressivo em esteira ergométrica até a exaustão voluntária, no qual foi mensurada a 

concentração de lactato ([La]), e a PSE ao final de cada estágio e ao final do teste. Foi utilizado o 

teste “t” de student (dependente)para verificar a diferença entre as variaveis e para verificar a 

correlação dos dados foi utilizado o teste de Sperman. O nível de significância adotado foi p< 

0.05. Os resultados mostram que não teve diferença significativa entre as velocidades para o 

DmaxLa Obla, DmaxPSE lab e DmaxPSE Campo (P>0,05); os valores de correlação foi 

identificado baixa correlação do DmaxLa obla para o DmaPSE lab (r=0,03) e DmaxLa obla para 

o DmaxPSE campo (r=-0,17) . O método DmáxPSE e DmáxLa ocorreram em intensidades muito 

próximas, porém sem diferenças significativas, neste estudo, não podem ser considerados como 

bons estimadores do limiar anaeróbio, uma vez que a correlação da variável se mostrou baixa. 
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A Doença de Parkinson(DP) é uma doença crônica neurodegenerativa que afeta aproximadamente 

1.6% da população acima de 60 anos e até 4% da população acima de 85 anos, caracterizada pela 

degeneração progressiva dos neurônios dopaminérgicos da substância nigra pars compacta 

(SNpc), levando a bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e tremores. Sintomas pré-motores 

são muito comuns na DP, como depressão e hiposmia, um comprometimento olfatório que se 

deve a um aumento de neurônios periglomerulares dopaminérgicos na camada glomerular do 

bulbo olfatório devido a um possível mecanismo de compensação pelas lesões na via 

nigroestriatal. Em animais submetidos ao modelo de Parkinsonismo induzido por 6-

hidroxidopamina (6- OHDA), uma lesão seletiva na camada glomerular do bulbo olfatório com 

6-OHDA reverteu o prejuízo olfatório ao apresentar redução dos neurônios periglomerulares. 

Processos inflamatórios em resposta a degeneração também estão relacionados a progressão da 

doença, onde estudos demonstram um aumento de mediadores inflamatórios e marcadores da 

ativação da micróglia e astrócitos nas áreas afetadas do SNC por doenças neurodegenerativas. 

Essa ativação pode contribuir para a neurodegeneração através da liberação de citocinas pró-

inflamatórias, gerando um estresse oxidativo danoso aos neurônios dopaminérgicos. A proteína 

ácida fibrilar glial (GFAP) é a principal proteína dos filamentos intermediários da citoesqueleto 

dos astrócitos maduros e o aumento da sua expressão indica uma grande atividade da micróglia 

em estado reativo. Alterações na expressão dessa proteína foram observados em doenças 

neurodegenerativas, demonstrando a ativação e proliferação dos astrócitos em resposta a 

neurodegeneração, levando a GFAP a ser um valoroso marcador de neurogedeneração. Para 

avaliar o papel desse marcador dentro do paradigma de lesão dupla apresentado, foi delineada a 

quantificação e análise da sua expressão no bulbo olfatório e na via nigroestriatal através da 

técnica de Western Blot. Para análise de GFAP no bulbo olfatório, foi realizada a padronização 

da quantidade de anticorpos primários e secundários para GFAP, assim como a padronização da 

beta-actina para controle. A partir da avaliação das bandas obtidas nos Western Blots realizados, 

foram selecionadas as concentrações que apresentaram melhor resolução para futura 

quantificação das bandas: 1:5.000 para o anticorpo primário anti-GFAP; 1:50.000 para o 

anticorpo secundário anti-HRP e 1:10.000 para o anticorpo primário anti-beta actina. As análises 

de GFAP dos grupos experimentais ainda estão em fase de análise. 
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As aranhas do gênero Loxosceles, também conhecidas como aranhas-marrom, são muito comuns 

nas américas. Três espécies são responsáveis pela maior parte do envenenamento humano no 

Brasil: Loxosceles intermedia, L. laeta e L. gaucho. Os venenos dessas aranhas são formados em 

sua maioria por enzimas e toxinas de massa molecular entre 5 a 40 kDa, como os peptídeos ICKs, 

as metaloproteases e as fosfolipases-D. O loxoscelismo é o conjunto de sintomas e sinais clínicos 

decorrentes do envenenamento desses animais, e pode desencadear duas variantes: o loxoscelismo 

cutâneo e o loxoscelismo sistêmico. As fosfolipases-D são as toxinas mais estudadas do veneno 

dessas aranhas, devido ao fato de conseguirem sozinhas reproduzir grande parte dos efeitos do 

loxoscelismo, clivando fosfolipídios de membrana, e desencadeando sintomas graves como 

aumento de permeabilidade vascular, agregação plaquetária e insuficiência renal aguda. Sendo 

assim, o objetivo principal desse trabalho é a produção de soros policlonais que reconheçam as 

três fosfolipases-D e os venenos totais de L. intermedia, L. laeta e L. gaucho, assim como avaliar 

suas capacidades neutralizantes frente a essas toxinas para utilização em pesquisas futuras acerca 

do tema. A expressão das proteínas recombinantes foi realizada por meio das construções obtidas 

anteriormente das fosfolipases-D de cada espécie. Essas construções foram transformadas em 

cepas de bactérias eletrocompetentes BL21(DE3) pLysS e as toxinas foram purificadas em coluna 

de afinidade níquel-agarose acoplada ao equipamento AKTA. Para avaliar a pureza das 

fosfolipases-D foi feita uma eletroforese em gel de policarilamida e como esperado houve 

presença de uma banda nítida correspondente à fosfolipase-D na altura de 35 kDa. Em seguida 

avaliou-se a atividade catalítica dessas enzimas, assim como dos venenos, por meio do ensaio de 

Amplex Red, em que foi demonstrado atividade catalítica das enzimas recombinantes frente à 

esfingomielina. Por fim, foi realizado a imunização de camundongos, com os venenos e as 

toxinas, para produção de anticorpos. O sangue dos animais foi coletado por punção cardíaca e 

submetido a ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) em que foi constatado a capacidade 

dos soros em reconhecer tanto as fosfolipases-D quanto os venenos totais das três espécies, assim 

como a titulação ideal para cada soro hiperimune obtido. Esse trabalho poderá contribuir para 

estudos futuros que auxiliem na produção de insumos empregados no tratamento ou prevenção 

do loxoscelismo, como por exemplo uma vacina anti loxoscélica. 
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A alta demanda pela produção de alimentos devido ao crescimento populacional requer um 

aumento na produtividade agrícola somado a estratégias que sejam viáveis economicamente e não 

prejudiciais à saúde humana. Uma alternativa sustentável ao uso de fertilizantes químicos são as 

bactérias promotoras de crescimento vegetal, denominadas rizobactérias, responsáveis pela 

fixação de nitrogênio atmosférico, encontradas, principalmente, nas raízes das plantas. A fixação 

biológica de nitrogênio é um processo catalisado pelo complexo enzimático nitrogenase, também 

responsável pela catalisação a redução de substratos como o acetileno. A determinação da 

atividade enzimática pode ser realizada pelo método de redução do acetileno, que converte 

acetileno em etileno e, portanto, pode ser usado como medida para estimar a taxa de fixação de 

nitrogênio. O milho (Zea mays) tem sua produtividade afetada pela baixa fertilidade do solo, o 

que interfere diretamente no seu desenvolvimento. Entretanto, estudos mostram que sua relação 

com as rizobactérias têm um efeito positivo. O presente trabalho tem como objetivo determinar a 

capacidade de fixação de nitrogênio de 200 rizobactérias, isoladas do solo da mata atlântica, 

associadas a dois cultivares de milho.  Até o momento, os resultados parciais mostram que 62,2% 

dos microrganismos estudados formaram película, e a atividade de nitrogenase de 45 destes 

isolados foi determinada por cromatografia gasosa, e não foram obtidas atividades satisfatórias. 

Além da determinação da capacidade de fixar nitrogênio e o entedimento de tais características 

da enzima, outros fatores envolvidos na capacidade de promover o crescimento vegetal estão 

sendo avaliados, a caracterização destes 200 isolados permitirá a identificação de novas bactérias 

promotoras do crescimento vegetal. 
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Os compostos bifenilos policlorados (PCBs) são poluentes orgânicos estáveis e de difícil 

degradação por meios naturais. Eles são tóxicos para seres humanos e outros animais e podem ser 

bioacumulados, persistindo no ambiente. Os PCBs foram amplamente utilizados pelas indústrias 

metalmecânica e eletrônica principalmente na primeira metade do século XX. Apesar do uso de 

PCBs ter sido banido no início da década de 80, esses compostos ainda circulam em aparelhos 

eletrônicos antigos e são encontrados em altas concentrações no ambiente, o que representa um 

risco à saúde humana e a diversos ecossistemas terrestres. O objetivo deste projeto foi, através de 

técnicas moleculares e de biologia sintética, montar o operon bph (bphA1A2A3A4BCD) e 

expressar esses genes em Escherichia coli. O operon bph é um conjunto de genes responsáveis 

pela degradação de moléculas de PCBs, e foi caracterizado na bactéria Burkholderia xenovorans. 

A degradação de PCBs pelas enzimas do operon bph tem como produto final uma molécula de 

clorobenzoato. Como há diversos reguladores transcricionais ativados por clorobenzoatos em 

bactérias, essa molécula pode ser utilizada como input para ativar um segundo operon cujo 

produto final seja a emissão de um sinal mensurável na forma de gás ou fluorescência. Sendo 

assim, a construção e expressão deste operon em Escherichia coli pode ser utilizada na obtenção 

de um biossensor de moléculas de PCBs. A montagem do operon bph foi feita através de 

clonagem molecular, onde cada gene foi clonado individualmente e ligado na sequência 

(A1A2A3A4BCD) utilizando o padrão de clonagem BioBrick™. Os resultados da construção do 

operon bph foram obtidos através de eletroforese de DNA em gel de agarose e os testes de 

degradação estão ainda em desenvolvimento. A mistura comercial de PCBs utilizada nos testes 

de degradação será a Aroclor 1016 (1mg/mL) e os resultados desejados consistem na detecção de 

moléculas de clorobenzoatos, indicando que houve degradação pelas bactérias e que esse sistema 

pode ser utilizado na obtenção de um biossensor de PCBs. 
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O núcleo accumbens (NAc) compõe o corpo estriado e é considerado como uma interface 

límbico-motora, com a função principal de promover a busca de recompensas. A compreensão da 

participação dos neurônios do NAc na promoção da busca de recompensas é fundamental em uma 

grande variedade de transtornos motores e comportamentais, como o abuso de drogas. Embora 

uma literatura crescente demonstre a codificação de parâmetros cinéticos da aproximação de 

recompensas por neurônios do estriado dorsal, pouco se sabe sobre a participação do NAc nesses 

contextos. Além disso, mesmo os estudos realizados no estriado dorsal levaram em conta 

majoritariamente dados de neurônios únicos registrados nesta estrutura. Em um trabalho recente 

do nosso grupo de pesquisas, nós avaliamos a participação de neurônios únicos registrados no 

NAc shell em uma tarefa de aproximação de recompensas, em um labirinto radial. O objetivo 

desse trabalho é analisar os dados populacionais de Local Field Potential (LFP) de neurônios do 

NAc shell, que foram registrados simultaneamente aos neurônios únicos do trabalho 

anteriormente mencionado. Os sinais de LFP são formados por todas as correntes transmembrana 

de oscilações baixas (<300 Hz) que atingem o meio extracelular e assim, podem revelar 

informações importantes não capturadas pela análise de neurônios únicos. Dessa forma, o foco 

das análises propostas neste trabalho é avaliar a codificação populacional de parâmetros cinéticos 

e motivacionais por neurônios do NAc shell. Uma inspeção inicial dos dados revelou elevações 

do valor de power do LFP em faixas de frequência menores que 10 Hz e próximas a 60 Hz. Os 

sinais de 60 Hz, especialmente, por estarem presentes de forma contínua em diversos registros 

diferentes, podem representar um ruído advindo de contaminações da rede elétrica. As oscilações 

em 10 Hz, em contrapartida, são os sinais mais promissores para possíveis correlações com 

parâmetros cinéticos do deslocamento do animal na tarefa comportamental. Análises futuras 

poderão refinar os resultados do trabalho. 
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Os venenos das serpentes do gênero Bothrops são uma mistura de compostos majoritariamente 

proteicos com atividades biológicas diversas; sendo as metaloproteases um dos componentes 

centrais no envenenamento. A barnettlisina-III (Bar-III), uma enzima desse grupo e alvo do 

estudo, foi purificada do veneno da espécie Bothrops barnetti. Ela apresentou ações hemorrágica 

e de interferência no processo de agregação plaquetária, além de inibir a adesão de células 

endoteliais à fibronectina, componente da matriz extracelular. Esse último aspecto demonstra um 

potencial antiangiogênico da Bar-III. Acredita-se que tal interação ocorreu uma vez que a Bar-III 

possuí um domínio desintegrina capaz de reconhecer e interagir com o peptídeo RGD presente 

nas estruturas de integrinas das membranas celulares. Células endoteliais são ricas em integrinas, 

dentre elas as de subunidade α5, e estudos já demonstraram a capacidade da Bar-III de interagir 

com essa integrina. Dado isso, esse trabalho pretende aprofundar-se e elucidar a atividade do 

domínio desintegrina da Bar-III em linhagens de células endoteliais; a fim de verificar se a 

atividade catalítica da Bar-III interfere na inibição da sua adesão à fibronectina. Para tanto, foram 

realizados ensaios de viabilidade; e, análise morfológica com o potencial inibidor de atividade do 

domínio metaloprotease ZnCl2. Para a realização, células endoteliais de aorta de coelho (RAEC) 

foram cultivadas com meio F12 suplementado com soro fetal bovino (SFB) 10%. Posteriormente, 

após 24h, as células RAEC foram submetidas à tratamento com a toxina, com a toxina + ZnCl2 

(10mM) ou veneno total de B. barnetti nas concentrações de 20, 50 e 100μg/mL, nos tempos de 

2 e 24horas. Para o ensaio de viabilidade, foi adicionada solução de azul de Trypan; as RAEC 

foram contadas em hemocitômetro para contagem de células viáveis. Para a análise morfológica 

as RAEC foram fotografadas em microscópio invertido. Observou-se que a Bar-III não alterou a 

viabilidade das RAEC, enquanto o veneno total após 24h na concentração de 100μg/mL 

apresentou células inviáveis. Todavia, combinada ao ZnCl2, a Bar-III apresentou atividade 

citotóxica. Algo que foi notado, também, nas análises morfológicas, nos quais a Bar-III+ZnCl2 

apresentou alterações morfológicas significativas em todas as concentrações e tempos testados; 

já a Bar-III isolada apresentou leves alterações morfológicas em poucas células após 24h. Dessa 

forma, constatou-se que há um aumento da atividade da Bar-III combinada a ZnCl2. Porém, para 

confirmar esses resultados, mais estudos são necessários. 
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Classicamente, a doença de Parkinson (DP) é considerada um distúrbio neurodegenerativo, 

multissistêmico, que afeta cerca de 1% da população acima dos 60 anos, fisiopatologicamente 

causada por acúmulo anormal de agregados de alfa-sinucleína intracelular, levando a degeneração 

dos neurônios dopaminérgicos da Substância Negra parte compacta (SNpc). Consistem em 

manifestações motoras, como os sinais cardinais da bradicinesia, rigidez, tremor em repouso e 

instabilidade postural. Ademais, a DP apresenta características não motoras, que podem preceder 

os sintomas motores clássicos, tais como anosmia, transtornos do humor, distúrbios sensoriais, de 

sono, autonômicos, gastrointestinais, entre outros. Com base nos sintomas da fase pré-motora, 

visamos propor novas estratégias para o diagnóstico precoce, associando as alterações cognitivas, 

de sono e oculomotoras, sendo essa última ainda de caráter pouco explorado. Nessa fase, há 

diminuição dos movimentos sacádicos dos olhos durante o sono REM em decorrência de um 

estado hipocolinérgico no nervo oculomotor (OCM). Assim, questiona-se se o mesmo é 

observado durante a vigília. Para tanto, foram selecionados 41 pacientes voluntários com idade 

entre 50 e 85 anos, sendo estadiados de acordo com as escalas H&Y-M e UPDRS III, também 

foram submetidos ao teste do relógio e responderam os questionários: Mini Exame do Estado 

Mental, Parkinson's Disease Sleep Scale Modificada e escala de sonolência de Epworth. A fim de 

analisar as alterações do OCM durante a vigília por meio do teste dos movimentos sacádicos dos 

olhos, um protótipo não invasivo foi desenvolvido e padronizado. Os dados coletados foram 

avaliados pelo teste de normalidade de Shapiro-Wilk, que, em seguida, foram analisados por meio 

do teste t de Student não-pareado, com correção de Welch, ou pelo teste de Mann-Whitney, ou 

quando mais de dois grupos foram comparados entre si, utilizamos a Análise de Variância 

(ANOVA) de Kruskal-Wallis. As análises por ANOVA revelaram uma redução significativa de 

desempenho oculomotor para os grupos DP H&Y-M 1 (P<0,03); H&Y-M 1,5 (P<0,0001); H&Y-

M 2 (P<0,0001); H&Y-M 2,5 (P<0,0001); e H&Y-M 3 (P<0,0001), quando comparados ao grupo 

controle 42(-). Além disso, também houve redução significativa (P=0,0006) no grupo controle 

42(+), quando comparado ao grupo controle 42(-). Portanto, a ferramenta diagnóstica por 

rastreamento ocular se mostrou capaz de identificar as alterações oculomotoras em pacientes com 

a DP de maneira sensível e reprodutível, caracterizando-a como um promissor instrumento de 

investigação e diagnóstico da DP. 
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A construção de reservatórios promove alterações nas características químicas, físicas e 

biológicas do ecossistema aquático, modificando comunidades residentes, incluindo macrófitas 

aquáticas. Estas plantas, quando favorecidas pelas condições de um ambiente, podem crescer 

desenfreadamente em detrimento de outras espécies, ocasionando efeitos adversos na 

biodiversidade do ecossistema, qualidade de água e nos usos múltiplos da água, como navegação 

e geração de energia. Este trabalho consistiu no levantamento do estado da arte sobre métodos de 

manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios hidrelétricos, a partir de artigos científicos 

publicados nos últimos 10 anos. As plataformas BDTD, SciELO, Periódico CAPES, Microsoft 

Academic Search, DOAJ, DOAB e Open Grey foram consultadas, resultando no levantamento de 

175 artigos. Periódicos CAPES e SciLEO, respectivamente, foram as bases de dados que 

ofereceram resultado mais relevantes ao tema específico, com 71 artigos. Foi possível observar 

que as espécies infestantes mais estudadas, como foco em controle, foram Eichhornia crassipes, 

Salvinia sp., Pistia stratiotes e Egeria densa (25 artigos). E. crassipes e S. auriculata foram 

consideradas as espécies com o maior potencial invasor. Dentre os resultados encontrados, o 

método químico foi o mais citado, principalmente relacionado ao uso de herbicidas (34 artigos). 

Os herbicidas que demonstraram maior controle e eficiência, impedindo a rebrota e 

reestabelecimento das plantas, foram o diquat (13), glifosato (11), 2,4-D (8). Quanto aos métodos 

de controle biológico (6), a frequência de estudos foi maior com o uso da Carpa-do-Limo 

(Ctenopharyngodon idella) como agente de controle (3). Já o controle mecânico teve o menor 

resultado (5), os trabalhos mais frequentes utilizaram a remoção mecânica e alteração do nível 

d’água. Foi possível concluir que os métodos químicos apresentaram eficiência, no entanto, há de 

se ressaltar a importância do monitoramento do ecossistema aquático, visto do potencial efeito 

deletério das substâncias sobre outros organismos. Quanto ao método biológico, foi observada a 

necessidade de estudo do comportamento e potencial efeito das espécies exóticas na cadeia 

alimentar. Já o método mecânico apresentou custo elevado e necessidade de mão de obra 

especializada com os equipamentos. No entanto, apesar de permitir o eventual restabelecido das 

plantas por meio dos fragmentos deixados, ainda parece apresentar menor impacto ambiental em 

relação aos outros dois métodos. 
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Os fungos estão presentes em qualquer parte do planeta. Sendo amplamente distribuídos pela 

natureza, são encontrados na água, no ar atmosférico, no solo, sobre os animais e vegetais vivos, 

na matéria orgânica em decomposição, nos produtos alimentícios e industriais, são organismos 

heterotróficos unicelulares ou pluricelulares. A família Bignoniaceae é composta por cerca de 80 

gêneros e aproximadamente 840 espécies vegetais, sendo a maioria, identificada em áreas de 

clima tropical e temperada, apresentando porte arbóreo, arbustiva e trepadeira. As plantas 

constituem uma fonte inestimável de compostos antifúngicos devido à sua disponibilidade 

incomparável de diversidade química, e muitos esforços foram feitos em todo o mundo para 

identificar plantas medicinais com propriedades antifúngicas. Nesta perspectiva, esse trabalho 

teve como objetivo fazer uma revisão sobre a atividade antifúngica de plantas da família 

Bignoniaceae. Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados Scielo, PubMed e 

Science Direct para selecionar artigos correspondentes ao tema proposto. O levantamento inicial 

selecionou 413 artigos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 11 artigos foram 

reunidos para a discussão dos resultados. Com a leitura dos artigos, notou-se que 18 plantas da 

família foram utilizadas para os ensaios antifúngicos. Os extratos metanólico do caule de 

Spathodeacampanulata e etanólico da folha de Arrabidaea chica (HBK) Verlot apresentaram os 

melhores valores de CIM para os fungos C. albicans (45 – 50mg/mL) e T. mentagrophytes 

(3,125mg/mL) respectivamente, para as outras espécies e fungos analisados os resultados foram 

satisfatórios. Desse modo, conclui-se que as espécies pertencentes a família Bignoniaceae 

estudadas nessa revisão apresentaram resultados satisfatórios em relação a atividade antifúngica. 
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Devido a pandemia por COVID-19, o ensino foi forçado a ser realizado no ambiente virtual. Nesse 

sentido, as tecnologias digitais se tornaram indispensáveis para o processo de ensino-

aprendizagem. Entre as tecnologias disponíveis, os vídeos, quando elaborados adequadamente, 

podem ser importantes ferramentas pedagógicas. O objetivo do projeto foi elaborar vídeos 

didáticos para os conteúdos práticos da matéria de Técnica Operatória do curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal do Paraná - setor Palotina. Para a produção dos vídeos de 

sutura foram necessários os seguintes materiais, porta agulha, fio de sutura, agulha cirúrgica, 

bastidor, bisturi e coxa de frango semi-congelada, realizados na sala de Técnica Operatória. As 

filmagens foram feitas com uma câmera Sony Cybershot 16.1 megapixel e as fotos foram obtidas 

no modo Macro da câmera de celular Samsung A51. Para edição, foi utilizado o editor Movavi 

Vídeo Editor. Os vídeos tiveram duração de 2 a 5 minutos e incluíram fotos, filmes, legendas e 

áudio explicativo referente ao conteúdo exibido. Para padronizar, todos os vídeos apresentavam 

a mesma abertura e finalização. Foram produzidos um total de 17 vídeos os assuntos foram 

subdivididos entre suturas em padrão interrompido (Simples, Wolff, Sultan ou X, Donatti, Mayo 

ou Jaquetão, Longe-perto-perto-Longe, Wolff Captonada e Swift), padrão contínuo (Simples 

contínuo, Reverdin, Colchoeiro; Schmieden e Bolsa de Fumo) e padrão invaginante (Lembert 

interrompido, Lembert contínuo, Halsted, Connel e Cushing). Os alunos receberam como tarefa 

a realização de um vídeo didático e, após a avaliação do professor, os vídeos serão 

disponibilizados e será aplicado um questionário avaliativo aos alunos, referente aos vídeos e a 

relevância deles para o entendimento do conteúdo. As diretrizes e o modo de ensino atual foram 

desafiados no novo contexto da pandemia, ganhando destaque o ensino remoto, o qual se baseia 

em vídeo-aulas de forma que os alunos tenham um melhor aproveitamento do conteúdo. O 

desenvolvimento de vídeos pelos discentes se torna muito interessante devido à participação ativa 

dos envolvidos no processo de criação, melhorando a capacidade de retenção do conteúdo. 
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O grupo de pesquisa BIOGEMM possui uma grande coleção de fungos filamentosos e de 

actinomicetos obtidos a partir de plantas medicinais (Vochysia divergens e Stryphnodendron 

adstringens) e aquáticas (Hymenachne amplexicaulis) coletadas no Pantanal e Cerrado, sendo 

estes produtores de compostos de interesse para a indústria farmacêutica identificados em estudos 

anteriores do grupo. Tal coleção precisa ser conservada ex situ e viável a fim de permitir a 

prospecção de microrganismos com potencial biotecnológico. Dessa forma, os objetivos do 

presente trabalho foram: Realizar levantamento de métodos de preservação para os grupos 

taxonômicos presentes na coleção de culturas do BIOGEMM; Realizar o estudo para aplicação 

dos microrganismos da coleção do BIOGEMM na Biotecnologia; Prospectar microrganismos 

endofíticos para produção de compostos com atividade citotóxica contra células tumorais. Foi 

realizado o levantamento dos grupos taxonômicos presentes na coleção de culturas do 

BIOGEMM e dos métodos de preservação descritos na literatura para cada um dos grupos, sendo 

redigido um manual para o BIOGEMM. A fim de avaliar o potencial biotecnológico da coleção, 

foi organizado um evento de extensão nacional (realizado de 02 a 28 de novembro de 2020) 

coordenado pela UFPR e a UTFPR, que promoveu a divulgação de pesquisas científicas 

desenvolvidas no Brasil envolvendo microbiologia aplicada e biotecnologia, além de uma 

competição que alcançou estudantes de todas as regiões no país. Nessa competição, os alunos 

foram desafiados a encontrar soluções biotecnológicas a um problema apresentado pela comissão, 

utilizando microrganismos disponíveis em coleções de cultura no Brasil. Em função do sucesso 

da I CONACOM (Competição Nacional de Coleções Microbiológicas e Genética Molecular), em 

2021 será realizado o II CONACOM, e tal organização tem sido realizada desde 23 de janeiro de 

2021, e será realizada de 08 a 29 de Outubro. Com o retorno das atividades presenciais no 

BIOGEMM em 2021, foi realizado o cultivo e a manutenção dos isolados de actinomicetos 

endofíticos promissores para a produção de compostos com atividade citotóxica contra células 

tumorais, e a produção dos extratos em larga escala. Entretanto, em todos os cultivos realizados 

foi identificada a contaminação por uma bacteria resistente à autoclavagem que impediu a 

produção dos extratos. Após vários ensaios, foi identificado que um dos componentes do meio de 

cultivo, o Carbonato de cálcio, era a fonte da contaminação, e o mesmo foi substituído, para 

permitir a continuidade do projeto. 
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O mosquito Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) é o principal vetor de arboviroses, como 

dengue, zika e as febres amarela e chikungunya. Tendo em vista as inúmeras doenças transmitidas 

pelo vetor, faz-se necessário a busca de novas alternativas para o combate do mosquito, visto que 

as metodologias existentes vêm demonstrando falhas, devido a resistência do mosquito a 

larvicidas e pesticidas sintéticos. Por isso, tem sido investido em compostos derivados de plantas 

com atividade larvicida, com objetivo de induzir a mortalidade do A. aegypti no seu 

desenvolvimento larval. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo a realização de um 

levantamento bibliográfico de estudos que utilizaram plantas coletadas em território brasileiro 

com potencial larvicida sobre o A. aegypti. Para isso foi empregada a metodologia de revisão da 

literatura, usando os bancos de dados Lilacs/ Scopus, Medline, PubMed, Scielo, Science Direct e 

Web of Science empregando os descritores “Aedes aegypti” e “plantas brasileiras”. Após o 

levantamento inicial 1.178 estudos tiveram seu título e resumo analisados e foram selecionados 

para leitura na íntegra 689 artigos. Após a leitura e com a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão 175 estudos foram analisados e reuniram dados para a confecção deste trabalho. Esses 

estudos juntos avaliaram 86 famílias e 465 espécies diferentes de plantas brasileiras contra o 

desenvolvimento larval de A. aegypti e demonstraram um potencial larvicida. Dos resultados 

obtidos a família Asteraceae se destaca pelo maior número de espécies já estudadas contra o A. 

aegypti, sendo 93 espécimes que, em sua maioria, foram avaliadas na forma de extratos etanólicos 

de partes aéreas das plantas contra os estádios L3 e L4 das larvas do mosquito. A família Fabaceae 

teve 55 espécimes descritas na literatura e que foram avaliadas contra os estádios larvais L1, L3 

e L4 do A. aegypti utilizando diferentes extratos orgânicos de diferentes partes das plantas. A 

família Apocynaceae apresentou 23 espécimes que avaliaram extratos etanólicos de diferentes 

partes das plantas para a avaliação da atividade larvicida contra o estádio larval L3 do A. aegypti. 

Um estudo de revisão da literatura publicado em 2015 por Sarwar, correlaciona a presença de 

terpenoides, compostos nitrogenados e compostos fenólicos como metabolitos de plantas 

amplamente utilizados como potenciais larvicidas. Sendo assim, destaca-se a necessidade de 

estudos complementares com a finalidade de identificar os metabolitos que justifiquem a ação 

larvicida dos extratos das espécies estudadas. 
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A ontologia, um sistema de representação de conteúdo, é uma ferramenta importante  para a 

formalização e interpretação de um conhecimento, utilizando-se de técnicas como mapas 

conceituais para esta representação. Na literatura brasileira, observa-se dissimilitude entre os 

estudos na compreensão acerca das competências de gestores. Outros estudos adotam o Marco 

Regional de Competências Essenciais em Saúde Pública (MRCESP), elaborado pela Organização 

Pan-Americana de Saúde, como ferramenta de análise dessas competências. Considerada essa 

lacuna no conhecimento, objetivou-se representar o conhecimento sobre competências de 

gestores de saúde pública/coletiva no Brasil por mapas conceituais. De abordagem metodológica 

qualitativa do tipo exploratória descritiva, a pesquisa foi realizada em duas etapas, de janeiro a 

março de 2021. A primeira etapa do estudo buscou ontologias sobre o tema nas bases de dados 

próprias de ontologias: BioPortal, Ontology Lookup Service (OLS), Ontobee, Gene Ontology and 

GO Annotations (QuickGo), AmiGO 2, Linked Open Vocabularies (LOV), e nessas bases 

nenhum conteúdo foi encontrado. A segunda etapa, documental, consistiu na busca de 

documentos governamentais da esfera municipal acerca do trabalho do gestor e desta etapa foi 

selecionado o Manual do(a) Gestor(a) Municipal do SUS produzido pelo Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). Na análise do documento, considerou-se a 

correlação de seu conteúdo com os domínios do MRCESP em cada um dos seis mapas conceituais 

elaborados, que corresponderam aos seis domínios do MRCESP. As dificuldades nos achados 

bibliográficos e o desalinho documental sobre competências destacam a necessidade de 

representação desse conhecimento e de  desenvolvimento do tema na literatura e nas normativas 

governamentais. A análise dos resultados ressalta a importância do modelo ontológico e 

caracteriza este estudo como o início para a elaboração de uma ontologia. Conclui-se que o 

objetivo proposto foi alcançado, mas visando um aprofundamento com a utilização de softwares 

específicos para contribuir com a qualificação da representação conceitual de competências dos 

gestores de saúde, a fim de iluminar o tema e impulsionar o uso de ontologias na área de saúde. 
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O Laboratório BIOGEMM possui uma grande coleção de fungos filamentosos endofíticos obtidos 

de plantas medicinais (Vochysia divergens e Stryphnodendron adstringens) coletadas no Pantanal 

e Cerrado. Estes fungos são produtores de compostos dos quais muitos já foram identificados pelo 

grupo e são de interesse para a indústria farmacêutica. A partir disso, um dos objetivos deste 

estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana de metabólitos secundários produzidos por fungos 

endofíticos. Tais metabólitos são obtidos por meio de cultivo dos endófitos em meio liquido e 

subsequente fracionamento e purificação dos compostos. Um dos fungos selecionados em ensaios 

iniciais produziu compostos com atividade contra fitopatógenos, bactérias patogênicas humanas, 

contra o vírus SARS-CoV-2 e também atividade citotóxica contra células tumorais. Para os 

próximos ensaios, uma maior quantidade dos compostos se faz necessária, e está sendo obtida a 

partir do cultivo líquido do isolado CMRP4358 Pseudofusicoccum stromaticum. Inicialmente o 

isolado foi crescido em BDA por 7 dias à 28ºC. Três discos miceliais (6mm) foram adicionados 

em Erlenmeyer (250mL) contendo 100 mL de extrato de malte líquido e encubados por 15 dias 

em constante agitação à 28ºC. Esse cultivo foi repetido até obtenção de 10 L de cultivo em extrato 

de malte. Após esse período, as culturas foram filtradas e o líquido fermentado foi submetido à 

extração com 1% do polímero Amberlite® XAD-16N e mantido por mais um dia sob agitação 

constante (180 rpm). Em seguida, a resina foi separada do filtrado, lavada com água destilada e 

eluida em álcool metílico (V x V) para que os metabólitos secundários adsorvidos pela resina 

fossem extraídos pelo solvente. Finalmente, o solvente foi evaporado em vácuo a 45ºC e o extrato 

bruto seco foi obtido. Esse extrato será então enviado para fracionamento e purificação dos 

compostos que serão então avaliados contra os patógenos humanos (bactérias e o virus SARS-

CoV-2) e células tumorais. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1631 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

IEXTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE GLICOALCALÓIDES ESTEREOIDIAS DE 

ESPÉCIES DO GENERO SOLANUM: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DOS 

ULTIMOS 5 ANOS. 

Nº: 20219820 

Autor(es): Karine Viana dos Santos 

Orientador(es): Obdulio Gomes Miguel 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Alcaloide, Glicosídeo, Solanaceae 

 

O gênero Solanum, pertencente à família Solanaceae, compreende espécies de significativa 

importância nutricional e econômica, como batata, beringela, tomate, jiló, frequentemente 

empregados na rotina alimentar dos seres humanos. Dessa maneira, ao passar das décadas, essas 

espécies foram constantemente escolhidas como alvo de estudos, tanto em relação aos benefícios 

quanto aos malefícios que podem estar relacionados ao seu uso, em que foram considerados o 

efeito do seu consumo principalmente em seres humanos e sobre microrganismos com potencial 

patogênico. Esses efeitos foram diretamente relacionados com os metabólitos secundários 

produzidos por essas espécies de plantas, e para a realização dos estudos, se fez necessária a 

aplicação de métodos de extração, isolamento e identificação de cada um deles, de acordo com as 

suas particularidades. Mais especificamente no gênero Solanum, foram extensamente descritos 

na literatura os glicoalcaloides esteroidais como solanina, tomatina, solamargina, entre outros, e 

suas respectivas atividades biológicas. Sendo assim, com o intuito de analisar quais são as 

principais metodologias utilizadas para a extração e identificação desses metabólitos, foi proposto 

neste trabalho uma revisão sistemática dos estudos encontrados em quatro bases de dados 

científicas (Scopus, Portal BVS, PubMed e ScienceDirect), nas quais foram utilizados os 

descritores “Solanum” AND “steroidal” AND “alkaloid” AND “glycosides”, que abrangem a 

determinação de glicoalcaloides esteroidais no gênero Solanum. Foram selecionados estudos 

realizados nos último cinco anos e, de maneira geral, as técnicas de extração e identificação dos 

metabólitos puderam ser consideradas aplicáveis e reprodutíveis nos diversos laboratórios que se 

propuseram a estudar tal tema, visto que foram reportados o uso de técnicas como extração 

hidroalcóolica e diferentes técnicas cromatografia, sendo estas frequentemente conhecidas e 

utilizadas na rotina de muitos pesquisadores. Dessa forma, foi possível observar que podem ser 

empregadas diversas técnicas para obtenção e análise de metabólitos como os glicoalcaloides 

esteroidais, fato que contribui para a realização de estudos cada vez mais detalhados sobre as 

propriedades das espécies do gênero Solanum. 
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O Brasil é considerado o país com maior diversidade de espécies no mundo. Abriga em seu 

território a maior porcentagem de floresta amazônica, a mais abundante fonte de riquezas naturais 

e diversidade do planeta. Descobrir e descrever as espécies, assim como compreender seus 

processos evolutivos, com foco nos serviços ambientais, valor socioeconômico e cultural da 

biodiversidade, é o papel designado à ciência da biodiversidade. A atmosfera da região amazônica 

é complexa, biodiversa e composta de aerossóis e gases provenientes de fontes distintas. 

Bioaerossóis ou aerossóis biológicos primários, são todas as partículas associadas a compostos 

de origem biológica, presentes na atmosfera, que podem ser lançadas diretamente ou suspensas 

por fontes naturais e antrópicas. A definição dessas partículas inclui: fungos, bactérias, pólen, 

algas e outros. Alguns estudos apontam que os bioaerossóis são elementos centrais no 

desenvolvimento, evolução e dinâmica dos ecossistemas. Os bioaerossóis presentes na atmosfera 

amazônica são formados por partículas provenientes dos ecossistemas da floresta, da poeira 

transportada do deserto do Saara, dos aerossóis marinhos do Oceano Atlântico e partículas de 

fumaça de incêndios de desmatamento. Esses microorganismos formam complexas cadeias de 

interação na atmosfera, o que chama atenção de pesquisadores para o potencial biotecnológico. 

Através da biotecnologia, é possível desenvolver tecnologias que auxiliam no uso sustentável dos 

serviços ecossistêmicos, na solução de problemas socioambientais e potencialização econômica 

de um país megadiverso. Inicialmente o presente estudo tinha como objetivo coletar e identificar 

bioaerossóis com potencial biotecnológico em Unidades de Conservação da Mata Atlântica. Em 

decorrência da pandemia de Covid-19 e dificuldades de coleta, o estudo passou a ter como 

objetivo a análise de bioaerossóis cultiváveis coletados na atmosfera da floresta amazônica por 

Foroni em 2019. Através de análises moleculares laboratoriais, foram selecionados 4 isolados 

com potencial biotecnológico: 1LA1 (Streptomyces misionensis strain PDS80); 1SOY10 

(Paenibacillus sp. SIT18); 3CA3 (Bacillus pseudomycoides strain LU2); 3CA3 (Bacillus 

pseudomycoides strain LU2); que serão cultivados em diferentes meios para testes de atividade 

antimicrobiana. Espera-se ao final desse estudo contribuir para o conhecimento científico 

relacionado ao bioaerossol amazônico, e seu potencial biogenético, além de colaborar para a 

conservação da biodiversidade genética que regula a vida no planeta. 
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O carbamato de etila é um componente presente nas cachaças, produto advindo da cana de açúcar, 

um produto de alto teor alcoólico, sendo o Brasil o maior produtor do mesmo. É de extrema 

importância que seja realizado diversos estudos sobre este componente, principalmente por ser 

um composto que em grandes concentrações, pode causar diversos danos à saúde, por obter um 

potencial cancerígeno. Para regularizar a concentração do composto nas bebidas, é utilizado como 

base a Instrução Normativa – MAPA- nº13 de 29 de junho de 2005 que determina a concentração 

máxima do composto, sendo de 150 μg/l. O carbamato de etila é produzido juntamente com a 

cachaça e a sua concentração depende de como é feito o processo da destilação e o do 

armazenamento, principalmente, através dessas etapas é possível limitar a produção do 

carbamato, através de algumas técnicas. Apesar de cada fabricante de cachaça possuir a sua 

maneira particular de produção, todos devem usar técnicas e processos, considerando a sua escala, 

o modo de produção, priorizando a sua própria característica e qualidade. O estudo deste 

composto tem por finalidade determinar a concentração de carbamato em cachaças especificas, 

possibilitando um maior controle e qualidade sobre o produto, trazendo benefícios tanto para o 

consumidor e para o comerciante, o qual estará consumindo e comercializando um produto que 

não trará danos devastadores a saúde. Para determinar a concentração do composto é aplicado 

uma metodologia especifica utilizando a espectrometria de massa quadrupolar tandem de 

eletrospray de injeção direta de 2 minutos com a utilização de aditivos, sendo eles acido 18-coroa-

6 e o acido trifluoroacetico. Muitas industrias que comercializam cachaças, não as produzem, 

assim através dos resultados das concentrações das mesmas, é possível corrigir a concentração 

com alguns manejos industriais, fornecendo assim, mais uma etapa para o controle da 

concentração do carbamato de etila. 
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Imersos num cenário tecnológico, as pessoas passaram a viver numa dependência de estarem a 

todo momento conectadas ao mundo virtual e deste modo a educação está tendo que cada vez 

mais se adaptar a este meio. Com a pandemia de COVID-19, este foi um quadro que se agravou 

ainda mais, o que tornou a conexão remota indispensável para o aprendizado. Contudo, o fácil e 

contínuo acesso à internet também teve seus lados positivos. A educação tornou-se uma opção 

facilitada pelo advento da tecnologia, os quais entraram como auxiliares para conectar a educação 

às pessoas, tornando esse um processo cada vez mais recorrente. Esta pesquisa investigou os 

recursos tecnológicos presentes na educação, desde suas implementações até a avaliação. 

Colaborou ainda  com  os pesquisadores na pesquisa de plataformas e geração de videos para 

auxiliá-los a disseminar o conhecimento que adquiriram ao longo de suas investigações. Para isso, 

partiu-se para uma pesquisa bibliográfica buscando artigos que envolviam a educação aberta e os 

recursos tecnológicos e seus assuntos relacionados. Baseou-se numa lista de recursos tecnológicos 

que serviu como diretriz deste relatório. A pesquisa passou pela descrição e testagem de alguns 

recursos tecnológicos utilizados no projeto #Soufpr, criado dentro da Universidade Federal do 

Paraná o qual objetiva disseminar o conhecimento de forma aberta através da internet. 

Selecionou-se tecnologias para estudo que foram usadas na produção de conteúdo para o 

desenvolvimento de cursos na modalidade - Educação Aberta - em especifico nos MOOCs Gestão 

Lean na Construção Civil e Noções de Sustentabilidade na Construção Civil. As ferramentas 

foram utilizadas na produção e edição das videoaulas e que avaliadas por especialistas foram 

consideradas satisfatória. Os cursos foram ofertadas em 2020 e 2021 
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Em 2020, ocorreu o alarde sobre a Pandemia Coronavírus (SARS- CoV-2, o COVID-19), que 

teve início na China e tomou proporção mundial. A COVID-19 é uma doença respiratória, 

transmitida por inalação de gotículas lançadas através da tosse ou espirro, e o contato, 

principalmente por mucosas bucais, nasais e oculares. Diante disto, o grupo de pesquisa na UFPR 

trabalhou no desenvolvimento de protótipos para diagnóstico da COVID - 19, principalmente os 

testes imunológicos que detectam anticorpos reagindo contra antígenos SARS-COV-2, utilizando 

ensaios de imunoabsorção enzimática acoplados a partículas magnéticas. Este trabalho teve como 

objetivo desenvolver peças para aprimoramento de extratores magnéticos que foram aplicados ao 

sistema de diagnóstico do contato com o vírus. As peças da base foram modeladas em um software 

e os protótipos impressos em 3D, utilizando filamento ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno). 

Utilizou-se este produto no processo para extração e homogeneização de beads ou resinas 

magnéticas em placas comuns de 96 poços. O sistema de extrator magnético foi construído a partir 

de materiais simples e de baixo custo, sendo composto por: uma base de plástico (impressão 3D) 

com as seguintes dimensões 114x9x16mm, pinos metálicos formados por pregos de inox sem 

cabeça com as dimensões (18mm) e imãs de neodímio (3mm de diâmetro x 2mm de altura e 2mm 

de diâmetro x 2mm de altura). Este sistema, quando combinado com plásticos na forma de tiras 

de tubos para termocicladores tipo PCR de 0,2ml comerciais, permite a captura e homogeneização 

de beads ou resinas magnéticas em placas comuns de 96 poços. Com este sistema de testagem, é 

possível uma equipe de duas pessoas realizar aproximadamente 500 testes de amostras colhidas 

em cerca 6 horas de análise, o sistema torna rápido, prático e com custo baixo as análises. 
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Há uma preocupação crescente com os impactos na saúde da exposição ao material particulado 

(MP) no ambiente. As redes de monitoramento tradicionais, devido à sua dispersão causadas pelo 

alto custo de instalação e implementação da rede, não podem fornecer medidas espaço-temporais 

suficientes que são características de material particulado em regiões urbanas com diferentes 

topografias, estruturas residenciais e com diferentes origens dos poluentes. Estudos recentes 

mostraram que dispositivos portáteis de baixo custo podem ajudar a resolver esse problema. O 

objetivo desse trabalho é de estruturar uma rede de monitoramento de material particulado e 

variáveis atmosféricas em Curitiba e Região Metropolitana, fazendo uso de estações de 

monitoramento que foram construídas na plataforma arduíno com o mínimo de recurso, porem 

mantendo a melhor relação resultado e preço. Os dados coletados pelas estações alimentam uma 

base de dados, que são usados para constituir relatórios que são publicados mensalmente e 

disponíveis para a população, afim de passar um entendimento geral de como está a qualidade do 

ar, considerando como referência os padrões de qualidade do ar recomendados pela Organização 

Mundial da Saúde - OMS em 2005, e do Conselho Nacional do Meio Ambiente  (CONAMA) Nº 

491 de 19/11/2018, encontrar a relação entre material particulado e variáveis atmosféricas como 

temperatura e umidade, calcular as classes de Pasquill para a estabilidade da astmosfera e o Índice 

de Qualidade do Ar. De resultados temos que cerca de 99% do tempo temos o índice de qualidade 

do ar de Curitiba como Boa e a estabilidade da atmosfera é 76% do tempo extremamente intável 

para moderadamente instável e 20% levemente instável. Observa-se tambem que a concentração 

de material particulado cresce conforme a umidade relativa (UR) aumenta até os 55%, momento 

em que a concentração média chega ao seu máximo, e passa a decair até chegar em seu minimo 

em 90% de UR. 
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Pesquisa desenvolvida dentro do grupo de pesquisa responsável pela implementação e validação 

de métodos computacionais para determinar a qualidade dos corpos hídricos associados à bacia 

do Paranapanema, implementando tecnologias auxiliares ao processo de enquadramento hídrico. 

Projeto desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA).  Visando o 

aprimoramento da gestão desta bacia, estudando a condição atual do meio e desenvolvendo 

estimativas futuras. Dentro deste escopo de pesquisa, o relatório disposto aqui teve como 

responsabilidade calcular o total maximum daily load (TMDL) para os 3 principais reservatórios 

da bacia: Capivara, Chavantes e Jurumirim. Constatando a quantidade máxima de carga de 

Nitrogênio e Fósforo que o ambiente pode receber de modo a cumprir a legislação vigente, no 

caso a CONAMA 357. Para cada classe hídrica preconizada neste documento foi desenvolvido 

um TMDL, tendo como base as concentrações de referência descritas neste arquivo, 

possibilitando assim, encontrar a quantidade máxima de carga que o corpo hídrico pode receber 

de modo a se manter no enquadramento de cada classe. Para efetuar estes cálculos foi utilizado o 

método de Vollenweider ajustado para lagos tropicais, já que inicialmente fora desenvolvido para 

climas temperados. No total foram utilizados dois ajustes neste modelo: um para concentrações 

de nitrogênio total e outro para  o fósforo total. Na elaboração desta quantificação foi identificada 

a necessidade de fragmentar os reservatórios em setores, devido a constatação de que a qualidade 

hídrica variava consideravelmente ao longo de cada reservatório, principalmente pelas diferenças 

morfológicas que alteram substancialmente o tempo de residência destes poluentes em meio 

hídrico. Portanto, para cada Reservatório foi definida uma setorização, arbitrada estatisticamente. 

Definido isso, implementou um TMDL para cada setor dos reservatórios. Por fim, a etapa de 

enquadramento, onde realizou-se a comparação dos resultados da modelagem com as reais cargas 

que chegam à cada região do corpo hídrico; estes valores que representam a realidade foram 

estimados por outra equipe dentro deste projeto, cujo foco foi a identificação e a quantificação 

das fontes de poluição na bacia. Reunindo todos estes resultados foram desenvolvidas imagens 

didáticas para que exibissem a setorização de cada reservatório e a relação entre as cargas limites 

(legislação) e as cargas reais. Informando as reduções necessárias para que haja o cumprimento 

da legislação para cada classe e cenário. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1639 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

SIMPLIFICAÇÕES NA SÉRIE DE VOLTERRA POLAR PARA A MODELAGEM DE 

TRANSMISSORES DE BANDA DUPLA CONCORRENTE 

Nº: 20218130 

Autor(es): Bianca Lima de Oliveira 

Orientador(es): Eduardo Goncalves De Lima 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Amplificador De Potência, Modelagem, Volterra 

 

A modelagem matemática da série de Volterra com truncamentos polinomiais e truncamentos de 

memória foi desenvolvida no software Matlab para representar o modelo de amplificadores de 

potência de banda dupla concorrente não lineares, de forma eficiente e precisa. A partir do estudo 

realizado em um artigo anterior da série de Volterra polar de banda dupla concorrente com trinta 

e dois truncamentos, foram feitas todas as combinações de réplicas a partir da determinação de 

alguns fatores de truncamentos. As réplicas foram divididas em quatro grupos com fatores de 

truncamentos polinomiais e de memória a serem determinados e fatores de truncamentos fixos 

nos seus valores mínimos, que permite que cada efeito do amplificador seja analisado 

separadamente. A primeira divisão com um fator de truncamento a ser determinado, a segunda 

com dois fatores de truncamentos a serem determinados, a terceira com três fatores de 

truncamentos a serem determinados e a quarta com quatro fatores de truncamentos a serem 

determinados, totalizando 15 réplicas. Notou-se que não seria necessário o uso de todas as réplicas 

para obter o melhor modelo que representasse o amplificador de classe AB CMOS. Assim, neste 

trabalho foram analisadas e escolhidas, a partir da combinação das quinze, as quatro réplicas com 

trinta e dois truncamentos que reproduzem o modelo do amplificador com maior eficiência e 

precisão a partir da comparação dos melhores valores de NMSE (normalized mean square error), 

que é uma métrica usada para medir a precisão dos modelos matemáticos comportamentais. Tal 

análise e simplificação na modelagem permite que a complexidade seja reduzida, a partir da 

redução do número de coeficientes e da quantidade de réplicas e também o tempo de simulação 

da série é reduzido, tornando o modelo matemático mais eficiente e sem perder a precisão. 
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Materiais porosos denominados Metal Organic Frameworks (MOF), compostos por estruturas 

auto-montadas pela coordenação de ligantes orgânicos polidentados a íons de metais, têm sido 

muito explorados recentemente, principalmente no campo da catálise, devido à porosidade, a 

extensa área superficial e a variedade de composições que estes materiais podem apresentar. O 

MIL-101(Cr) é um MOF caracterizado por possuir mesoporos, grandes janelas moleculares e alta 

área superficial (>4000 ), tornando-o candidato a aplicação como suporte de espécies catalíticas, 

como as metaloporfirinas (MP). Além dos MOFs, os hidróxidos duplo lamelares (HDL) são 

também explorados na catálise e em diversos outras áreas. Os HDLs são materiais lamelares que 

apresentam interações eletrostáticas com ânions presentes na estrutura interlamelar. As MP 

sintéticas são investigadas como catalisadores em reações de oxidação e sua imobilização em 

sólidos tais como como MOF e HDL pode resultar em sólidos catalíticos recicláveis e mais 

eficientes e seletivos. O objetivo deste trabalho é preparar materiais baseados nos suportes MOF 

MIL-101(Cr) e HDL e MP, para obter catalisadores que atuem em processos catalíticos 

heterogêneos em reações únicas ou sequenciais. O sólido MIL-101(Cr) foi sintetizado pelo 

método solvotérmico adaptado da proposta de Gérard Férey et al. A síntese do HDL de lítio e 

alumínio foi investigada por diferentes métodos sendo que o uso de gibbsita como fonte de íon 

de alumínio foi o mais adequado além do LiCl. As porfirinas utilizadas foram sintetizadas por 

métodos diversos. Até esta etapa do trabalho, o material MIL-101(Cr) já foi sintetizado e 

escalonado, assim como já foram obtidos e caracterizados os materiais . Alguns ligantes porfirina 

também já foram preparados. Todos os materiais sintetizados foram caracterizados, quando 

apropriado, por técnicas espectroscopias diversas que confirmaram a obtenção dos compostos 

mencionados. Considerando o potencial até então observado e reportado na literatura para os 

materiais estudados, as perspectivas futuras desta pesquisa incluem a síntese e caracterização de 

outros materiais, associados ou não a outras porfirinas e MP, assim como o estudo catalítico 

desses compostos em reações únicas ou sequenciais, inicialmente de oxidação de substratos 

orgânicos, mas com possibilidade de expansão para outras reações. 
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No campo da elétrica voltado para telecomunicação existe um dispositivo cuja finalidade 

principal é amplificar a potência induzida na sua entrada, e o faz por meio do aumento da tensão 

ou corrente aplicada. Tal dispositivo, conhecido por amplificador de potência (PA), trabalha com 

linearidade a fim de promover a eficiência energética no meio em que atua. No entanto, em alguns 

casos o PA precisa potencializar o sinal carregado e, devido a isso, implica o trabalho com 

variáveis de maiores ordens para atuar em determinado meio. Esse problema faz com que o estudo 

de manipulação de dados seja inserido no manuseio dessa tecnologia, de forma a garantir que o 

sinal carregado seja trabalhado em ordem linear. Posto isso, o presente projeto consiste no estudo 

do Group Method of Data Handling (GMDH) e na sua empregabilidade na linearização do sinal 

do PA por meio da programação de códigos. O GMDH é um modelo de manipulação matemática 

caracterizado por sua rede neural, cujos neurônios possuem uma função de ativação que 

possibilitam a extração de coeficientes, camada a camada, permitindo uma análise precisa de 

dados, mesmo com uma alta complexidade na rede. O trabalho busca aplicar o GMDH na 

linearização de amostras do tipo floating point double precision, cujos resultados foram 

analisados durante a construção de dois códigos no software MATLAB, onde seus comandos e 

operações foram utilizados para aumentar a precisão e facilitar as manipulações. As arquiteturas 

se diferenciam no seu modo de escolha de neurônios, sendo uma mais seletiva que a outra no 

momento de encaminhar os resultados para as camadas seguintes. Os coeficientes são extraídos 

através do método dos mínimos quadrados a cada camada, e no fim de cada rotina as soluções 

são comparadas pelo Normalized Mean Square Error (NMSE), que mantém o menor erro como 

o melhor e, ao fim de todos os testes, é possível analisar a acurácia dos cálculos previamente 

programados. As rotinas construídas foram confrontadas e concluiu-se que as respostas que 

apresentaram são plausíveis, com erros na ordem de -30 dB, mas que o método mais rigoroso na 

seleção de neurônios é sobressalente, já que apresenta melhores resultados de extração e 

validação. Ao apresentar um bom custo-benefício em questão da complexidade de testes e dos 

erros calculados, considera-se que a estrutura é uma opção viável a ser utilizada na linearização 

do sinal do PA. 
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O trabalho refere-se à construção de um eletrodo de pasta de carbono modificado com biochar 

ativado com HNO3 (EPCM-BA) para a pré-concentração e determinação de ácido cafeico. Por 

exibir uma elevada quantidade de grupos funcionais superficiais, o biochar apresenta capacidade 

de interação com diferentes compostos, tanto inorgânicos quanto orgânicos. Contudo, um 

aumento da quantidade de grupamentos funcionais pode ser promovido pela ativação do material, 

melhorando a sua capacidade adsortiva. O ácido cafeico é um composto fenólico, sendo um 

antioxidante de origem natural, que pode ser encontrado em chás, café, vinhos, entre outros. Neste 

trabalho, o procedimento experimental foi realizado em três etapas: (1) pré-concentração de ácido 

cafeico (1,0 mmol L-1), em circuito aberto; (2) varredura do potencial por voltametria cíclica de 

0,0 a 0,8 V, com velocidade de varredura de 75 mV s-1; (3) renovação da superfície eletródica. 

A potencialidade analítica do EPCM-BA foi avaliada pelo monitoramento do processo de 

oxidação do ácido cafeico em o-quinona, e apresentou sinais de resposta com maior intensidade 

em comparação a um eletrodo não modificado e modificado com biochar precursor. Isso 

demonstra que o biochar ativado contribuiu para a maior capacidade de pré-concentração do ácido 

cafeico. Assim, os parâmetros experimentais foram avaliados e otimizados, visando a melhoria 

dos sinais de resposta. Além disso, o eletrodo apresentou sinais satisfatórios de repetibilidade e 

reprodutibilidade, sendo estes de ± 2,31 % e ± 5,06 %, respectivamente. A curva analítica 

construída apresentou região linear de 1,0 μmol L-1 a 3,0 mmol L-1 e sensibilidade de 11,06 μAL 

mmol-1. Limites de detecção e quantificação de 30,90 e 103,0 nmol L-1 foram obtidos, 

respectivamente. O método foi aplicado para a determinação do ácido cafeico em amostras de 

vinho tinto, rosé e branco, e mostrou-se comparável ao método espectroscópico por Folin-

Ciocalteu, com percentuais de recuperação entre 90,6 e 118,6%. O método proposto apresentou 

resultados satisfatórios, demonstrando a potencialidade analítica de um sensor simples e de fácil 

construção, permitindo a determinação de ácido cafeico com elevada sensibilidade e 

detectabilidade. 
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O remineralizador é considerado uma alternativa aos fertilizantes visando a sustentabilidade, este 

proporciona uma série de benefícios para sistema solo-planta. O presente trabalho tem como 

objetivo avaliar a alteração química do solo pela aplicação de um remineralizador oriundo de 

rocha basáltica. O experimento iniciou na safra da soja (2018/19) na Fazenda Experimental da 

UFPR Setor Palotina em um Latossolo Vermelho Eutroférrico, com textura muito argilosa. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 repetições, constando de 5 doses 

aplicadas de remineralizador (0; 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1), em parcelas de 8x12 m. Foi coletado solo 

para este estudo, após a colheita da soja da safra 2020/2021, em 4 profundidades distintas (0-5, 

5-10, 10-20 e 20-40 cm). Após a coleta do solo procedeu-se a secagem e moagem deste para então 

realizar as análises de pH, P e K disponível em Mehlich I. Observou-se neste estudo que a 

aplicação de remineralizador promoveu incrementos lineares significativos à 1% nos teores de P 

solúvel do solo em função das doses nas camadas mais superficiais (P0-5=15,7+4,92x R²=0,96; 

P5-10=19,6+1,66x R²=0,81), este incremento dos teores de P na ordem de 4,92 e 1,66 mg dm-3 

de solo por tonelada de remineralizador aplicado deve-se mais a liberação deste nutriente fixado 

aos óxidos de ferro do solo, pela entrada de óxido de silício no meio, que pela pouca quantidade 

deste nutriente presente no remineralizador (aproximadamente 0,25%). Outra variável avaliada 

que apresentou efeito linear significativo à 1% nas camadas superficiais foi o pH em CaCl2 (pH0-

5=5,26+0,039x R²=0,66; pH5-10=5,09+0,0306x R²=0,71), embora tenham ocorrido pequenos 

incrementos, 0,039 e 0,0306 unidade de pH por tonelada de remineralizador aplicado, este 

incremento de pH, vinculado ao consumo de H+ do sistema durante o processo de intemperismo 

dos silicatos que constituem o remineralizador, demonstra um bom efeito do material nesta 

propriedade química do solo visto que naturalmente sem nenhum corretivo o pH tenderia a 

reduzir. Por fim, a avaliação dos teores de K no solo, não apresentaram nenhuma resposta 

significativa, embora este nutriente se apresenta na faixa de 1% de K2O na composição do 

remineralizador, o que significa a aplicação  de 30 à 120 kg ha-1 de K2O, a baixa solubilidade e 

alta resistência ao intemperismo dos minerais que compõem este remineralizador dificultam a 

liberação deste nutriente. Assim conclui-se que a aplicação do remineralizador é eficiente na 

melhoria dos teores de P e no aumento do pH dos solos. 
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O custo de energia elétrica tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, fazendo com que 

industrias, empresas e até residências buscassem otimizar os processos de troca energética dentro 

das unidades. Dentre os gastos energéticos, destaca-se a refrigeração, tanto para residências no 

uso para conforto térmico e mantimento de alimentos, quanto em industrias, em especial para 

indústrias alimentícias. Com isso, a refrigeração por absorção surge como alternativa promissora 

frente a refrigeração por compressão de vapor. Entre as duas formas de refrigeração, a principal 

diferença está na adição de energia elétrica no sistema, onde no sistema por absorção não é 

utilizado compressor. Adiciona-se energia na forma de calor no gerador para que haja a separação 

do fluído refrigerante da solução. Essa energia adicionada possui menor custo quando comparada 

à energia elétrica adicionada nos compressores nos sistemas de refrigeração por compressão. No 

sistema por absorção, além da adição de calor no gerador, há necessidade de adicionar energia 

elétrica na bomba de solução, que pressuriza o sistema de alta, sendo este modelado neste trabalho 

em 8,5 bar, com 6,5 bar bar no sistema de baixa, criando um delta de pressão de 2 barpara garantir 

o escoamento dos fluídos. Visto isso, este trabalho objetivou modelar um sistema de refrigeração 

por absorção utilizando o software Engineering Equation Solver (EES) atribuindo uma carga 

térmica de 18000 BTU, considerada padrão em muitos estabelecimentos comerciais e industriais. 

Para a modelagem, foi considerado a solução (NH3+H2O) como mistura para o sistema, sendo a 

Amônia (NH3) o fluido refrigerante utilizado devido a sua grande expansão e experiência de uso 

nas industrias atuais. Fixou-se dados de entrada como temperatura e pressão em alguns estados 

termodinâmicos de acordo com equipamentos já distribuídos no mercado atual. Para os cálculos 

de trabalho, Coeficiente de Performasse, adição de calor e variações de massa do sistema utilizou-

se a lei da conservação de massa e a primeira lei da termodinâmica nos equipamentos. A 

temperatura da fonte do fluido de troca térmica do gerador foi considerada de 150 °C. Encontrou-

se uma vazão mássica de refrigerante circulante no evaporador de 0,004314 kg/s. Além disso, 

encontrou-se valores de entalpia no estado (3) de 1652 kJ/kg, estado (5) de 251,3 kJ/kg. estado 

(8) de 1474 kJ/kg e estado (13) de 160,7 kJ/kg. O calor do gerador foi encontrado em 7,633 kW, 

5,273 kW no evaporador, 6,042 kW no condensador, 6,871 kW no absorvedor e 0,6147 kW no 

trocador de calor. 
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A rede Storm Detector (SDN), desenvolvida pelo Grupo de Fenômenos da Eletricidade 

Atmosférica (FEA/UFPR), é um sistema de localização de raios baseado no dispositivo Storm 

Detector (SDD), um dispositivo detector de descargas atmosféricas de curto alcance baseado no 

circuito integrado AS3935. A rede SDN conta com sistema de coleta de informação remoto, 

algoritmo de separação de eventos e localização de raios. Para separar os eventos em prováveis 

raios, utiliza-se uma estratégia simples, porém eficaz, para determinar se um grupo de eventos de 

detecção com o mesmo tempo de ocorrência pertencem a um ou mais descargas atmosféricas, 

utilizando como parâmetro a distância estimada por cada sensor. Para a localização dos raios, 

utiliza-se o algoritmo de Levenberg-Marquardt, um método numérico de solução de sistemas não 

lineares que se mostrou eficiente em resolver problemas de multilateração. Os raios coletados 

pela SDN permitem que uma série de algoritmos fossem desenvolvidos com o objetivo de rastrear 

e calcular parâmetros das tempestades, entre os quais a Área Ampla de Probabilidade (WAP) de 

ocorrência de raios, nível de risco de raios e Extensão de Densidade dos Flashes (DEF), usando 

somente as informações de raios como dados de entrada. Os algoritmos desenvolvidos, bem como 

o sistema de alertas, compõem um painel denominado Tracking Storm Interface (TSI). Para 

validar esses algoritmos, utiliza-se uma simulação simples de tempestade, baseada em modelo, 

que possibilitou testar o sistema com grandes quantidades de dados. A rede SDN, em ambiente 

de simulação, apresenta 98% de eficiência de detecção e localização de raios, com erro médio de 

495.2 metros e acurácia de 971.8 metros. Verificou-se que, para tempestades de longa duração, 

os resultados de rastreamento, velocidade e direção das tempestades são coerentes com os valores 

de simulação e podem ser usados para aprimorar um sistema de alerta para a rede Storm Detector. 

A WAP pode atingir pelo menos 75% de eficiência de previsão quando usados 6 dados WAP 

anteriores, mas pode atingir 98,86% de eficiência quando mais dados estão disponíveis. Usando 

a dinâmica da tempestade para fazer previsões de alerta aprimoradas, é possível atingir uma 

eficiência de aproximadamente 87% quanto a alarmes falsos. 
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A pandemia de Covid-19, vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e 

epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos dentro do ambiente 

escolar. Nesse sentido, assim como a maior parte do ensino brasileiro, a UFPR suspendeu suas 

aulas presenciais e está adaptando suas aulas para o modelo de ensino online. Entretanto, esse 

modelo vem apresentando dificuldades, já que apresenta limitações tanto para a interação social 

de alunos e professores, quanto a exclusão dos alunos que não possuem acesso básico para estudar 

online em casa. Comprometendo, assim, o aprendizado de muito estudantes. Observando este 

problema, a pesquisa presente caracteriza-se na estrutura de um estudo de caso, buscando 

estruturar ações que facilitem o retorno seguro as aulas. Através dessa pesquisa, é realizado o 

estudo para a construção e implementação de um totem de álcool em gel que atenda às 

necessidades básicas de higienização do corpo estudantil e possua um baixo custo para a 

implementação. A pesquisa idealizou uma câmara de assepsia que facilite a entrada de estudantes 

e realização da higienização de forma rápida e segura. Já que, microrganismos circulam pelo ar, 

e a aglomeração na sala de aula pode acelerar processos de contaminação. Ou seja: caso não seja 

realizado uma higienização eficaz muitos alunos e professores poderiam ter sua saúde em risco. 

Dessa forma, foi estudado diferentes materiais e ações que atendessem a demanda da 

Universidade a partir de um custo baixo de implementação. Juntamente com a construção, por 

parte dos alunos do projeto de pesquisa, de protótipos para testar a viabilidade da utilização desses 

totens. Além disso, foi realizado um levantamento de materiais para analisar a viabilidade 

econômica de se adquirir esses produtos. Logo, esse projeto buscou maneiras do retorno as aulas 

de forma mais rápida e segura para toda a UFPR 
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Os reservatórios possuem uma grande importância na sociedade moderna, e o seu monitoramento 

é de suma importância para garantir a boa qualidade da água e para prolongar a sua vida útil, com 

isso como guia, este trabalho possui duas metas. A primeira de verificar a acurácia do RESCON 

2 na determinação da vida útil do reservatório do Passaúna, baseado em outro trabalho, e a 

segunda que é, utilizando dados mais completos e atualizados, determinar melhor a vida útil do 

reservatório além de propor técnicas para controle e mitigação do assoreamento.  O software se 

mostrou eficiente e acurado após a realização dos restes e calibração, encontrando o valor de 

210.000 m³ de perda de volume do reservatório anualmente. Como consequência dessa perda, foi 

estimado para o reservatório uma vida útil de 203 e 222 anos, encontrados na meta 1 e meta 2, 

respectivamente. Para mitigar o problema de assoreamento do reservatório foram levantadas 

possíveis soluções para a diminuição da taxa de sedimentação, sendo elas reflorestamento, by-

pass e check dams. A mais viável para o reservatório do Passaúna foi verificada como sendo as 

check dams. Para instigar ao leitor uma reflexão foi realizada uma estimativa grosseira de quanto 

é o valor em reais do volume perdido do reservatório, utilizando valor de tarifa de 2020, para 

consumos de até 5m³, chegando a uma perda potencial em volume de até R$ 1.456.506,00. Mesmo 

o sedimento, no momento atual, está no volume morto, essa analise nos dá uma noção do custo 

em caso ele ultrapasse esse valor e comece a ocupar o volume útil do reservatório. O software 

utilizado é um ótimo recurso para a visualização dos dados analisados, porém serve apenas de 

complemento, já que precisa ter muitos dados já tratados ele é indicado para os usuários que 

querem ter uma visão mais ampla e comparativa de métodos já estudados, não é possível tirar 

conclusões se algum dos dados estiver incompleto ou incorreto. 
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Otimizar e maximizar eficiências de produção é a interminável busca da aquicultura. O lucro por 

unidade de produção é lacônico, levando qualquer melhoria na produção, por mais sereno que se 

faça, a gerar valores expressivos para produtores ao fim dos ciclos. Portanto, 50 dias 

experimentais foram conduzidos a fim de avaliar os efeitos de nanopartículas de cobre (NPs-Cu) 

em alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com peso médio inicial 6,7 g, através de 

dieta formulada com 29% de proteína bruta e 3000 Kcal/Kg de Energia Bruta. O delineamento 

experimental inteiramente casualizado contou com cinco tratamentos e quatro repetições, onde 

dois apresentaram concentrações de 2 e 4 mg/Kg de NPs-Cu, um 4 mg/Kg de sulfato de cobre 

como controle positivo, um 4 mg/Kg de cobre na forma de bisglicinato de cobre (10%), e um 

controle negativo, sem fonte de cobre. As NPs-Cu foram caracterizadas morfológica e 

quantitativamente, através das análises de microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de 

raios x por energia dispersiva, espalhamento dinâmico de luz e espectroscopia de absorção 

atômica. Utilizaram-se 300 peixes em 20 tanques de 60 litros, alimentados diariamente as 8, 12 e 

16 horas. O sistema funcionou em recirculação com filtragem única e aquecimento controlado 

por termostatos. Os parâmetros de qualidade de água foram determinados periodicamente por 

análises laboratoriais e sistema de automação, utilizando o conceito de Internet of Things (IoT), 

com Arduino MEGA 2560. Ao final do período experimental serão determinados: 

histomorfometria intestinal, através de histologia para análise microscópica do desenvolvimento 

das microvilosidades intestinais; ganho médio de peso; conversão alimentar aparente; 

porcentagem de sobrevivência; taxa de crescimento específico; fator de condição corporal; e 

análises bromatológicas. Os dados serão submetidos à análise de variância unidirecional seguido 

por Duncan para comparar as médias entre tratamentos individuais. O experimento apresentou 

atraso no cronograma e ainda se encontra em execução. Como resultados parciais, as NPs-Cu 

caracterizaram-se como agregados de bastões ramificados em estruturas pontiagudas organizados 

tridimensionalmente em tamanhos médios de 100-7000 nm, diâmetro médio de 50% das 

partículas de 2553 nm, contendo os elementos e purezas Cu 95,11%, O2 1%, C 3,89%, e 

concentração de 7597,9 µg/g de amostra. Espera-se comparar e evidenciar o(s) tratamento(s) com 

melhor auxílio no crescimento dos animais, e possivelmente criar alternativas capazes de 

potencializar produções do setor aquícola. 
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O objetivo desta iniciação tecnológica é modelar a potência de saída como uma função não linear 

e com memória da tensão de valor complexo na entrada. Um dos principais pontos a serem 

investigados neste trabalho é a existência ou não de um subconjunto de termos de determinada 

paridade (par ou ímpar) adequados para essa modelagem. Para encontrar o modelo de potência de 

saída, o primeiro passo foi modelar a saída do amplificador, no qual foi usado o polinômio de 

memória. O polinômio de memória precisa de dois parâmetros, a ordem do polinômio (P) e a 

ordem da memória (M), sendo esses parâmetros números naturais. Conforme aumentamos P e M, 

o modelo fica mais preciso, mas também cresce em complexidade. Quando temos a função da 

saída em função da entrada, podemos calcular a potência de saída instantânea, para isso basta 

pegar o módulo ao quadrado da saída. Da mesma forma que o polinômio de memória cresce em 

complexidade com o aumento dos seus parâmetros, o módulo da potência de saída também cresce, 

e de forma ainda mais rápida que a sua saída. Sabendo disso, manualmente foi calculado o modelo 

de saída, começando pelo caso mais simples e gradualmente aumentando sua complexidade, de 

forma que chegamos no caso mais complexo válido para qualquer M, desde que o P seja igual a 

3. Nesse modelo, ele fica em função de constantes que variam para cada amplificador, de forma 

que antes de implementar esse modelo, seja necessário encontrar essas constantes. Esse processo 

é o que chamamos de treinar o modelo. Com o modelo encontrado, ele foi testado com um 

conjunto de dados que já tinha sido coletado, contendo os valores de entrada e de saída de um 

amplificador de potência classe AB, tecnologia GaN. Os dados foram divididos em 2 grupos, o 

primeiro para treinar o modelo e o segundo para testá-lo. O critério que foi escolhido para analisar 

o desempenho do modelo foi o  NMSE (Normalized Mean Square Error), visto que ele já é muito 

utilizado nessa área da eletrônica. Para realizar os testes, foi desenvolvido um programa no 

MATLAB, assim conseguimos testar para P = 3 e M = (1, 2, 3, 4, 5). Conforme é aumentado o 

valor de M, a complexidade também aumenta, aumentando assim o tempo de execução do código 

e reduzindo o NMSE. Com base nos resultados, chegamos à conclusão que o melhor caso para 

minimizar o tempo de execução e ainda manter um bom NMSE foi para M = 3, no qual teve um 

erro de -31,46 dB e foi executado em apenas 11,56 segundos. 
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Conhecer os agentes tóxicos e seus efeitos, é fundamental para a proteção da vida aquática e para 

avaliação do impacto que esses agentes causam a biota. Entre estes agentes, a amônia total é um 

dos principais que naturalmente ocorre em ambientes aquáticos. Desta forma, o objetivo deste 

estudo foi encontrar a CL50 (concentração letal mediana) de 24 a 96 horas de exposição e definir 

um nível de segurança para larvas de Macrobrachium amazonicum expostas ao efeito agudo de 

amônia total. O experimento foi conduzido em unidades experimentais com volume útil de 1000 

ml de água, aeração forçada constante e fotoperíodo 12:12 (claro: escuro), em sala climatizada. 

O delineamento foi inteiramente casualizado com seis tratamentos e quatro repetições. A água 

utilizada continha salinidade de 12 g/L e foram estocadas 20 larvas por unidade, num total de 480 

larvas. Os animais utilizados foram larvas de M. amazonicum no estágio de Zoea V, e foi 

fornecido alimentação com nauplius de Artemia recém eclodidos (20 a 40 nauplius por larva) 

diariamente. Os camarões foram expostos a seis concentrações de amônia total (0; 10; 20; 40; 80 

e 160 mg/L-1). As concentrações de amônia total foram obtidas a partir de uma solução estoque 

de 1000 mg/L-1 de amônia total, oriunda da dissolução de 1,232 g de amônia P.A, posteriormente 

diluída nas unidades experimentais. As CL50 foram calculadas utilizando o método estatístico 

Probit entre 24-96 horas e o nível de segurança multiplicado por cada valor de CL50 por 0,1. As 

variáveis de qualidade de água foram avaliadas, diariamente, para oxigênio dissolvido, 

temperatura, pH, alcalinidade, dureza e salinidade. Os valores de CL50 de amônia total foram de 

98,08; 77,74; 71,52 e 67,26 mg.L-1 para 24, 48, 72 e 96 horas , respectivamente. Desta forma 

foram calculados os valores dos níveis de segurança para 24, 48, 72 e 96 horas que foram 9,5; 

7,7; 7,1 e 6,7 mg.L-1. Com base nestes resultados podemos afirmar que as larvas de M. 

amazonicum são mais tolerantes a amônia total em comparação com outros organismos do mesmo 

gênero. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1651 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO MICROFLUÍDICO BASEADO EM FIOS 

TÊXTEIS PARA DETECÇÃO DE TIROXINA (T4) 

Nº: 20218368 

Autor(es): Thomas Antonio Cardozo Martins 

Orientador(es): Luiz Humberto Marcolino Junior 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Bernissita, Eletrodo Quimicamente Modificado, Sensor De Íons Potássios 

 

Íons potássios são os cátions intracelulares mais abundantes no organismo humano, em um adulto 

sua concentração varia de 3,8 a 5,4 mmol L-1 no plasma sanguíneo, atuando essencialmente como 

eletrólito no organismo. Sendo assim, o desequilíbrio da concentração destes íons no organismo 

pode causar uma série de complicações como na regulação do funcionamento do coração, rins, 

sistema nervoso e cardiovascular, entre outros. Então, o presente trabalho tem como objetivo 

desenvolver uma metodologia simples e de baixo custo, com uso de eletrodos de pasta de carbono 

modificados com nanotubos (NTC) de carbono funcionalizados com KMn2O4 tipo bernissita e 

polianilina como sensores cronopotenciométrico para determinação de íons potássio. Foram 

avaliados três modificadores, nomeados N1, N2 e N3. A síntese consiste na adição de 60 µL de 

anilina em 1,6 mL de uma dispersão de NTC (0,01 mg L-1) em água ultra pura, 38,6 mg de 

KMnO4 e 20 mL de ácido clorídrico (N1: 0,1; N2 0,05; N3: 0,01 mol L-1), sob agitação por 22 

horas, após esse período os materiais foram filtrados, lavados e secos à 60 ºC. Os materiais 

sintetizados foram então utilizados para construção de eletrodos de pasta de carbono com 

proporções de 75% grafite, 15% óleo mineral e 10% de modificador. Subsequente, os eletrodos 

modificados com N1, N2 e N3 foram então caracterizados e avaliados pela técnica de voltametria 

cíclica (CV) em tampão tris (hidroximetil) aminometano pH 8 na ausência e na presença de 

cloreto de potássio (1,0 x 10-4 a 0,1 mol L-1) e aplicados para detecção de íons potássios pela 

técnica de cronopotenciometria. Os sinais voltamétricos observados evidenciam a intercalação 

dos íons potássios na estrutura da bernissita com os íons potássio no meio, N3 se mostrou mais 

capacitivo que os demais, entretanto o material apresentou maior linearidade embora menor 

sensibilidade.  Na avaliação potenciométrica, N3 apresentou maior delta de potencial e a curva 

analítica obtida (cloreto de potássio de 5,0x10-4 a 0,24 mol L-1) apresentou elevada linearidade 

e um coeficiente angular de 55,19 mV, sendo satisfatório quando comparado a equação de Nernst 

(55,18 mV). O que pode explicar o melhor desempenho do material N3 é a menor concentração 

de ácido cloridrico, o qual atua lixiviando íons manganês que são essenciais para a intercalação 

de íons potássios. Como objetivos futuros pretende-se avaliar os parâmetros de otimização do 

sistema para posterior aplicação em sistemas microfluídicos para detecção dos íons potássio em 

amostras de plasma. 
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Com o crescimento econômico mundial, o uso dos recursos hídricos se intensificou nas últimas 

décadas. A fim de obter um gerenciamento eficiente dos recursos hídricos finitos, a implantação 

de reservatórios artificiais foi um dos mecanismos mais difundidos el muitos países. Monitorar o 

comportamento desses reservatórios de abastecimento é necessário para prevenir e evitar, se 

possível, mudanças não desejadas nesses corpos hídricos. Atualmente, são amplamente utilizados 

instrumentos e métodos desenvolvidos ao longo dos últimos séculos que fornecem informações 

sobre muitos parâmetros de qualidade da água. Contudo, esses equipamentos, geralmente 

sofisticados, são de custo elevado. Somado a isso, não se pode ignorar as outras desvantagens 

inerentes ao uso de sensores e métodos convencionais. As observações terrestres são priorizadas 

nas campanhas de medições. No entanto, as observações terrestres sofrem com a falta de redes de 

monitoramento, intervalos de tempo sem dados, um decrescente número de estações de medição, 

diferenças no processamento de dados e algoritmos de contrôle de qualidade (Calmant e Seyler, 

2016). Diante desse contexto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a estimação de dois 

parâmetros de qualidade da água : a concentração de clorofila-a e a turbidez, a partir de imagens 

de satélite. Para o acesso às imagens e a análise delas, o estudo faz uso da ferramenta Google 

Earth Engine. O Google Earth Engine fornece séries temporais de imagens de satélite e dados 

vetoriais, e acesso a softwares e algoritmos para o processamento desses dados (Gorelick et al., 

2017). É acessado e controlado por meio de uma interface de programação de aplicativos acessível 

à Internet (API) e um ambiente de desenvolvimento interativo (IDE) associado baseado na Web 

que permite prototipagem rápida e visualização de resultados (Gorelick et al., 2017). 
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O Brasil é o maior produtor e exportador de grãos de café do mundo, com uma produção de 61,62 

milhões de sacas de 60 kg em 2020. A bebida proveniente do grão é consumida mundialmente, e 

apresenta diversos benefícios à saúde humana, com ênfase para a atividade antioxidante. A 

composição dos grãos de café cru inclui uma parcela significativa de compostos fenólicos, como 

os ácidos clorogênicos, e também alcalóides, como a cafeína e a trigonelina. Os ácidos 

clorogênicos atuam como antioxidantes, e compreendem cerca de 5,5% a 10% do peso seco de 

grãos crus. Assim, verifica-se o interesse na extração desses biocompostos de forma eficiente e 

compatível com a natureza biológica dessas moléculas. Esse trabalho teve como objetivo o 

emprego de Solventes Eutéticos Profundos (DES), uma classe relativamente recente de solventes 

verdes, na extração sólido líquido (ESL) de compostos fenólicos dos grão verde de café arábica 

(coffea arabica). As extrações foram realizadas empregando agitador ultra-Turrax a fim auxiliar 

na transferências de massa, uma vez que de forma geral os DES apresentam alta viscosidade. 

Dessa maneira, os extratos contendo os biocompostos foram avaliados quanto ao teor de 

compostos fenólicos totais por Folin Ciocalteau, e quanto a atividade antioxidante, pelos métodos 

DPPH e FRAP. Embora as medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19 

impossibilitaram o pleno desenvolvimento desse trabalho, outros resultados relativos ao tema 

foram obtidos (resultados não apresentado) uma vez que esse tema faz parte de outros trabalhos 

de mestrado do grupo de pesquisa coordenado pelo orientador deste trabalho. Essa estratégia foi 

relevante para a validação das metodologias empregadas. Além disso, houve o acompanhamento 

do projeto na forma remota (reuniões virtuais) o que permitiu a abordagem dos diversos aspectos 

fundamentais do trabalho. Desse modo, o relatório ora apresentado aborda a fundamentos e estado 

da arte (revisão da literatura), além das metodologia empregadas. Por fim, ressalta-se o grande 

aprendizado teórico a respeito do tema do projeto. 
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A dopamina (DA) é um neurotransmissor de grande importância para os sistemas nervoso central, 

renal, hormonal e cardiovascular, sendo sua determinação de muita utilidade para a identificação 

de doenças nervosas, como parkinsonismo e epilepsia, e por isso o monitoramento contínuo em 

amostras biológicas é de grande relevância. Uma alternativa para a produção de um sensor para 

determinação de DA é o biochar, pois este material possui em sua superfície uma grande 

quantidade de grupos oxigenados, que podem interagir com diversos compostos. Desta forma, a 

pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de um sensor eletroquímico utilizando biochar 

proveniente da borra de café, para determinação de DA. Para tal, o biochar foi produzido a partir 

da borra de café extra-forte arábica e submetido a um processo de ativação química utilizando 

HNO3 50% (v/v), e, após isso, utilizado como modificador de um eletrodo de pasta de carbono 

(BC400). Este foi utilizado para investigar a determinação voltamétrica de DA, sendo sua 

performance comparada com um eletrodo de pasta de carbono não modificado (EPC) e um 

eletrodo de pasta de carbono modificado com biochar produzido a partir de farelo de mamona 

(BM400). Para isso,o analito foi pré-concentradoem circuito aberto durante 5 minutos, e uma 

varredura cíclica de potencialfoi realizada em solução tampão Britton-Robinson (pH 7). Nos 

voltamogramas, não observou-se resposta ao utilizar o EPC, enquanto que para BM400 e BC400 

houve a presença de picos anódicos (Epa = 0,35 V) e catódicos (Epc = 0,11 V), com maior 

intensidade de corrente de pico para o eletrodo modificado com biochar de café, demonstrando a 

potencialidade de utilização deste material para a determinação da espécie de interesse. Para a 

remoção do analito da superfície eletródica e posterior reutilização do eletrodo, observou-se que 

a limpeza em pH alcalino foi mais efetiva em relação à limpeza ácida,o que pode estar relacionado 

ao fato de que, nessa condição, a DA se apresenta predominantemente na sua estrutura aniônica, 

enquanto os grupos superficiais do biochar adquirem carga negativa, de modo que a repulsão 

eletrostática desfavorece a atração analito-eletrodo. Empregando esse procedimento, verificou-se 

para 5 medidas sucessivas valores de Ipa de (3,80 ± 0,51) μA e Ipc de (1,83 ± 0,44) μA, mostrando 

variabilidade de resposta não pronunciada. Desta forma, os resultados obtidos mostraram que o 

biochar de café é promissor para ser empregado como modificador de eletrodos para a 

determinação de DA, e que o eletrodo pode ser reutilizado após ciclos de limpeza em pH básico. 
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A demanda da frota de veículos elétricos ao redor do mundo tem aumentado nos últimos anos. 

Apesar do benefício ao meio ambiente, essa  ascensão traz novas preocupações em relação à 

sobrecarga do sistema elétrico no futuro. Enquanto o uso de tarifas dinâmicas ajuda a suavizar os 

picos de consumo no sistema, o gerenciamento do carregamento de baterias de veículos elétricos 

(VEs) aparece como uma solução inteligente para amenizar e prevenir os impactos futuros do 

aumento da frota. Este projeto teve como objetivo principal a implementação em hardware de um 

algoritmo para tomada de decisão em aplicações de carregamento de VEs, considerando as tarifas 

dinâmicas e com foco na otimização do custo final de carregamento. Para isso, foi desenvolvido 

um algoritmo que correlaciona a tabela tarifária da concessionária de energia com a demanda de 

carregamento feita pelo proprietário do VE. O estado de carga da bateria do VE foi emulado a 

partir da aquisição de dados de corrente e tensão de sensores projetados para esse fim. O projeto 

do emulador de bateria de VE foi desenvolvido utilizando os componentes INA219, um circuito 

carregador TP4056 e uma bateria de lítio de baixa tensão. As informações de corrente e tensão 

são usadas como entrada para o algoritmo que, baseado na tabela tarifária, toma a decisão do 

melhor momento para o carregamento da bateria. A placa eletrônica ESP32 foi utilizada para 

embarcar o algoritmo de otimização e para fazer a interface com o sistema de sensoriamento de 

carga da bateria. Após implementação do firmware no ESP32, testes foram efetuados mostrando 

a funcionalidade do sistema proposto. Pode-se verificar que o sistema foi capaz de controlar o 

carregamento da bateria, garantindo que a carga ocorra seguindo as regras de economicidade 

impostas pelo proprietário do VE. 
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O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é afetado pelo parasitismo dos nematoides das galhas 

(Meloidogyne spp.). O controle geralmente é realizado através do uso de produtos químicos, 

porém, atualmente existem poucos nematicidas disponíveis para utilização em tomateiros no 

Brasil. Assim, o controle biológico, é uma alternativa atrativa para o manejo de nematoides.  Os 

cogumelos vêm ganhando destaque devido a capacidade predatória de nematoides. Visando isso, 

o objetivo deste estudo foi verificar a possibilidade de utilização do substrato de cogumelos com 

micélio vivo no controle de M. javanica em plantas de tomateiro. Foram testados isolados de L. 

edodes (LEMID-Led01 e LEMID-Led02), M. titans (LEMID-Mti01) e P. eryngii (LEMID-Per01) 

pré-selecionados como potenciais para controle de nematoides. O experimento foi conduzido em 

delineamento de blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Para os 

tratamentos foram utilizadas diferentes concentrações (0.0, 12.5, 25.0, 37.5 e 50.0% v v-1) de 

substrato de cogumelos. Cada repetição consistiu em um vaso de 2 dm3 com uma planta. Foi 

realizada a inoculação com 2500 ovos de M. javanica. A avaliação foi realizada 60 dias após a 

inoculação, determinando-se a altura da planta, massa seca da planta, população final dos 

nematoides e calculou-se o fator de reprodução da espécie. Os dados foram submetidos ao teste 

de normalidade dos resíduos Shapiro-Wilk, teste de homogeneidade de variância Bartlett, a 

análise de variância (ANOVA) e teste de agrupamento de médias Scott-Knott, todos a 5 % de 

significância. Os resultados mostraram que a incorporação do substrato de cogumelos ao solo 

afetou a altura e a massa seca total das plantas de tomateiro infestadas com M. javanica. Contudo, 

a incorporação do substrato de cogumelos no substrato de cultivo de tomateiro nas concentrações 

≥12,5% para os isolados LEMID-Led02, LEMID-Mti01e LEMID-Per01 e ≥25% para o isolado 

LEMID-Led01 reduziram o fator de reprodução do nematoide. Portanto, esta medida de controle 

pode ser considerada uma ferramenta útil para ser incorporada no manejo integrado do nematoide 

M. javanica. 
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O presente trabalho tem como objetivo a obtenção de materiais híbridos constituídos de polipirrol 

(Ppy) e sílica (SiO2) com intuito de utilizá-los como materiais adsorvertes. Obteve o material 

híbrido seguindo duas rotas diferentes; uma rota química e outra eletroquímica. Para ambas as 

sínteses, primeiramente obteve-se as nanopartículas de sílica pelo método Stöber. O material 

híbrido formado a partir da síntese eletroquímica foi obtido adicionando a sílica descrita 

anteriormente em uma solução de pirrol e HNO3 com e sem SDBS. Realizou-se a síntese no 

potenciostato Autolab PGSTAT204, com aplicação de potencial de 0,8 V com controle de carga 

de 100 mC cm-2. O material obtido foi caracterizado utilizando a técnica de voltametria cíclica 

(VC) e FTIR. Observou-se pela técnica de VC que o material obtido apresenta os picos 

característicos do Ppy, nos filmes com sílica nota-se um pequeno deslocamento dos picos 

indicando a possível inserção da mesma. Na técnica de FTIR observou-se as bandas 

características tanto do Ppy e da SiO2. Testes preliminares de adsorção nos materiais obtidos 

foram realizados, com adições de cafeína a cada ciclo de VC. Observou-se a diminuição da 

corrente com o aumento de analito adicionado, indicando que este está ficando adsorvido na 

superfície do eletrodo, sendo o comportamento típico do efeito de envenenamento, um bom 

indício para este trabalho. A segunda rota para obtenção do híbrido, pelo método químico, foi 

realizada sintetizando primeiramente o Ppy, para isso utilizou-se uma solução de ácido sulfúrico 

e pirrol, com a adições lentas do agente oxidante PSA 1,5mol L-1. Toda a síntese foi realizada a 

25°C e permaneceu 24 horas sob agitação, ao final da síntese, o material obtido foi centrifugado, 

lavado e seco. A síntese para obtenção do híbrido seguiu o mesmo processo, porém com a adição 

de sílica na solução de ácida de pirrol. Por fim, realizou-se teste preliminares de adsorção da 

cafeína utilizando a sílica como material base, onde 0,01g de sílica foi adicionado em solução de 

cafeína 1,0ppm, 1,5ppm e 3,0ppm separadamente, estes foram agitados, centrifugados e 

analisados através da técnica de espectroscopia UV-VIS. Era esperado observar uma diminuição 

do pico de adsorção da cafeína, pois em teoria a sílica absorveria a cafeína presente e em 

consequência a banda de adsorção diminuiria. Dessa maneira, concluiu-se que através de VC 

verificou-se a formação de híbrido e que a adsorção na superfície do eletrodo está ocorrendo, já 

a adsorção da cafeína utilizando o material híbrido obtido pelo método químico ainda será 

otimizado. 
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Em 2020 o mundo deparou-se com uma pandemia mundial, de modo que a doença causa sérios 

danos à saúde humana e afeta principalmente os pulmões, conhecida como síndrome respiratória 

coronavírus 2 (SARS-CoV-2), COVID-19. Na área da saúde foram observadas algumas maneiras 

para detectá-la, dentre elas o atual padrão-ouro de diagnóstico, o teste real-time reverse 

transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), além deste tipo de exame a radiografia de 

tórax, ou raio-x é outro método que pode ser utilizado para diagnosticar a COVID-19. Para análise 

de raio-x é necessário um médico especialista no assunto, entretanto não são todos os hospitais 

que contam com esses profissionais. Assim, o desenvolvimento de sistemas automatizados para 

classificação de imagens mostra-se como uma possível solução para o problema. O presente 

estudo apresenta como objetivo principal o treinamento de modelos de Deep Learning (DL), para 

a construção de uma aplicação web a qual pode ser disponibilizada para classificar imagens de 

raio-x de tórax e identificar se os pacientes foram ou não afetados pela COVID-19. Além disso, 

como objetivos específicos tem-se a avaliação dos modelos de DL a partir de métricas de 

desempenho: acurácia, matriz de confusão, tempo de execução e recall. O método de trabalho 

utilizado para a construção da API proposta deu-se da seguinte maneira: inicialmente foi realizado 

um estudo bibliográfico para entendimento da área de Inteligência Artificial (IA) e estudos 

referentes à COVID-19, o segundo momento deu-se com a construção dos algoritmos, 

treinamento e comparação de performance entre 5 arquiteturas de DL: VGG16, MobileNet V2, 

DenseNet 121, EfficientNet B2 e ResNet50. Utilizou-se o dataset COVIDGR-1.0, o qual contém 

426 imagens de casos positivos e 426 imagens de casos de negativos de COVID-19. Para 

treinamento do modelo foram aplicadas técnicas de cross validation em 5-folds. Também foram 

aplicadas técnicas de Inteligência Artificial Explicada com o intuito proporcionar uma 

visualização clara para os possíveis usuários finais, para isso, foi desenvolvido um mapa de 

ativação (Grad-CAM), com o uso da biblioteca Eli5, resultando na saída de mapas de calor 

indicando quais áreas da imagem contribuíram para o resultado apresentado. O modelo escolhido 

para ser aplicado na API desenvolvida foi a VGG16. Pode-se concluir que o trabalho alcançou os 

objetivos propostos e a API encontra-se pronta para uso, de forma que pode ser utilizada para 

validar na prática os resultados obtidos, comparando classificações da plataforma com testes de 

laboratório. 
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Nos sistemas de transmissão sem fio, um componente crítico e que vem sendo alvo de vários 

estudos é o amplificador de potência (PA). Ele tem o papel de transmitir potência da bateria até o 

sinal que vai ser irradiado pelo sistema. O que o tornou tão importante foi o fato dele ser o 

componente com maior gasto energético do sistema, além de ser uma grande fonte de distorções 

para o sinal. Na literatura, existe uma arquitetura de um PA com multimodo de ganho, permitindo 

que o gasto energético seja controlado dependendo da demanda do sistema. Porém, o 

comportamento de comutar entre modos de ganho, além da própria não linearidade do PA, causam 

distorções indesejáveis para a saída do sistema. Técnicas de processamento digital podem ser 

empregadas para obter um desempenho melhor do circuito de transmissão, mas para isso é 

necessário conhecer o modelo matemático do PA. Neste trabalho foram utilizadas modificações 

de modelos pré-existentes na literatura para a modelagem do amplificador de potência com 

multimodo de ganho. Esses modelos também foram usados para obter os parâmetros de um digital 

pre-distorter (DPD), que tem comportamento inverso ao do circuito do PA, e para testes de 

validação e avaliação do espectro de saída. O motivo de usarmos o DPD foi que ele permite o uso 

do PA com seu rendimento máximo e aumenta a duração da bateria, pois quando ambos são 

posicionados em cascata realizamos a linearização do sistema, uma vez que as distorções de 

ambos são inversas. Utilizamos o Matlab para processar dados de dois amplificadores de potência 

multimodo previamente simulados, obtendo os parâmetros de seus modelos matemáticos e 

também de seus respectivos DPDs. Após isso, avaliamos o desempenho de cada PA e, por fim, 

analisamos a linearidade do sistema ao medir a saída utilizando o modelo do DPD em cascata. Os 

modelos matemáticos de todos são relativamente precisos e obtiveram bons resultados para o 

normalized mean square error (NMSE). Ao medir o adjacent channel power ratio (ACPR) dos 

dados dos circuitos, observamos uma melhora significativa quando utilizamos o DPD para ambos 

PAs. Também conseguimos um ganho aproximadamente único para o sistema ao invés de vários, 

o que seria obtido com o uso do PA multimodo sem DPD. Portanto, obtemos uma métrica para o 

sistema com DPD utilizando apenas o Matlab, sem a necessidade de outros softwares e 

aproveitando de modelos matemáticos precisos já existentes do amplificador de potência 

multimodo. 
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A liofilização é um método de secagem que, apesar de possuir elevados custos de operação, 

permite a realização da secagem do açaí sem a utilização de altas temperaturas, evitando que 

compostos de interesse presentes no fruto sejam degradados. O congelamento é uma etapa crítica 

da liofilização, pois a estrutura da matriz congelada influencia diretamente a taxa de transferência 

de massa nas etapas subsequentes do processo (sublimação e dessorção). O congelamento a vácuo 

(CV) se apresenta como uma alternativa aos métodos de congelamento convencionais utilizados 

na liofilização, como o congelamento por contato com ar frio. O CV baseia-se na evaporação da 

água livre do produto e na sublimação do gelo formado, quando esse é submetido a baixas 

pressões em uma câmara de vácuo. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

eficiência do congelamento a vácuo da polpa de açaí (como possível etapa inicial da liofilização), 

comparando as cinéticas de congelamento a vácuo e por contato com superfície e ar frios obtidas 

para amostras de diferentes espessuras. Para a realização dos experimentos, foram utilizadas 

amostras de polpa de açaí médio, nas espessuras de 5, 10 e 15 mm. O congelamento a vácuo foi 

realizado em um liofilizador de bancada (Pmín = 12,52 Pa) e o congelamento por contato em 

câmara fria a –53°C. O monitoramento da temperatura das amostras foi realizado através de 

termopares. Foram comparadas as cinéticas de congelamento para amostras de diferentes 

espessuras utilizando o mesmo método de congelamento e de espessuras idênticas em métodos 

de congelamento distintos. No caso do congelamento a vácuo, foi observado que as amostras de 

espessura de 5 mm apresentam as maiores taxas de congelamento, atingindo a temperatura de -

30°C em 4,6 minutos. Quando comparadas as cinéticas de congelamento a vácuo e por contato 

das amostras de espessura de 10 mm, observou-se que as taxas de congelamento a vácuo foram 

muito maiores que as observadas para o congelamento por contato. O tempo para as amostras 

atingirem -5°C foi de apenas 3 minutos para o CV e de aproximadamente 56 minutos para o 

congelamento por contato. Assim, é evidente que o congelamento a vácuo apresenta vantagens 

em relação ao tempo de processo e pode ser uma alternativa para diminuir os custos de secagem 

por liofilização. 
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A geração de resíduos no sistema de produção agrícola é responsável por causar grandes impactos 

ao meio ambiente, podendo alterar todo o ecossistema quando não tratados corretamente. Fator 

que determina a manipulação destes, uma questão de preocupação mundial, em que as buscas por 

soluções englobam além do apelo ambiental o potencial de reutilização desses materiais, tendo 

em vista que essas substâncias possuem características relevantes para diversos setores 

industriais. Sua composição é constituída principalmente por lignina e celulose, além de outros 

compostos como hemicelulose, lipídeos, proteínas e uma diversidade de grupos funcionais. Além 

das aplicações como biossorvente, adsorventes e carvão ativado, esses materiais podem ser 

utilizados para produção de grafite e o mesmo convertido em óxido de grafeno e grafeno, 

materiais a base de átomos de carbono que tem sido alvo de muitos estudos nas últimas décadas, 

de acordo com a literatura, os mesmos vem apresentando resultados positivos quanto à aplicação 

em processos enzimáticos, sendo o óxido de grafeno uma estrela em ascensão na classe dos 

nanomateriais. Seus grupos oxigenados, presentes tanto nas extremidades quanto no plano basal, 

podem ser constituídos por carbonila, carboxila, hidroxila e epóxi, que são responsáveis por 

conferir certas propriedades a matriz, como o aumento da reatividade, funcionalização da 

superfície e aumento da área explorada. Pela problemática utilização de enzimas solúveis devido 

a sua instabilidade, principalmente quando se trata de reutilização, existe um campo a ser 

explorado na busca de substâncias compatíveis para desempenhar um papel na estabilização das 

mesmas. A proposta inicial do presente trabalho baseia-se na síntese do óxido de grafeno e 

grafeno por diferentes métodos de preparo a partir de resíduos agrícolas com o objetivo de utilizar 

esses compostos como suporte na imobilização das lipases (Rhizopus niveus e Burkholderia 

cepacia) e avaliar a atividade enzimática e sua aplicação na síntese de mono ésteres de ácidos 

graxos (biodiesel), tanto por esterificação quanto por transesterificação. Por conta dos problemas 

decorrentes da pandemia do novo coronavírus e a impossibilidade de realização dos 

procedimentos práticos, as atividades se voltaram a cálculos estruturais computacionais para 

identificar as preferências conformacionais das moléculas de óxido de grafeno quanto as suas 

insaturações bem como seus níveis de energia. 
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Os modelos digitais de elevação (MDEs), caracterizam-se como modelos matemáticos com dados 

estruturados que representam de forma consecutiva um fenômeno, manifestados a partir dos 

modelos digitais de terreno (MDTs) e dos modelos digitais de superfície (MDSs). Esses modelos 

são amplamente utilizados em projetos de engenharia e estudos ambientais que demandam 

informações altimétricas. Desta forma, o presente estudo avalia a aplicação de filtros espaciais 

para a melhoraria da qualidade altimétrica dos MDTs, obtidos a partir de nuvens densas de pontos. 

A área objeto de estudo encontra-se na Planta Laranjeiras, no município de Piraquara no Paraná, 

entre as coordenadas UTM  E: 693369  N: 7174253 e E: 694858 N: 7175780. Para obtenção do 

MDS foi realizado um levantamento com o  Veículo Aéreo não Tripulado (VANT), modelo 

Phantom 4 Pro com sistema PPK (Post Processed Kinematic) desenvolvido pela empresa 

Guandalini Posicionamento. A partir do grid de pontos foram extraídos os conjuntos de pontos 

relativos às áreas com e sem vegetação e foram gerados dois MDEs para áreas com e sem 

vegetação. Nas áreas com vegetação foram aplicados filtros de média com agregação para o 

quantil de 50% (via ferramenta “r.resample.stats” -  software QGIS 3.4.8) e tamanho da célula de 

0,150000. A altura da vegetação foi determinada pela diferença entre a matriz de dados filtrada e 

a original. Posteriormente a aplicação dos filtros, nas áreas de vegetação, os polígonos matriciais 

foram convertidos em pontos e eliminou-se os pontos de solo desses polígonos. Com os pontos 

remanescentes, aplicou-se o rebaixamento, a partir do resultado da subtração dos modelos, ou 

seja, a diferença entre o polígono matricial e o polígono filtrado. Os dados filtrados e rebaixados, 

foram agrupados, em um único shapefile, com os dados relativos às áreas de solo exposto, gerados 

através do arquivo raster original, para geração do modelo final. O shapefile gerado foi 

interpolado através do método determinístico “Inverse Distance Weighting", com expoente “2”. 

A análise da qualidade do modelo final foi feita pelo cálculo do root mean squared error (RMSE), 

utilizando 44 pontos de checagem extraídos do arquivo matricial não filtrado, em que 22 pontos 

correspondem a pontos localizados em áreas de solo exposto e 22 pontos em áreas de vegetação. 

Os resultados obtidos até o momento indicam que a qualidade final do modelo ficou entre 3,11m 

com os pontos de checagem de solo exposto e 9,23m para o conjunto geral dos pontos de 

checagem. 
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Inúmeros sistemas possuem, de forma inevitável, fontes de vibração. Estas vibrações, se não 

controladas, acabam por causar uma redução considerável da vida útil de máquinas ou 

componentes, além de criar um ambiente desconfortável para operadores ou qualquer pessoa que 

fique nos seus arredores. Com o interesse de reduzi-las, uma possível solução é o uso de 

neutralizadores dinâmicos. Esses dispositivos de controle são sistemas ressonantes compostos por 

elementos de massa, mola e amortecedor que, ao serem projetados e fixados convenientemente, 

introduzem uma impedância mecânica elevada, dentro de uma certa faixa de frequências, a uma 

estrutura cujas vibrações pretende-se reduzir.  Entre os diversos tipos de neutralizadores, é 

escolhido aquele que mais se adequa ao sistema a ser controlado e à faixa de controle, entre outros 

fatores. Neste sentido, os neutralizadores viscoelásticos são de grande relevância para o controle 

em banda larga de frequência, por apresentarem, em um conjunto simples, elevada capacidade de 

dissipação de energia, além de armazenamento da mesma. O objetivo deste trabalho foi auxiliar 

no projeto de neutralizadores viscoelásticos através da implementação de uma aba de pós 

processamento, na interface própria do GVIBS desenvolvida em JAVA, que possibilita o retorno 

das propriedades geométricas do neutralizador com base nos dados inseridos pelo usuário, de 

acordo com a otimização dos neutralizadores. Esta implementação foi realizada com o auxílio da 

IDE NetBeans, facilitando a criação de novas abas e telas de interação para o projeto de 

neutralizadores viscoelásticos operando em cisalhamento puro ou compressão pura. O resultado 

do emprego do neutralizador otimizado na estrutura, de acordo com as propriedades físicas 

retornadas pelo pós processamento, foi de uma redução considerável nos picos de inertância para 

a faixa de frequências selecionada. A implementação das telas de pós processamento na interface 

em JAVA possibilitou o uso do software para uma primeira visualização geométrica do 

neutralizador otimizado, tornando muito mais simples e rápido o dimensionamento destes. 
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Atualmente, a demanda global de energia é fornecida principalmente por recursos não renováveis, 

como petróleo, carvão e gás natural. No entanto, questões econômicas e ambientais relacionadas 

às emissões de gases de efeito estufa, aumento dos preços e esgotamento das reservas de 

combustível fóssil levaram as pessoas a encontrar rotas alternativas de energia para substituir os 

recursos fósseis. O biodiesel está se tornando um importante substituto do óleo diesel, um dos 

produtos derivados do petróleo utilizado nos motores de ciclo diesel, com ganhos ambientais. O 

biodiesel é definido como um substituto natural e renovável do diesel de petróleo que pode ser 

produzido pela alcoólise de óleos vegetais e/ou gorduras animais ou pela esterificação de ácidos 

graxos, empregando álcoois mono hidroxilados de cadeia curta na presença de um catalisador que 

pode ser homogêneo, heterogêneo ou enzimático. Neste trabalho, foram avaliados os 

comportamentos de reações de esterificação do ácido oleico com etanol, utilizando enzimas 

(lipases) como catalisadores ao invés de catalisadores químicos ácidos, com o objetivo de 

encontrar as melhores condições reacionais para a formação do oleato de etila. Os fatores 

avaliados foram: tipo de lipase, quantidade de enzima na reação; agitação; temperatura; 

quantidade de H 2 O no solvente e tempo de reação. Foi desenvolvido um novo método de 

quantificação (micro-titulação) utilizando seringas graduadas de 1,00 mL e uma curva analítica 

empregando o padrão sintético do oleato de etila. As reações mostraram que a melhor lipase foi 

a CALB, fornecendo um rendimento superior a 91%, seguido da lipase de T. Lanuginosus com 

90,3%. A quantidade ideal de CALB foi de 4% (m/m), temperatura entre 30 a 35ºC, rotação de 

200-250 rpm, 16h de reação apresentou grande eficiência e uma quantidade de água no etanol de 

2%. As reações de esterificação enzimática do ácido oleico se mostraram promissoras, podendo 

ser empregadas como um método de pré-tratamento de óleos com elevado teor de acidez. 
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O desenvolvimento de técnicas computacionais para simular circuitos elétricos foi fundamental 

para a criação do estado da arte da eletrônica atual. Em especial, no ramo das telecomunicações, 

simulações tornam-se indispensáveis, pois as altas frequências envolvidas nessa área são causas 

de diversos efeitos com os quais se deve tomar atenção. Por exemplo, ruído, transferência de 

potência, banda passante, linearidade, entre outros. Com isso em mente, desenvolver modelos 

capazes de simular todos esses aspectos é muito importante, porém, nem sempre é possível 

abranger todos eles. Uma das limitações é o poder computacional disponível. Consequentemente, 

é preciso achar o balanço ótimo entre detalhamento desses efeitos e uso de processamento. Este 

trabalho busca utilizar técnicas de simulação de circuitos de radiofrequência (RF) já existentes na 

literatura. No caso, utilizar Envelope Following (seguidor de envoltória) e linearização de funções 

não-lineares. Para tal, as simulações foram feitas em Python 3.9.0 utilizando as bibliotecas 

numpy, scipy e matplotlib. Obteve-se um código funcional de simulação de circuitos elétricos que 

realiza dois seguidores de envoltória, um para grandes sinais e outro para pequenos sinais. Ambos 

ocorrem em paralelo, sendo que o para pequenos sinais lineariza os elementos não-lineares 

presentes no circuito. Em seguida, os resultados de cada simulação são somados para cada instante 

no tempo. A solução proposta demonstra obter resultados próximos dos valores obtidos por 

métodos já presentes na literatura, como o próprio seguidor de envoltória sem a linearização nos 

pequenos sinais. Concomitantemente, não consome tanto poder computacional como uma análise 

de transitório. Portanto, ela se apresenta como uma alternativa viável para métodos que já são 

utilizados. 
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Na construção de modelos para a estimativa da biomassa florestal, a etapa de campo é 

fundamental, uma vez que nessa etapa podem ser gerados erros difíceis de serem corrigidos 

posteriormente. O objetivo deste trabalho foi criar uma proposta de padronização e um guia para 

o desenvolvimento das atividades de campo na estimativa da biomassa arbórea florestal. Para tal, 

foi utilizada uma coletânea de artigos publicados entre 2000 e 2020 das revistas nacionais: Acta 

Amazônica, Árvore, Cerne, Ciência Florestal, Floresta, Floresta e Ambiente, Scientia Forestalis, 

Pesquisa Florestal Brasileira e Ciência Rural. A pesquisa retornou 42 artigos que tratavam da 

quantificação direta. A partir de 2010 houve maior quantidade de publicações e a revista Floresta, 

foi a que publicou a maior parte dos trabalhos. Os autores Caldeira e Sanquetta foram os que mais 

publicaram e a UFPR se destacou como a instituição que executou o maior número de trabalhos. 

A maior parte das publicações foi efetuada no Bioma Mata Atlântica e biomas adjacentes, como 

Cerrado. Dos trabalhos selecionados, 20 foram realizados em florestas nativas e 22 foram 

desenvolvidos em plantações florestais. Apenas 4 trabalhos utilizaram o método da parcela e os 

demais utilizaram o método da árvore individual. Desses, 23 consideraram a distribuição 

diamétrica das árvores como critério para a escolha dos indivíduos a serem abatidos. Diferenças 

morfológicas entre os indivíduos considerados nos trabalhos foram observadas, como no caso de 

árvores que apresentam um crescimento cespitoso (Caatinga e Cerrado), além de palmeiras e 

bambus. Diferenças foram observadas ao analisar como a biomassa foi compartimentada, sendo 

que 6 trabalhos dividiram os galhos em vivos e mortos, enquanto 3 dividiram entre finos e grossos. 

Trabalhos realizados em Floresta Ombrófila Mista acrescentaram a fração “ramos aciculados de 

araucária”. Foi observado que 10 trabalhos não realizaram a pesagem total do material no campo, 

sendo, portanto, realizado um método semidestrutivo, que inclui a retirada de amostras do tronco 

para determinação da densidade. Em outros 8 trabalhos não fica claro se foi realizada a pesagem 

total ou parcial. Foram levantados dois métodos principais para retirada de amostras em pontos 

diferentes do fuste e 30 dos trabalhos realizados não informaram se foi utilizado algum critério 

para retirada das amostras da copa. Com base na avaliação dos trabalhos selecionados e dos guias 

e manuais disponíveis na literatura, está sendo elaborado um guia com uma proposta de 

padronização para as atividades de campo. 
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A buva (Conyza spp.) é uma planta daninha frequentemente presente em meio ao cultivo agrícola, 

onde pode causar perdas significativas de produtividade e lucro ao agricultor. Recentemente 

houve o registro de biótipos de buva que apresentam resistência isolada ou múltipla a diversos 

herbicidas, sendo que a resistência ao herbicida 2,4-D promove na planta uma resposta de 

hipersensibilidade denominada como rápida necrose decorrente da elevação na produção de 

espécies reativas de oxigênio, sinalizadores do estresse vegetal. Diversos produtos estão sendo 

utilizados para atenuar estes estresses. Com o objetivo de reverter essa rápida resposta fisiológica, 

foi conduzido um experimento em casa de vegetação na Universidade Federal do Paraná, 

utilizando um biótipo que é resistente ao herbicida 2,4-D, no modelo de delineamento 

inteiramente casualizado, com esquema fatorial em dezoito tratamentos com quatro repetições. 

Estas plantas foram submetidas a aplicação do herbicida 2,4-D na dose de 2 L ha-¹ com e sem a 

mistura aos atenuadores do estresse, que foram: selenato de sódio, silicato de sódio, ácido 

ascórbico, ácido salicílico, acibenzolar, prolina, alanina e glutationa. Realizou-se avaliação de 

controle de plantas e de rápida necrose aos 1, 7, 21 e 42 dias após aplicação (DAA), dando notas 

de 0 a 100%. Após o término das avaliações, foi coletada a parte aérea da planta para obtenção 

da massa seca. Os dados obtidos no experimento foram submetidos a análise de variância, com o 

auxílio do software Agroestat, que quando significativos, tiveram suas médias comparadas pelo 

teste de Tukey à 5%. Alguns atenuadores do estresse afetaram a taxa de rebrote, sendo o 

tratamento com acibenzolar, seguido dos tratamentos com alanina, glutationa e silicato de sódio. 

O uso de atenuadores de estresse aplicados de forma isolada não afetou o desenvolvimento das 

plantas, e quando aplicados em mistura com o 2,4-D, em alguns casos, reduziu a fitotoxicidade e 

a rápida necrose observada nas plantas. Não houve diferença significativa final entre todos os 

atenuadores do estresse em relação a massa seca e quantidade de flores. A aplicação de 2,4-D, 

mesmo com o mecanismo de resistência apresentado pelo biótipo, causou fitotoxicidade e reduziu 

o desenvolvimento vegetal. A relação entre o mecanismo de resistência por rápida necrose com a 

adaptabilidade ecológica da planta, e seus níveis de estresse no momento das aplicações do 2,4-

D, precisam ser melhores investigados. 
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O uso de combustíveis fósseis gerou um desenvolvimento industrial e econômico nunca antes 

visto. A globalização e a internacionalização do mercado mundial gerou forte dependência por 

esse tipo de combustível. Essa dependência causou frequentes oscilações de preços ao longo dos 

anos e um impacto ambiental significativo, que acabou promovendo discussões sobre maneiras 

alternativas de se obter energia elétrica e térmica, que fossem mais limpas e sustentáveis. O 

hidrogênio surgiu nesse cenário como uma alternativa inovadora, principalmente devido ao seu 

potencial energético e reduzido impacto ambiental. Ainda sim, após a descoberta do seu potencial 

como combustível, o novo desafio seria garantir que a sua produção fosse feita sem agredir o 

meio ambiente, tendo em vista que pela simplicidade atômica do elemento, ele sempre se encontra 

em ligações químicas com outros elementos. A eletrólise da água é um dos métodos mais 

tradicionais de produção de hidrogênio, onde há a quebra da molécula de água com a passagem 

de corrente elétrica. Esse método, todavia, apresenta um custo de produção muito elevado e 

demanda de grande quantidade de energia elétrica, sendo frequentemente obtida a partir de 

combustíveis fósseis. Outro método muito comum é a reforma de hidrocarbonetos, que se trata 

da reação dos gases com vapor de água à altas temperaturas. Apesar do reduzido custo de 

produção, esse método libera monóxido e dióxido de carbono, o que também compromete o 

ambiente. Levando tais características em considerações, a produção de hidrogênio por vias 

metálicas, em nosso estudo, pela oxidação do alumínio em solução alcalina, tem se mostrado uma 

maneira eficiente e limpa de geração de hidrogênio. Esse método não emite nenhum gás de efeito 

estufa, não necessita de fonte energética e tem o alumínio como reagente, um metal que pode ser 

facilmente reciclado, contribuindo para a redução de resíduos. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho consiste no desenvolvimento de um reator de hidrogênio sustentável. O desenvolvimento 

pôde ser realizado a partir da modelagem matemática da reação, que foi analisada a partir de uma 

série de experimentos, variando os parâmetros para analisar a influência de cada reagente no 

resultado final. Dados comparativos foram obtidos da pesquisa bibliográfica conduzida sobre o 

assunto. Dessa maneira, a partir do modelo matemático, foi possível calcular a eficiência 

energética do processo e o potencial do uso do hidrogênio como combustível de veículos elétricos. 
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A casca da pitaia é rica em compostos bioativos, que estão sendo cada vez mais buscados para 

enriquecimento de alimentos e remédios. Estes compostos são sensíveis à luz, pH, temperaturas 

elevadas e oxigênio. A encapsulação consiste em empacotar materiais sólidos, líquidos ou gasosos 

com a formação de películas que, em condições específicas se rompem liberando seu conteúdo. 

Dentre os métodos de encapsulação está a coacervação complexa, a qual consiste em duas fases 

líquidas de diferentes pontos isoelétricos, os quais ao sofrerem um ajuste de pH formam um 

invólucro protetor em volta dos compostos desejados. O objetivo deste trabalho foi realizar a 

otimização da extração dos compostos bioativos e a encapsulação dos mesmos. Para isto foram 

utilizadas pitaias das safras 2019/2020, as quais foram despolpadas, e as cascas foram liofilizadas, 

e moídas utilizando moinho de bola para a obtenção da farinha. Foi realizada a extração com 1 g 

de casca seca moída e 50 mL da solução extratora. As amostras foram deixadas em agitador 

orbital, a temperatura ambiente, em diferentes tempos, e após foram centrifugadas a 5000 rpm 

por 5 min, filtradas e analisadas. A melhor condição de extração foi determinada com base na 

concentração de compostos fenólicos. Os extratos de pitaia branca e vermelha foram usados para 

a formação dos encapsulados por coacervação, onde foi utilizado goma arábica (GA – 5g/100 

mL) e como par de material de parede gelatina (GE – 5 g/100 mL). Uma alíquota de 10 mL de 

gelatina e 40 mL de extrato, foram levadas ao homogeneizador a 12000 rpm por 2 min, 

adicionados 10 mL de goma na mistura e novamente levada ao homogeneizador pelo mesmo 

tempo. A mistura foi colocada em agitador magnético, e foi realizado o ajuste do pH para cerca 

de 3,4 adicionando HCl 0,1N. A mistura foi distribuída em béqueres de vidro e deixados por 24 

h no refrigerador. Verificou-se que somente o parâmetro de concentração de água e etanol foi 

significativo na otimização da extração de compostos fenólicos e o tempo não surtiu efeito 

significante na extração dos mesmos. O método de coacervação para elaboração de encapsulados 

têm se mostrado eficaz na encapsulação dos componentes da casca da pitaia, podendo ser 

observados a olho nu, sendo eles partículas de formas levemente ovaladas. Os compostos 

presentes na casca da pitaia apresentam atividade antioxidante, e esses compostos podem ser 

extraídos de forma mais eficiente utilizando concentrações de etanol acima de 20%, a coacervação 

surge como uma alternativa viável para manter essa funcionalidade desses compostos por mais 

tempo. 
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A IoT (Internet of Things) está cada vez mais avançada, alcançando setores e ambientes globais 

por meio da conexão de objetos físicos à internet, com o objetivo de proporcionar melhorias no 

estilo de vida, trabalho, monitoramento e controle de produtos e processos, além da redução de 

custos. Dentre os setores, destaca-se o ambiente industrial que vem revolucionando o mercado 

por meio da IIoT (Industrial Internet of Things) e que possui potencial de crescimento, permitindo 

a adoção de estratégias que proporcionem um diferencial competitivo às organizações. Um dos 

principais desperdícios em indústrias de grande porte está relacionado às distâncias no ambiente 

fabril que são muito elevadas, gerando muita das vezes deslocamentos desnecessários e longos. 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma aplicação IIoT  em um ambiente real, a fim de 

otimizar o processo de envio e recebimento de malotes e eliminar movimentações desnecessárias 

entre setores de uma indústria. Para validar a aplicação, testes foram conduzidos em uma indústria 

moveleira que possui mais de uma unidade fabril em um mesmo município. O trabalho foi 

realizado com enfoque na pesquisa aplicada, qualitativa sendo a forma de pesquisa experimental 

por meio da aplicação em um ambiente real. Espera-se que, com a aplicação implementada, as 

movimentações para conferência de chegada dos malotes sejam eliminadas e que proporcione 

uma melhoria no processo de envio e recebimento dos malotes através da redução de tempos de 

movimentação por meio do acompanhamento online do pacote. São notórias as possibilidades de 

aplicação da IoT na indústria, bem como o fato de que as indústrias podem iniciar sua transição 

para a Indústria 4.0 com soluções simples e a baixo custo, mas que efetivamente tragam melhorias 

no dia a dia da empresa de acordo com suas necessidades. 
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O planejamento e operação de transportes é uma tarefa corriqueira em toda empresa de transporte 

rodoviário de passageiros. Este problema é bastante complexo, sendo geralmente dividido em seis 

etapas: 1) design da rede, que consiste em definir as linhas de ônibus; 2) definição da frequência 

de operação, que visa determinar a quantidade de viagens feitas em cada linha por dia, para 

atender a demanda de usuários; 3) definição dos horários de operação, que estabelece os 

itinerários de cada linha, definindo a partida e chegada dos veículos em cada ponto atendido; 4) 

escalonamento dos veículos, visa determinar uma escala de veículos para cobrir todas as viagens 

planejadas; 5) programação de jornadas de trabalho diário, consiste em programar jornadas de 

trabalho diário de motoristas, para cobrir as viagens planejadas, respeitando regras trabalhistas e 

operacionais; 6) programação de escalas de trabalho mensais, visa elaborar uma escala mensal 

para os motoristas, a partir das jornadas de trabalho diário, para cobrir todas as viagens durante 

um mês. As etapas 4 a 6 são resolvidas periodicamente por empresas de ônibus. Esses problemas 

são complexos de serem resolvidos computacionalmente, e geralmente são resolvidos de forma 

hierárquica. Onde a solução de um subproblema serve de entrada para o outro. Neste trabalho, foi 

abordado  o problema de programação de escalas de trabalho mensais de uma empresa de ônibus 

paranaense que realiza transporte coletivo intermunicipal/interestadual. Para resolver o problema, 

foi proposto um algoritmo baseado na metaheurística Variable Neighborhood Search. Em testes 

preliminares, realizados com dados reais da empresa em estudo, foi possível obter uma escala de 

motorista em tempo computacional bastante rápido, entretanto o algoritmo ainda precisa de 

ajustes para ser validado. 
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A eletrocatálise é uma boa ferramenta a ser utilizada para degradação de contaminantes 

ambientais por eletroquímica, pois consiste em diminuir o potencial para a degradação desses 

contaminantes. O eletrodo de platina é muito aplicado em eletrocatálise, pois a platina é um metal 

nobre, muito difícil de oxidar, assim pode ser utilizado uma ampla faixa de potenciais. Além 

disso, o eletrodo de platina pode ser modificado fazendo com que a eficácia do eletrodo seja 

otimizada. Para a modificação do eletrodo neste trabalho, realizou-se a síntese por voltametria 

cíclica de hexacianoferratos metálicos, a caracterização e a avaliação das propriedades 

interfaciais, com enfoque às propriedades eletrocatalíticas. Para as caracterizações foi usada 

solução eletrolítica composta por cloreto de potássio e ácido clorídrico. A modificação do eletrodo 

de platina foi realizada utilizando soluções compostas por cloreto de potássio, ácido clorídrico, 

hexacianoferrato (III) de potássio e cloretos dos metais a serem depositados (ferro, cobre, cobalto 

e níquel). Para cada modificação foi usado uma janela de potencial voltametrico específico, para 

o Fe e o Cu foi utilizado de 1,2V a -0,2V, já para o Co e o Ni foi usado de 1,0V a 0,0V, esses 

potenciais foram os mesmos para as demais etapas. Os resultados da deposição do metal no 

eletrodo de platina foram caracterizados com êxito por voltametria cíclica. Os testes 

eletrocatalíticos foram realizados com adições de solução de tiossulfato de sódio e o 

comportamento foi monitorado por voltametria cíclica. Os experimentos até o momento, 

indicaram que o ferro, cobalto e níquel, apresentaram maior potencial para os testes 

eletrocatalíticos. Apenas a modificação com cobre não foi testada para testes de eletrocatalíticos, 

pois não foi constatado a sua síntese, podendo ser devido à uma possível falta de interação entre 

a platina e o cobre. Os experimentos de eletrocatálise tiveram resultados satisfatórios, pois 

observou-se uma relação entre o aumento nos potenciais de oxidação e a quantidade adicionada 

pelo material eletrocatalisado. Assim sendo, os experimentos realizados até o presente momento 

indicam que o material apresenta um potencial uso para testes eletrocatalíticos, e etapas futuras 

consistirão em testes com diferentes analitos, e testes com eletrodo de disco rotatório para 

elucidação de parâmetros eletroquímicos e cinéticos. 
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A nanocelulose vem sendo estudada como potencial aditivo para promover o melhoramento das 

propriedades físicas e o aumento da resistência das propriedades mecânicas dos papéis, e também 

no desenvolvimento de filmes celulósicos nanoestruturados para aplicação em embalagens 

especiais e funcionais, principalmente para a indústria de alimentos. Estas nanoestruturas se 

mostram interessantes para aplicação em papéis, sendo uma alternativa potencial na substituição 

de aditivos químicos, pois é biodegradável e possui a função de melhorar a capacidade de ligações 

e a retenção das fibras de celulose e consequentemente as propriedades de resistência mecânica 

do papel. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a deposição superficial de 

nanoestruturas celulose em papel cartão comercial.  A celulose nanofibrilada (CNF) utilizada 

estava na forma de suspensão aquosa, com 3,0% de teor de sólidos em peso e  com dimensões 

das fibras de 50 nm. A deposição da CNF  foi efetuada sobre o papel cartão em mesa plana, com 

um sistema fixo que permite o controle da espessura de deposição, essa definida de 1 mm. Após 

a deposição foi efetuada um pré-secagem em estufa, seguindo para a secadora de folhas até a 

secagem completa.  Para a  caracterização do papel cartão com a deposição das CNFs foram 

avaliadas, a interação morfológica do papel cartão com deposição superficial por MEV 

(Microscopia Eletrônica de Varredura), as propriedades físicas (gramatura, espessura, densidade 

aparente e absorção de água) e as propriedades mecânicas (resistência à tração, rasgo, 

arrebentamento, flexão e passagem de ar). Como resultados observou que a deposição superficial 

proporcionou a formação de um filme, que fortaleceu visualmente o papel cartão. No geral, houve 

um acréscimo nas propriedades mecânicas, pois os papéis revestidos apresentaram um reforço. 

Um ponto importante é certamente a sensibilidade à umidade da celulose, um problema sério em 

muitas aplicações de embalagens, principalmente no setor alimentício.  Assim, precisa aprimorar 

essa questão da umidade, mas a aplicação da CNF mostra-se promissora e com um imenso 

potencial para o aprimoramento de embalagens. 
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A gelificação iônica tem sido estudada na área de alimentos para preservar pigmentos naturais e 

consequentemente aumentar a estabilidade destes por degradarem-se rapidamente. Neste sentido, 

objetivou-se avaliar os parâmetros do processo de encapsulamento de betacianinas de pitaya por 

gelificação iônica. A polpa foi caracterizada em relação ao teor de compostos fenólicos totais e 

betacianinas totais por espectrofotometria UV-Vis. Em relação ao processo de gelificação iônica 

por gotejamento em solução de cloreto de cálcio (CaCl2) foram realizados 5 ensaios variando os 

tipos de materiais de parede, alginato de sódio e gelatina, e as concentrações (0,5 a 2%). As 

microcápsulas foram caracterizadas quanto ao aspecto visual por análise qualitativa, rendimento, 

diâmetro médio com paquímetro, densidade por picnometria, umidade, solubilidade e eficiência 

de encapsulação por gravimetria e betacianinas por espectrofotometria UV-Vis em 535,5 nm. A 

polpa apresentou 240,47 ± 10,28 mg 100 g-1 de compostos fenólicos totais e 42,54 ± 4,15 mg 

100 g-1 de betacianinas totais. Em relação ao processo de gelificação, as microcápsulas dos 

ensaios 1, 2 e 5 apresentaram cor uniforme, brilhante e intensa, e tamanhos irregulares, enquanto 

o ensaio 3 não apresentou homogeneidade e teve maior presença de bolhas de ar. No ensaio 4 não 

houve formação de cápsulas. Os ensaios tiveram rendimento de 60 a 70%, as cápsulas 

apresentaram tamanho médio de 2,92 a 5,16 mm. Todos os ensaios tiveram cápsulas com elevada 

solubilidade, em torno de 97%, e eficiência de encapsulação, aproximadamente 96%. Com base 

nos resultados, pode-se concluir que o processo de encapsulação de betacianinas por gelificação 

iônica foi eficaz, entretanto, é necessário aprofundar este estudo para avaliar a possibilidade de 

aplicação industrial. 
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A Oscilação de Madden-Julian (OMJ) é um dos modos de variabilidade climática intrassazonal 

dominante sobre a América do Sul (AS), com período na banda de 20-90 dias. É dividida em oito 

fases, para efeito de análise. Durante o verão austral (dezembro, janeiro e fevereiro) a OMJ atinge 

seu ponto de máxima intensidade. Este período corresponde ao auge da monção da AS e é a 

estação chuvosa sobre a maior parte do Brasil. A OMJ influencia a variabilidade da monção e a 

frequência de eventos extremos de precipitação. Esses eventos, combinados com má 

infraestrutura, falta de planejamento urbano e outros problemas ambientais têm afetado regiões 

populosas do Brasil com enchentes e deslizamentos. O objetivo deste estudo é avaliar o 

desempenho dos modelos atmosféricos de previsão ECMWF e NCEP em simular a circulação 

atmosférica e o papel da OMJ na ocorrência e previsão das fases ativas e inativas da precipitação 

em região no sudeste da América do Sul (22.5º-30ºS e 52.5º-60ºW, abrangendo partes do Brasil, 

Argentina e Paraguai) com antecedência acima de duas semanas. Foi utilizado um grande acervo 

de dados observados, reanálises e “previsões retrospectivas” (reforecasts) destes modelos, no 

período de 1999-2010. Tal região faz parte de um dipolo que é o mais importante modo de 

variabilidade continental de precipitação durante a monção. As fases ativas (inativas) são os 

períodos em que os índice de precipitação nesta região, dado pela anomalia diária padronizada, é 

maior (menor) que 1. A avaliação mostrou que os modelos reproduzem os padrões observados de 

circulação e precipitação para fases ativas e inativas da precipitação de monção na região 

analisada, através do cálculo das composições de anomalias de precipitação, vento em baixos 

níveis e radiação de onda longa emergente para estas fases, usando dados observados e de 

previsão retrospectiva com até 4 semanas de antecedência. Além disso, ambos os modelos 

reproduziram, com razoável desempenho, o papel da OMJ na variabilidade da precipitação na 

região, verificado pelas proporções de dias em cada fase da OMJ que são dias de fases ativas e 

inativas. O desempenho da previsão com várias antecedências também foi avaliado através da 

correlação entre índices médios semanais de precipitação e vento, dos dados observados e de 

previsão dos modelos. Na região subtropical em foco, ele decresceu um pouco mais rapidamente 

com o aumento da antecedência do que numa região tropical estudada anteriormente. Isto é 

esperado, pois nos subtrópicos há maior influência de variabilidade sinótica e intrassazonal de 

maior frequência que a OMJ. 
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Utilizada para secagem de ar, prevenção de materiais à umidade e proteção de inúmeras peças 

contra água, a sílica em gel colorida é um produto de extrema importância nas indústrias. Sua 

propriedade de adsorção detém uma característica de mudança de cor do azul (seco) para o rosa 

(úmido) em contato com a água. A ideia desse projeto foi construir um protótipo para 

determinação de umidade a partir da aquisição de imagens digitais. Os principais objetivos são 

obter um sistema sensível, seletivo, com custo reduzido e prático com potencial para ser utilizado 

em aplicações ambientais e tecnológicas. Os principais componentes são uma webcam e uma 

câmara fechada com luminosidade controlada e uniforme. O projeto também se dispõe de um 

pequeno computador (Rasberry pi 3 b+) para gerenciamento do tempo, obtenção e corte 

igualitário das imagens, tendo esse processo um tempo de 1 hora e obtenção de 100 fotos cortadas 

todas da mesma maneira, conseguindo assim um melhor foco do nosso material de estudo. O 

Rasberry pi 3 b+ vem acoplado também a um Arduino uno com sensor dht 22 para medição de 

umidade relativa aparente e temperatura para medição da umidade relativa real do processo. A 

mudança de cor da sílica gel colorida proveniente da absorção de umidade foi uma maneira 

eficiente para estudarmos e projetarmos as condições ideais para captação e tratamento de dados 

das imagens. Os primeiros resultados mostraram que o protótipo atende ao objetivo proposto de 

capturar imagens de qualidade e permitir a obtenção de modelos matemáticos de boa correlação 

para o tratamento de dados e possível aplicação na indústria, tornando-se possível utilizar métodos 

de calibração multivariável para observar de maneira mais quantitativa a variação da cor, 

prevendo o tempo de saturação da sílica em diferentes umidades relativas. 
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O uso indiscriminado de água e a descarga de poluentes nos corpos hídricos causa interferência 

nos parâmetros que conferem qualidade à água. No Brasil, o CONAMA 357/05 dispõe sobre as 

classificações dos corpos de água e limites destes parâmetros. Neste projeto buscou-se obter dados 

de qualidade da água a partir do processamento de imagens de satélite, e avaliar possíveis 

alterações nos parâmetros, durante o período de estiagem (ano de 2020), no Reservatório 

Passaúna. Foi considerado um período em que não houve chuva na bacia hidrográfica, seguido 

de um evento de chuva. O sensoriamento remoto (SR) possibilita uma alternativa para o suporte 

do acompanhamento dos corpos d’água, de maneira a complementar o monitoramento tradicional. 

Como Curitiba vem enfrentando uma crise hídrica nos últimos anos, em especial no ano de 2020, 

foi realizada a análise do mês de agosto deste ano. As imagens foram obtidas pelo satélite 

Sentinel-2, sendo dos dias: 12, 22 e 27. Em 12/08, nos 13 dias anteriores não foi observado chuva 

(último registro no mês de julho). Em 22/08, ocorreu um acúmulo de chuva durante 10 dias, com 

um total de 164 mm. E no dia 27/08, observou-se 5 dias sem chuva após a precipitação total do 

mês de agosto. Foi utilizado o software SNAP para o processamento das imagens, no qual obteve-

se os parâmetros de concentração de sedimentos em suspensão (CSS), clorofila-a (Chl-a) e 

profundidade de penetração da luz. Considerou-se também 15 pontos de monitoramento 

(distribuídos ao longo do reservatório), que possibilitaram o acesso aos dados para os parâmetros 

analisados. Os resultados apresentaram qualidade da água para Chl-a, ou seja, o limite 

estabelecido para a classe II do CONAMA não foi ultrapassado. Entretanto, no dia 22, após a 

chuva na bacia hidrográfica, dois pontos de monitoramento avaliados ultrapassaram o limite de 

CSS (mais próximos ao afluente principal, rio Passaúna) e o restante dos pontos estavam dentro 

do limite. A profundidade de penetração da luz se apresentou alinhada com os resultados obtidos 

de CSS (parâmetro que ultrapassou o limite do CONAMA no dia 22/08, próximo ao rio Passaúna). 

Antes da chuva, no período avaliado, a profundidade de penetração da luz variou de 0,69 a 7,28 

m ao longo do reservatório. Após a chuva, na região de montante do reservatório houve uma 

diminuição desta profundidade (0,41 m). Portanto, o SR se mostrou uma ferramenta eficaz para 

avaliar a qualidade da água nesta área, bem como, permitiu analisar o comportamento dos 

parâmetros avaliados para o período de estiagem, considerando um evento de chuva na bacia 

hidrográfica. 
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O lantânio é um dos chamados elementos de terras raras presentes em mais de 100 minerais 

diferentes e que possuem inúmeras aplicações no meio científico de alta tecnologia. Sua aplicação 

se dá, principalmente, como elementos de catalisadores e de ligas metálicas. O mercado de terras 

raras, dominado pela China, vem crescendo nas últimas décadas e a exploração desses elementos 

é realizada por diversos países. Atualmente utiliza-se a hidrometalurgia para a extração de 

elementos de terras raras. A hidrometalurgia consiste em um conjunto de métodos de metalurgia 

extrativa que reúne reações químicas em meio aquoso e abrange etapas de lixiviação, extração 

por solventes, troca iônica e precipitação seletiva. Ressalta-se, no entanto, que esses processos 

possuem alto consumo de energia, pouca seletividade, elevado consumo de reagentes e geração 

de altas quantidades de efluentes, prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde humana. Deste 

modo, a recuperação de lantânio a partir de resíduos de catalisadores de craqueamento catalítico 

fluidizado de petróleo se torna cada vez mais comum e necessário devido a fatores econômicos, 

recuperando-se metais de alto valor agregado, e fatores ambientais, preservando-se recursos 

naturais. Diante do apresentado, este estudo teve como objetivo a análise econômica da 

recuperação de lantânio presente em catalisadores desativados, comparando-se as técnicas 

extrativas de remediação eletrocinética e lixiviação para a obtenção de efluente contendo lantânio, 

seguidas do emprego de precipitação seletiva para a separação deste elemento. Dois estudos 

diferentes foram avaliados, levando-se em consideração os gastos energéticos, o consumo de 

reagentes e a recuperação e pureza do lantânio obtido. Como resultado verificou-se que o processo 

de lixiviação possui um gasto energético 5 vezes maior que o processo de remediação 

eletrocinética. O aumento da temperatura de precipitação de 20 ºC para 65 ºC ocasionou um 

aumento de até 30% de recuperação e de 10% na pureza do material obtido. Ao final da análise 

obteve-se uma viabilidade econômica favorável ao processo de remediação e à precipitação 

seletiva utilizando efluente deste mesmo método em grande parte das variáveis analisadas. 
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O crescimento do número de aparelhos móveis e o avanço da internet das coisas evidenciam a 

importância da comunicação sem fio como também impõem desafios a serem superados, 

consequentes do aumento do número de usuários e fluxo de dados. No sistema de comunicação 

sem fio, o amplificador de potência desenvolve papel fundamental e tem grande influência na 

qualidade e distância do sinal transmitido, o que o torna foco de pesquisa e investimento nessa 

área. Operar o amplificador na região linear resulta em baixa eficiência energética, enquanto que 

na região de maior eficiência ocorre a distorção do sinal amplificado afetando negativamente a 

qualidade da transmissão. Por meio da técnica de pré-distorção digital é possível operar o 

amplificador com maior eficiência e manter a linearidade. O desempenho dependerá da 

complexidade computacional e precisão do modelo matemático utilizado para representar o 

comportamento do amplificador. Na literatura, foi demonstrado que filtros polinomiais e redes 

neurais artificiais são capazes de modelar o comportamento do amplificador de potência, como 

também são passíveis de alterações de modo a reduzir o custo computacional e aumentar a 

acurácia, como a aplicação de funções de Laguerre que apresentou bons resultados para os filtros 

polinomiais. A presente pesquisa tem o propósito de explorar a combinação das redes neurais 

artificiais com as funções ortonormais de Laguerre para a modelagem comportamental de 

amplificadores de potência de radiofrequência de banda dupla concorrente e analisar seu 

desempenho quando comparado com redes neurais sem a aplicação dessa base de funções. Todas 

as etapas do trabalho foram realizadas por meio do software Matlab. A rede neural artificial 

desenvolvida foi do tipo perceptron de três camadas com valores reais de entrada, pesos e bias e 

a obtenção dos coeficientes, pesos e bias, foi alcançada por meio da função de ajuste de dados 

não-lineares disponível no software. O método utilizado para medir o desempenho da rede neural 

artificial com aplicação de Laguerre, modelo proposto, e sem a aplicação, modelo base, foi o erro 

quadrático médio normalizado para cada rede neural artificial de diferentes quantias de neurônios. 

Os resultados obtidos apontaram que o modelo proposto apresentou em média resultados 

melhores que o modelo base, em que a maior diferença ocorreu no caso com 5 neurônios, no qual 

o modelo proposto apresentou uma melhora de 0,6 dB e 0,9 dB em relação ao modelo base para 

as frequências portadoras de 2,4 GHz e 3,5 GHz, respectivamente. 
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Este trabalho teve como objetivo principal o projeto de dispositivos para o acoplamento de uma 

fonte de raios X do tipo microfonte e um detetor de raios X sensível a posição do tipo 2D para 

estudos de amostras utilizando a técnica de espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS- do 

inglês Small-Angle X-ray Scattering). Outros dispositivos também foram projetados para permitir 

as condições adequadas para os estudos. Todo o planejamento do projeto foi feito com o auxílio 

de um software gráfico que permitiu dimensionar de forma precisa o conjunto dos diversos 

componentes que serão utilizados. Primeiro mediram-se as dimensões da microfonte de raios X e 

do detetor com a utilização de paquímetros e fitas métricas além das próprias medidas fornecidas 

pelos fabricantes. Com estas informações criou-se uma representação em 3D dos equipamentos o 

que permitiu uma melhor compreensão das necessidades dos suportes. Após o desenho da fonte 

e do detetor estarem prontos no software os dispositivos e partes adicionais necessários para a 

instrumentação foram sendo projetados e colocados na representação virtual. Os componentes da 

instrumentação projetada se dividem em 5 partes principais: 1) o suporte da microfonte de raios 

X, que permitirá o ajuste da altura e da direção do feixe de raios X, 2) o colimador de raios X, 

que irá fornecer um feixe de raios X com área de seção reta que pode ser controlada, 3) o suporte 

para os porta-amostras, que permitirá que a amostra possa ser posicionadas com precisão em 

frente ao feixe de raios X, 4) o caminho de vácuo, que irá diminuir o espalhamento causado pelo 

ar entre a amostra e o detetor e 5) o suporte do detetor de raios X, onde o detetor será posicionado. 

Todas estas partes já possuem seus desenhos mecânicos prontos, os seus componentes e materiais 

necessários para construção já estão listados e um orçamento será realizado em breve. Assim que 

os materiais forem adquiridos e a oficina mecânica de apoio no Departamento de Física retornar 

às atividades as peças serão usinadas e se iniciará a etapa de montagem do equipamento. 
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O processo produtivo que engloba as atividades agropecuárias tem grande contribuição na 

emissão de gases de efeito estufa (GEE), dos quais destaca-se o óxido nitroso, um gás com 

elevado potencial de aquecimento global, proveniente principalmente da deposição de dejetos de 

animais no solo. Desta forma, se faz necessário a exploração de estratégias para mitigar a emissão 

deste gás. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do consórcio de nabo forrageiro com aveia 

preta sobre as emissões de óxido nitroso oriundos da urina bovina depositada ao solo. O 

desenvolvimento deste trabalho foi em delineamento de blocos ao acaso (n=3) com parcelas 

subdivididas, em que o fator principal foram cinco proporções (P) de nabo forrageiro em 

consórcio com aveia preta (0, 15, 30, 60 e 100%) que constituíram os tratamentos P0, P15, P30, 

P60 e P100; enquanto o fator secundário foi a aplicação ou não de urina bovina em cada unidade 

experimental. A urina utilizada foi coletada de vacas em plena lactação e aplicadas diretamente 

nas parcelas. As coletas de ar foram realizadas pelo método de câmaras estáticas, e as coletas da 

parte aérea foram realizadas quando as plantas atingiram 30 cm, sendo rebaixadas a uma altura 

de 15 cm. A produção de parte aérea indica que o uso da urina não apresenta efeito sobre o 

desempenho produtivo dos diferentes consórcios, entretanto, o consórcio com as proporções de 

nabo de 15, 30 e 60% demonstram ganho produtivo em relação cultivo solteiro de aveia. As 

produções obtidas foram 1875 kg ha-1 para P0, 2762 kg ha-1 em P15, 2467 kg ha-1 em P30, 2228 

kg ha-1 em P60 e 1910 kg ha-1 em P100. A emissão de óxido nitroso nas manchas de urina 

apresentou redução linear com o aumento da proporção de nabo forrageiro, sendo as menores 

emissões acumuladas observadas em P60 e P100.  A emissão acumulada em P0 foi 280 mg de N-

N2O m-2, enquanto que em P100 foi de 140 mg de N-N2O m-2. Os dados sugerem a possibilidade 

do nabo forrageiro em inibir biologicamente a nitrificação e consequentemente mitigar a emissão 

de óxido nitroso em consorcio com a aveia preta. O uso de nabo forrageiro em proporções de 15, 

30 ou 60% em consórcio com aveia preta, apresenta potencial de reduzir as emissões de óxido 

nitroso, em manchas de urina, além de elevar a produção da forragem. 
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Os supercapacitores são dispositivos que estão ganhando cada vez mais relevância nas áreas de 

desenvolvimento tecnológico devido suas características intermediárias entre baterias e 

capacitores, sendo assim eles são direcionados a maximizar propriedades de armazenamento de 

energia e liberação de carga num curto período de tempo. Tendo essas propriedades em vista, 

pode-se analisar o funcionamento de um dispositivo supercapacitivo a partir de dois fenômenos 

importantes: a presença de reações redox (processo faradaico) e a formação de dupla camada 

elétrica (processo capacitivo), sendo a segunda a mais importante e mais presente nesses 

dispositivos. O objetivo desse estudo foi realizar a deposição do polímero condutor polipirrol 

(ppy) na forma de nanotubos em eletrodos de fios de carbono de modo a promover um aumento 

da capacitância do material, uma vez que propicia um aumento na área superficial e 

consequentemente uma região mais favorável para formação de dupla camada elétrica. A 

deposição potenciostática do polipirrol foi realizada aplicando o potencial de +0,8V vs Ag/AgCl 

(3M), na presença de alaranjado de metila que atua como template para a obtenção da 

conformação de nanotubos do polímero na superfície do eletrodo. A caracterização eletroquímica 

foi realizada a partir da aplicação da técnica de voltametria cíclica (-0,8 V até 0,5 V) em diferentes 

velocidades de varredura variando entre 10 mV/s até 100 mV/s, espectroscopia de impedância 

eletroquímica (10 kHz - 0,1 Hz) e curvas de cagas e descargas (GCD), todas as análises utilizando 

eletrólito de Na2SO4 0,5 mol/L, sendo realizadas tanto antes como depois da deposição. Os 

resultados iniciais indicaram um ganho na capacitância principalmente pelo aumento de uma 

ordem de grandeza nos valores das correntes obtidas nas voltametrias. Por fim, esse estudo ainda 

pretende aprofundar as análises por diferentes técnicas de caracterização e por fim realizar a 

construção de um dispositivo, utilizando os fios depositados com polipirrol como eletrodos de 

modo a produzir um supercapacitor aperfeiçoado com ganho de capacitância por área. 
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O biogás vem ganhando destaque no setor de energia, este é proveniente da digestão anaeróbia, 

composto principalmente de metano (CH4) (50-80 %), CO2 (20-40 %) e outros gases presentes 

em baixas concentrações. Para o uso como biocombustível veicular o gás necessita passar por um 

processo de purificação para retirada de contaminantes. O sulfeto de hidrogênio (H2S) é o 

principal poluente do biogás responsável pela corrosão em unidades de energia e danos aos 

motores dos veículos. As tecnologias de dessulfurização tratam-se de processos físicos, químicos 

e biológicos, como a adsorção em materiais sólidos, lavagens, filtros biológicos, etc. Pensando na 

economia circular, recentes iniciativas de investigação tiveram o objetivo de desenvolver 

adsorventes alternativos rentáveis para tratamento de biogás. Nesse contexto, os materiais sólidos 

porosos vêm mostrando bom desempenho, por possuir elevada área específica, tamanho dos 

poros, densidade e grupos funcionais presentes na superfície que contribuem com o processo de 

adsorção. Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de materiais sólidos porosos quanto 

a sua capacidade de remoção do H2S do biogás, os materiais foram caracterizados por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia Eletrônica de Energia Dispersiva 

(EDS), Fisissorção de N2 e CO2 (BET e DFT), Picnometria de Gás Hélio e Difração de Raios-X 

(DRX). Para isso, foi sintetizado um carvão poroso a partir do template de sílica Aerosil-380® e 

utilizando o açúcar cristal comercial como precursor de carvão. Esse material apresentou área 

específica de microporos de 1059 m2 g-1, sendo promissor para adsorção. Os ensaios de adsorção 

foram realizados em coluna de leito fixo com fluxo [ESdS1] ascendente contínuo, utilizando uma 

vazão volumétrica de 1,8 L/min com temperatura de 45°C, pressão de 2 bar e padrão de H2S de 

500 ppm.  Além do material sintetizado, foram avaliados e modificados distintos materiais 

porosos (carvão, argila e zeólita), os melhores resultados de adsorção foram encontrados para o 

Carvão Vegetal 8x30 impregnado com NaOH e FeSO4, apresentando o tempo de ruptura de 110 

min e 150 min respectivamente, apresentando melhor desempenho perante os demais materiais. 

Os ensaios realizados irão fornecer dados experimentais para a especificação de materiais 

promissores para a construção e dimensionamento de colunas para uso em escalas maiores. 
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A caracterização morfológica de isolados fúngicos é complementar à caracterização molecular 

para a identificação e diferenciação de novas espécies. Entretanto, exige muitas horas de medições 

e contagens exaustivas e que muitas vezes pode interferir na qualidade da coleta do dado. O uso 

de softwares livres, como o Piximètre, pode auxiliar na caracterização morfológica e permitir que 

o processo, tradicionalmente demorado, dificultoso de ser realizado individualmente e sujeito a 

erros experimentais, torne-se preciso e ágil de ser realizado individualmente. Além disso, permite 

aquisição de backup para possíveis revisões rápidas das análises. O fungo Colletotrichum é o 

agente causal de duas das mais severas doenças da macieira, a mancha foliar de Glomerella e a 

podridão amarga, e foi utilizado como estudo de caso para este estudo de otimização de coleta de 

dados. A identificação das espécies de Colletotrichum causando doenças em pomares é crucial, 

devido à variação das características relacionadas à patogenicidade, morfologia e à agressividade. 

O objetivo geral do trabalho é validar softwares livres como ferramentas aliadas e facilitadoras 

para a pesquisa cientifica. Portanto, os objetivos específicos para esta validação foram:(a) 

Caracterizar morfologicamente isolados monospóricos de Colletotrichum spp., utilizando o 

Piximètre e (b) caracterizar e comparar os períodos de incubação e latência e o diâmetro da lesão 

causados por estes isolados. Para a caracterização morfológica, foram avaliados esporulação e 

comprimento e largura de conídios. Frutos de maçã ‘Gala’ com ferimento foram inoculados e 

avaliados diariamente para aparecimento de sintomas e sinais do patógeno, e no 15° dia quanto 

ao diâmetro das lesões. O tempo necessário para medição das colônias in vitro e do diâmetro dos 

sintomas em frutos utilizando paquímetro digital ou Piximètre foi cronometrado. O isolado 30PR 

teve a maior média de esporulação entre os isolados testados. Os isolados apresentaram diferença 

estatística entre as médias de largura e comprimento dos conídios. Todos os isolados, exceto o 

43PR, foram patogênicos. Houve variação quanto ao tempo necessário para medição de colônias 

in vitro e de frutos com sintomas de Colletotrichum utilizando imagens no Piximètre em relação 

ao uso de paquímetro, com diferença de 7 minutos (medição em placas) e 2 horas e 20 minutos 

(medição em frutos sintomáticos), respectivamente. Conclui-se que o uso de softwares livres para 

avaliações morfológicas de fungos é eficaz, ágil e acessível, sendo uma excelente ferramenta para 

a pesquisa cientifica. 
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O glicerol bruto é um coproduto da produção do biodiesel e pode ser considerado uma fonte 

energética para peixes, em especial para o jundiá (Rhamdia quelen). Apresenta uma produção 

crescente a cada ano, podendo substituir o milho e outros ingredientes energéticos na formulação 

de rações para esta espécie de peixe. A substituição de um ingrediente por outro deve levar uma 

série de fatores em consideração, uma delas é a avaliação econômica. A avaliação econômica é 

importante em função do impacto que ela gera como elemento de constituição da ração, onde 

pode ser responsável por mais de 50% do custo da produção de peixes. Foram cotados os valores 

em reais por quilograma para o milho e o glicerol bruto com 80% de pureza, bem como o valor 

estimado de cada ingrediente na composição da ração para a espécie adulta de jundiá, a fim de 

implementar uma comparação adequada. Todas as cotações limitaram-se à regiões sul e sudeste 

do pais para viabilizar ainda mais a formulação, reduzindo as taxas de transporte. Para a estimativa 

econômica utilizou-se duas equações distintas, onde a primeira determina o grau de eficiência da 

substituição comparado ao menor custo obtido por quilograma e a segunda atribui um fator de 

viabilidade a cada nível de inclusão, com o intuito de compará-la diretamente com a ração padrão. 

Desta forma, através da análise comportamental da equação de viabilidade adaptada, juntamente 

ao índice de eficiência encontrado, pôde-se notar que as substituições de 40% e 80% foram 

consideravelmente menos viáveis dentre os cinco níveis (de 20% até 100%), apresentando menor 

fator de viabilidade mesmo com índices de eficiência lineares. Portanto, dentro das esperadas 

flutuações do preço do milho e glicerol, são viáveis as substituições de 20%, 60% e 100% do 

milho pelo glicerol bruto na formulação alternativa para dieta do jundiá. 
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O problema de corte unidimensional é comum em muitas empresas que precisam fazer o 

processamento de matérias primas, esse processamento pode gerar o desperdício de material 

quando cortados de maneira não planejada. O objetivo do trabalho em questão é o 

desenvolvimento de um programa que faça a otimização dos cortes, ou seja, um programa que 

gere padrões de corte a fim de otimizar a função objetivo dada pela empresa de acordo com suas 

necessidades. O programa foi desenvolvido a partir do uso dos conceitos da programação 

dinâmica, o que permitiu a realização de padrões de corte a partir de uma determinada demanda 

de tamanho de peças especificadas. A programação dinâmica consiste na decomposição de um 

problema geral em sub problemas mais simples de serem resolvidos. Estes sub problemas são 

solucionados de forma sequencial em múltiplos estágios, sendo que em cada estágio é decidido 

uma sub política ótima. A programação dinâmica se baseia no princípio da otimalidade de 

Bellman, onde uma política ótima é formada por sub políticas ótimas. O trabalho se baseou em 

um método de pesquisa quantitativa em uma abordagem de modelagem empírica. Além disso, o 

propósito deste trabalho foi o desenvolvimento de um programa acessível e de fácil manuseio. 

Em outras palavras, um software que seja útil por grande parte dos problemas de corte, com 

interfaces adaptáveis e ideal para realização desse tipo de programação. Desta forma buscou-se o 

desenvolvimento de um suplemento para o Excel utilizando a linguagem VBA aliado com a 

utilização de planilhas eletrônicas. Foram realizados testes utilizando dados reais na realização de 

cortes unidimensionais de bobinas com tamanhos padronizados e diferentes demandas de itens 

menores com o objetivo de minimização de desperdício de material. De acordo com os testes 

preliminares, tem se mostrado que as aplicações podem ser promissoras em indústrias de diversos 

ramos que se deparam com essa mesma problemática. 
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Devido a pandemia foi necessário adaptar o plano de trabalho para: MONTAGEM E 

REALIZAÇÃO DE TESES EM DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE CARBONO DE CO2 PÓS-

COMBUSTÃO.Segundo relatório publicado em 2018 pelo IPCC, Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas, a atividade humana já causou um aumento da temperatura média de 

nosso planeta em 1°C acima dos níveis de pré-industriais. Contudo, manter o aquecimento global 

menor que 1,5°C poderia garantir uma sociedade mais sustentável e equitativa, para esse fim, as 

emissões globais líquidas de gás carbônico precisariam cair 45% em relação aos níveis de 2010 

até 2030. Se inevitável a emissão de tal gás, resta o sequestro ou captura. Pesquisas relatam que 

óxidos de cálcio e magnésio tem alto poder de captura do gás carbônico, diminuindo assim a 

quantidade de CO2 emitido para atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. A presente 

pesquisa visa estudar, modelar e simular dispositivos de captura de gás carbônico por 

carbonatação em via úmida. A prototipagem dos reatores se embasou no método do design 

constructal, visando uma melhor eficiência. Foram projetados 3 reatores para a realização do 

experimento além de uma bancada experimental. Para realizar os projetos foram considerados os 

aprendizados obtidos na graduação, modelos de reatores de artigos já publicados, pesquisas de 

peças e insumos. Os dispositivos foram desenhados em ambiente digital e detalhado para 

montagem. Para realização do experimento na bancada é necessário aquecer o gás de teste para 

simular as condições de exaustão de motogeradores. Assim, foi projetada uma serpentina 

utilizando software CAD, o qual foi importado para um programa de simulação computacional 

de transferência de calor e fluidodinâmica. Dessa forma foi obtido as dimensões da serpentina. 

Os reatores de tubo de Inox e de tubulações residenciais para água quente tiveram suas versões 

produzidas e estão prontos para fase de teste. 
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O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é afetado pelo parasitismo dos nematoides das galhas 

(Meloidogyne spp.). Dentre as medidas de controle, o uso de cogumelos capazes de produzir 

substâncias nematicidas ou apresentar capacidade de produzir estruturas de predação tem se 

tornado uma possibilidade para o manejo da doença. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o potencial de controle de M. javanica utilizando mudas de tomateiro produzidas em 

substrato de cogumelos. Um experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados 

com 5 tratamentos e quatro repetições para avaliar o potencial de manejo de M. javanica por meio 

da utilização de mudas produzidas de tomateiro ‘Santa Clara’ com substrato de cogumelos. Os 

tratamentos corresponderam às mudas produzidas em substrato dos 4 isolados na proporção de 

100% de substrato de cogumelos, além de uma testemunha produzida com substrato de mudas 

comercial. Cada repetição consistiu em um vaso de 2 dm3 contendo latossolo vermelho e a areia 

na proporção de 1:1 (v v-1), previamente autoclavado a 121° C por 1 hora contendo uma planta. 

As mudas com 43 três dias após o semeio, foram transplantadas junto ao substrato para os 

respectivos vasos. Em seguida foi realizada a inoculação com 2500 ovos de M. javanica sendo 

depositados em orifícios no solo de 3 cm de profundidade e 2 cm de distância da planta. As plantas 

foram avaliadas aos 60 dias após a inoculação. Inicialmente foi determinada a altura da planta, o 

peso de massa seca da parte aérea e a população final (FP) foi estimada pela soma do número de 

nematoides presentes no sistema radicular e pelo número de nematoides no solo. O fator de 

reprodução (FR) foi calculado pela divisão da FP pela PI de nematoides. Em relação à altura de 

plantas não foi observada diferença entre as médias dos tratamentos. A massa seca total das 

plantas foi reduzida nos tratamentos com mudas produzidas nos substratos dos quatro isolados de 

cogumelos, sendo que a maior massa foi observada na muda cultivada em substrato comercial 

(controle). As mudas de tomateiro produzidas em 100% de substrato de cogumelos não reduziram 

o fator de reprodução de M. javanica portanto, não deve ser recomendado o uso deste substrato 

como uma medida de controle a ser incorporada no manejo integrado do nematoide M. javanica. 
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Define-se um circuito como a trajetória percorrida de um ponto a outro, ou seja, uma ligação; 

assim um circuito elétrico seria uma ligação intermediada por um fio condutor de corrente elétrica, 

que percorre o circuito pela diferença de potencial elétrico, resultante de uma fonte de tensão, 

entre dispositivos. Neste trabalho, adiciona-se a modelagem matemática para melhor estudo do 

circuito, escolhido inicialmente um circuito RC (resistor-capacitor) simples com uma fonte de 

tensão senoidal, buscando uma maneira de modelar o regime transitório do mesmo. Em todo 

circuito há dois momentos diferentes para análise, o regime transitório que, neste caso, é o tempo 

que o capacitor leva para armazenar energia, após esse período, o capacitor está carregado e tem-

se o regime permanente. As mudanças do circuito acontecem durante o regime transitório, pois 

ao se chegar no regime permanente ele permanece periódico. Assim, este trabalho consiste em 

modelar o circuito utilizando modelagem matemática com auxílio do filtro FIR, um filtro digital 

que dá uma resposta ao impulso que se anula após um período de tempo finito, utilizado para o 

processamento digital dos sinais.  Para começo dos estudos, foi-se apresentada a teoria de 

circuitos e utilizado de análise matemática para resolução dos circuitos apresentados, com isso se 

estabeleceu uma base para resolução de circuitos de primeira e segunda ordem através de 

equações diferenciais, podendo definir o comportamento do circuito através da equação 

matemática que o rege. Para a modelagem matemática utilizou-se os softwares MATLAB e 

QUCS, sendo este último para obter informações sobre o circuito, iniciando com os valores 

iniciais de tensão de entrada, medida sobre a fonte, e ao final da simulação obtendo o valor da 

tensão de saída, medida diretamente no capacitor. Os dados obtidos no QUCS foram aplicados 

no código criado no MATLAB que define as constantes do circuito, assim como o tempo de 

amostra, primeiramente definido como 50 s ao passo de 0,01 s, totalizando 5001 amostras. Com 

o resultado obtido, através dos gráficos gerados da tensão de saída pela de entrada, observou-se 

que o regime transitório não foi modelado corretamente. A partir do primeiro resultado, realizou-

se outras simulações alternando o número de fontes e de capacitores presente no circuito. 

Novamente obteve-se o mesmo resultado: utilizando o filtro FIR com o modelo não se consegue 

modelar o regime transitório, pois o modelo utiliza da quantidade de valores da amostra obtida e, 

referente ao regime permanente, tem-se poucos valores para o regime transitório. 
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Como resultado dos avanços da Era Digital e das preocupações com o meio ambiente, fontes de 

energia não renováveis vêm sendo substituídas por fontes de energia renováveis para a construção 

de dispositivos de armazenamento de energia, que através de aprimoramentos eletroquímicos 

podem ser aplicados em meios tecnológicos portáteis, como é o caso dos supercapacitores 

adaptados com eletrodos modificados com polímeros condutores e eletrólitos géis a base de 

biopolímeros. A pesquisa tem como objetivo caracterizar o gel de alginato (ALG) como potencial 

eletrólito em razão da sua biodegradabilidade, já que o ALG é um copolímero obtido 

principalmente a partir de algas marrons (Phaeophyceae), sendo positiva a sua utilização devido 

às questões ambientais e também por proporcionar maior segurança ao dispositivo, uma vez que 

suas propriedades de rigidez e resistência mecânica inibem um possível vazamento de eletrólito, 

sendo estas adquiridas através de um simples método de reticulação iônica da solução de alginato 

com cátions bivalentes como Ca2+, Ni2+ e Zn2+. Neste processo de reticulação, as 

macromoléculas lineares do segmento rígido de blocos G presentes na composição do ALG, 

formados pelo monossacarídeo ácido α-L-gulurônico, interagem com os cátions causando 

proximidade entre esses blocos que ficarão paralelos entre si. Após a reticulação, os géis formados 

com a proporção de 1,0 mM de agente reticulante por g ALG e com a adição de 0,05 M de 

Na2SO4 foram caracterizados com relação à condutividade iônica, que se mostraram próximas 

para o Ni2+ e Zn2+, em torno de 16,07 e 16,04 mS/cm, respectivamente, e de 15,94 mS/cm para 

o Ca2+. A caracterização eletroquímica foi realizada em uma célula, contendo um eletrodo de 

trabalho de polipirrol, contra-eletrodo de platina e eletrodo de referência Ag/AgCl. A voltametria 

cíclica (VC) foi realizada para se observar a reposta eletroquímica do filme de polipirrol nos 

diferentes eletrólitos géis, além de se observar as limitações difusionais através da realização de 

VC em diferentes velocidades de varredura, onde o deslocamento dos potenciais de pico dos 

processos oxidativos e redutivos foram maiores para o ALG/Ca2+. Além disso, a capacidade de 

armazenamento de energia dos dispositivos foi determinada através de Curvas Galvanostáticas de 

Carga e Descarga, onde o eletrólito ALG/Zn2+ apresentou maior valor de capacitância, chegando 

em 34,92 mF/cm2 em 0,3mA/cm2. Deste modo, a construção desses dispositivos além de ser 

economicamente viável em função do baixo custo dos materiais, apresenta aplicações 

promissoras. 
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Devido aos avanços da tecnologia e da industrialização, houve a necessidade do aprimoramento 

dos meios de comunicação. Como quase tudo o que utilizamos no nosso dia a dia está conectado 

à rede global, podemos utilizar isso para transportar informação em fração de segundos de um 

ponto A ao ponto B. A Internet of Things (ou IoT) é um conceito de interconexão entre 

dispositivos utilizados no cotidiano. Utilizando as mesmas tecnologias usadas no IoT é possível 

criar um sistema para a coleta de dados científicos, tornando possível que vários dispositivos 

coletem dados ao mesmo tempo e envie a um mesmo servidor. Este trabalho está sendo 

desenvolvido com o objetivo de fornecer um sistema capaz de captar dados de sensores 

laboratoriais, e posteriormente a visualização dos mesmos em interfaces gráficas. O uso desse 

sistema tornará possível a coleta massiva de dados com baixo custo de operação e de 

desenvolvimento. Com o uso do microcontrolador ESP32, sensores de umidade, temperatura, 

CO2 e altitude, o primeiro protótipo para a aquisição dos dados foi desenvolvido. Utilizando IDE 

(Integrated Development Environment) gratuita para a organização e programação do 

microcontrolador em C++. Os dados serão enviados para o servidor utilizando o protocolo 

MQTT. O microcontrolador conectado à internet possibilita tanto o envio de dados dos sensores, 

quanto o recebimento de comandos de um outro dispositivo, que por sua vez também está apto a 

receber comandos e enviar dados. Este trabalho também tem como propósito o desenvolvimento 

de um de código intuitivo, que facilite a continuidade do estudo e do desenvolvimento de novas 

funcionalidades pelos próximos estudantes, tornando possível a continuidade do projeto dentro 

da própria universidade ou por quem deseja aprender e/ou aprimorar este trabalho. 
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A utilização de materiais biodegradáveis ou com potencial de reuso na cadeia produtiva tem 

ganhado espaço e se tornado realidade para muitas indústrias de transformação e conversão. 

Dentre esses produtos destaca-se a celulose nanofibrilada (CNF), são matérias primas renováveis, 

biodegradáveis, de menor impacto ambiental e com excelentes propriedades. O Brasil é o quarto 

maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo e esmaltes para as unhas representam 

grande parte do mercado cosmético. Os esmaltes são compostos orgânicos, quando aplicados nas 

unhas formam películas suaves e brilhantes, porém podem ocorrer problemas de instabilidade nas 

formulações deste produto. O consumidor espera um esmalte de boa qualidade, com aderência, 

durabilidade, brilho, fácil aplicabilidade, rápido tempo de secagem, homogeneidade, elevado 

poder de cobertura, leveza, elasticidade e dureza suficiente. Assim, levando em consideração o 

crescimento do setor de esmaltes e as diferentes aplicabilidades da nanocelulose como reforço e 

modificador reológico o intuito desta pesquisa é avaliar a adição de nanocelulose em esmaltes 

comerciais. Para essa pesquisa utilizou-se três tonalidades de esmaltes comerciais e foram 

adicionadas a CNF em pó (seca), três proporções (1, 2 e 5 %). Para a caracterização destes 

esmaltes com CNF verificou-se as propriedades organolépticas, físico-químicas e análise de 

fotomicrografias por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os esmaltes foram aplicados 

em unhas postiças para caracterização de algumas propriedades. Para os esmaltes com a adição 

de 1 e 2% de CNF, não se observou alterações das propriedades organolépticas, como a formação 

de fases, precipitação, turvação e não foram observadas diferenças estatísticas nas variáveis 

colorimétricas, quando comparadas ao padrão referência. Já as amostras com 5 %, os resultados 

não mostrarem adequados, pois houve alteração da homogeneidade, influenciando na 

aplicabilidade do produto. Em relação a caracterização físico-química nos ensaios de 

centrifugação, tempo de secagem e espalhabilidade as amostras com 5 % de CNF obtiveram 

resultados inferiores. Pelo ensaio de molhabilidade, quanto maior a proporção de CNF, maior o 

ângulo de contato, indicando que a CNF torna o esmalte mais repelente. No geral, em proporções 

menores, 1 e 2 %, não houveram alterações das propriedades organolépticas, físicas e químicas. 

Na prática estas proporções de CNF proporcionaram maior resistência aos esmaltes, porém outros 

ensaios devem ser realizados. Mas a CNF mostra-se promissora como reforço de esmaltes. 
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O Brasil é considerado um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, sendo 

o maior produtor e o segundo maior exportador de soja, e o maior produtor e exportador de 

derivados da cana-de-açúcar. Devido ao aumento da demanda mundial de alimentos, a 

competição por área entre algumas commodities, motivadas principalmente pela valorização dos 

preços, vem resultando em mudanças no uso e cobertura do solo. Pesquisas e estudos direcionados 

a respeito da cobertura e quantificação do uso do solo tornam-se fundamentais para diversos 

ramos do conhecimento que analisam as variações ocorridas na área. Neste propósito, a utilização 

de técnicas de sensoriamento remoto apresenta grandes vantagens, como a possibilidade de 

recobrimento de grandes extensões de áreas em tempo hábil. Deste modo, esse trabalho teve como 

objetivo determinar o uso e ocupação do solo em 8 categorias (Mata Nativa, Reflorestamento, 

Corpos Hídricos, Solo Exposto, Pastagem, Milho, Cana-de-açúcar e Soja) no território do Vale 

do Ivaí – PR por meio de sensoriamento remoto e algoritmos de machine learning, e identificar 

os principais padrões de transições do solo ocorridos no período analisado através da utilização 

da metodologia Intensity Analysis. Para realizar as classificações do território estudado, foram 

treinados e testados dois modelos de machine learning, uma rede neural artificial rasa (SNN) e 

uma rede neural artificial profunda, popularmente conhecida como deep learning (DNN). De 

acordo com os resultados obtidos podemos dizer que, o algoritmo SNN foi o que melhor se 

sobressaiu, apresentando os valores de exatidão global e Índice Kappa, 98,95% e 98,77%, 

respectivamente. Através da aplicação da metodologia Intensity Analysis, identificou-se que 

pastagem foi a categoria que mais perdeu área, sendo substituída por cana-de-açúcar e culturas 

anuais (Soja e Milho). Quando avaliamos essa transição em nível de intensidade, verificamos que 

cana-de-açúcar foi a categoria que avançou mais intensamente sobre as áreas de pastagem. Desta 

forma podemos concluir que, esse padrão de transição ocorreu devido as culturas anuais e cana-

de-açúcar, em específico, tender a se expandir sobre as áreas com baixas produtividades, e/ou 

com baixos rendimentos. 
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O biogás é uma mistura gasosa inflamável, utilizado para iluminação, aquecimento e geração de 

energia, composto majoritariamente por metano (CH4) e gás carbônico (CO2), e baixas 

concentrações de gás sulfídrico (H2S), hidrogênio (H2) e nitrogênio (N2). A presença do H2S e 

CO2 no biogás limitam sua aplicação e eficiência, além de corroer estruturas de equipamentos 

metálicos, sendo assim necessário passar por um refino ou upgrading, que faz com que aumente 

a concentração de metano em ao menos 90% uma vez que é presença de CH4 confere ao biogás 

o poder calorifico necessário para seu uso na geração de energia elétrica, produção de calor e na 

produção de biometano. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar a purificação 

do biogás, através da remoção do contaminante sulfeto de hidrogênio (H2S) em coluna de 

absorção. Os ensaios foram realizados na Unidade Experimental Multipropósito no LABMATER 

com proposito de obter as curvas de ruptura, através da quantificação da concentração de H2S na 

saída da coluna em um cromatógrafo a gás Micro GC, os parâmetros avaliados foram volume de 

leito, vazão de H2S no sistema, e concentração dos solutos utilizados (quitosana, FeCl3, e 

complexo Fe/quitosana). Os resultados preliminares encontrados indicaram um grande potencial 

de absorção de H2S para o complexo Fe/quitosana que apontou tempos de ruptura elevados (440 

min) para baixas concentrações dos solutos (0,02% Fe / 0,0085% quitosana) e elevada 

concentração de HAc (15%), enquanto aos ensaios com a mesma proporção de ferro e quitosana  

porem com concentrações menores de HAc (10 e 5%) obtiveram tempos de ruptura satisfatório 

(150 e 120 min) tornando o processo mais viável economicamente, uma vez que o mesmo possui 

custo elevado.  Afim de aumentar o tempo de ruptura da coluna com a variação das concentrações 

do complexo (2% Fe/ 1% quitosana), que são reagentes mais baratos,  foi possível obter tempo 

de ruptura elevado, alcançando mais de 12 horas de reação. Assim, conclui-se que o complexo 

Fe/Quitosana se mostrou eficiente para remoção de H2S mesmo com baixas concentrações de 

HAc. 
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A cada ano, a necessidade de se analisar a qualidade de corpos hídricos aumenta, de forma que se 

possa medir o impacto de ações naturais e principalmente ações antrópicas na atualidade. Nisso 

surge a proposta de enquadramento, que além de analisar e avaliar a qualidade de água na 

atualidade, também estima sua condição em cenários futuros, com diferentes expectativas na 

relação entre desenvolvimento e preservação, de modo a se tornar uma meta para ajudar na 

tomada de decisão no que diz respeito ao uso da água e a preservação de sua qualidade nesses 

corpos hídricos. As dificuldades encontradas durante o processo de análise são grandes, pois 

geralmente faltam informações que servem de base para a análise, tanto em questão temporal 

como espacial, principalmente quando se trata de reservatórios, que possuem um comportamento 

hidrodinâmico distinto de rios e lagos naturais.As modelagens matemáticas são fundamentais, 

pois conseguem simular a hidrodinâmica do corpo hídrico e o comportamento de poluentes com 

certa precisão, mesmo com as limitações quanto a disponibilidade e confiabilidade dos dados e 

condições destacadas acima. Para o projeto de Enquadramento da UGRH Paranapanema, foram 

aplicados vários modelos matemáticos distintos, com diferentes sofisticações, de modo que foi 

possível comparar metodologias distintas para obtenção de resultados, avaliando a precisão e a 

viabilidade de modelos distintos, como modelagens zero, uni, bi e tridimensionais. No que diz 

respeito a modelagem 3D, apesar de necessitar mais dados, se esperava que este conseguisse 

reproduzir efeitos locais não observados nos outros modelos, que podem ou não ser determinantes 

na qualidade da água.Com os resultados obtidos no projeto, os modelos tridimensionais se 

mostraram capazes de simular a qualidade da água com boa precisão, ao ser comparados com 

resultados de projetos anteriores e com dados medidos. Quanto aos efeitos locais, foram 

observados através do zoneamento do reservatório, pontos com concentrações elevadas que 

necessitam de maior atenção em relação a ações a serem tomadas, porém, de maneira geral os 

resultados de modelos mais simples com menores dimensões espaciais também se mostraram 

compatíveis.Como continuidade do projeto, será feita a complementação da modelagem 

tridimensional com novos parâmetros como a Clorofila, permitindo observar o efeito desses 

novos parâmetros na qualidade da água e também comparar resultados com outros modelos mais 

simplificados e imagens de satélite. 
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O biogás, produto da degradação da matéria orgânica, composto principalmente por CH4 CO2, 

pode ser empregado na geração de energia elétrica e veicular (Biometano). A presença de 

contaminantes como o Sulfeto de Hidrogênio (H2S) é um limitante em seu uso, devido as 

características corrosivas desse gás. Assim, a remoção do H2S (dessulfurização), auxilia no 

processo de purificação e evita problemas tais como, a corrosão de materiais metálicos presentes 

nos sistemas de conversão de energia. Neste sentido, o presente trabalho buscou investigar 

diferentes materiais absorventes que promovam a remoção de H2S do biogás, em especial o 

complexo formado por Ferro (Fe) e quitosana. O complexo Fe/Qts é formado através da quelação 

dos íons Fe3+ pela quitosana, devido a presença de grupos Aminos (NH3) em sua estrutura. Nesse 

processo ocorre uma reação de oxirredução entre o complexo e o H2S(aq), sendo que este último 

é oxidado a Enxofre elementar (So) e o Fe3+ é reduzido a Fe2+. A metodologia empregada 

consistiu na utilização de uma coluna de absorção em escala de bancada, na qual analisou-se a 

influência das soluções contendo Fe/Qts. Para tanto, a corrente gasosa de 1000 ppm de H2S 

balanço em N2 foi inserida em contato com as soluções estudadas através de uma Torre de 

Borbulhamento. Experimentos utilizando diferentes soluções, foram realizados a fim de comparar 

com a eficiência do complexo. Após as reações, os precipitados das soluções contendo o 

complexo foram analisadas pelas técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

Espectroscopia por energia dispersiva (EDS), Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

e Difração de Raios-X (DRX). Os materiais absorventes testados foram: (1) água; (2) 1% Ferro 

(III); (3) 15 % Ácido acético; (4) 1% Qts diluída em ácido acético 15%; (5) 1%Fe/0,423%Qts 

diluída em ácido acético 15% e (6) 1%Fe/0,25%Qts diluída em ácido acético 10%. Nos 

experimentos 1 a 4 o tempo de ruptura do leito foi significativamente menor frente ao tempo de 

ruptura do leito para os experimentos 5 e 6 que excedeu a 7h00 de reação. A análise por EDS da 

amostra obtido do experimento 5, após a extração do enxofre por tolueno, foi caracterizada por 

EDS indicando 39% de enxofre presente. Os precipitados formados nas soluções 5 e 6 foram 

caracterizados por FTIR e DRX a fim de obter-se mais informações a respeito da presença de 

enxofre na amostra. Dessa forma, o complexo formado por Fe/Qts apresenta resultados 

satisfatórios frente a dessulfurização do biogás, além disso, a formação de enxofre elementar 

evidencia a reação de oxirredução esperada. 
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Os registros das concentrações de cloretos na matriz do concreto descrevem o avanço deste agente 

mediante o perfil de cloretos. A literatura especializada tem proposto vários modelos matemáticos 

para explicar o processo de penetração dos cloretos no concreto armado. A presente pesquisa 

selecionou seis desses modelos: cinco modelos baseados na 2ª Lei de Fick, que descreve a difusão, 

e o modelo da Equação de Holliday Modificada, orientado a abranger todo o perfil (tanto a zona 

de difusão, quanto a de convecção). Dentre os modelos focados na difusão, três são propostas 

tradicionais baseadas em distintas soluções para a 2ª Lei de Fick e duas foram promulgadas como 

modelos normativos passíveis de aplicação mundial. O último modelo, orientado a explicar todo 

o perfil, foi uma proposta recente baseada na Equação de Holliday Modificada. O objetivo 

consistiu em estabelecer uma metodologia comparativa que permitisse selecionar o modelo mais 

acurado. Para realizar a comparação, foram selecionados dados de concentração de cloretos de 63 

corpos de prova, procedentes de 5 bancos de dados distintos. O ajuste dos dados foi realizado 

mediante o Método de Mínimos Quadrados. Na comparação, foram implementados vários tipos 

de iteração: a iteração simples, baseada no ajuste de curva mediante a iteração só do coeficiente 

de difusão (D); a iteração dupla, baseada na iteração do coeficiente de difusão (D) e da 

concentração superficial (Cs,Δx); e a iteração tripla, baseada na iteração do coeficiente de difusão 

(D), a concentração superficial (Cs,Δx) e a profundidade da zona de convecção (Δx). Para cada 

tipo de ajuste, foram calculados o Coeficiente de Correlação r-Pearson (R²), o Erro Médio (EM), 

o Erro Médio Absoluto (EMA) e a Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM). A análise destes 

índices revelou que a determinação do coeficiente de difusão (D) deve ser feita mediante um 

modelo baseado na solução mais tradicional para a 2ª Lei de Fick, minimizando a soma quadrada 

das diferenças na zona de difusão, e aplicando uma iteração simples (R² acima de 0,90, EM 

próximo a 50% e REQM próximo de 0,2). Os modelos tradicionais se mostraram menos eficazes 

na descrição de todo o perfil, quando aplicada a iteração tripla e a minimização da soma quadrada 

das diferenças a todo o perfil. Para este caso, o modelo da Equação de Holliday Modificada obteve 

seus melhores resultados quanto ao erro do ajuste e a dispersão (R² igual a 0,84, EM próximo a 

50%, REQM igual a 0,30). 
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A Zona Costeira é caracterizada por ser um ambiente altamente extremo e dinâmico em suas 

forçantes naturais, sendo uma região instável e complexa em suas condições ambientais.  Também 

confere uma importância econômica e política muito grande, que fica vulnerável às intempéries. 

Uma das principais e mais efetivas ferramentas para evitar riscos e minimizar esta vulnerabilidade 

é através do monitoramento das condições ambientais e desenvolvimento de previsões do tempo 

e hidrodinâmica por meio da modelagem numérica. O estudo teve como objetivo desenvolver 

ferramentas Open-DAP para automatização do processo de modelagem para previsão da 

hidrodinâmica para o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), obtendo um sistema de simulação 

possível de ser aplicado para minimizar e conter riscos costeiros e operacionais nas atividades 

desenvolvidas na costa. Especialmente evitando acidentes envolvendo derrames de óleo no mar. 

A ferramenta se baseia na criação de rotinas computacionais, desenvolvidas em linguagem 

Python, e tem como principal objetivo sistematizar as etapas de modelagem. As rotinas são 

automaticamente capazes de fazer download de dados ambientais de modelos globais, adicioná-

los como condição inicial e de contorno em modelos locais, que são automaticamente 

inicializados que irão gerar resultados disponibilizando relatórios online. Primeiramente, através 

do software BlueKenue foi desenvolvido a malha computacional de elementos finitos para a 

região de estudo (CEP). As rotinas consistem em scripts responsáveis por cada etapa. Os iniciais 

são responsáveis por executar lapsos de tempo que irão inicializar todo processo periodicamente, 

que criam diretórios e baixam dados oceânicos e atmosféricos via OpenDAP de modelos globais 

(GFS-NOMADS) para a condição inicial e de contorno do modelo, que utiliza os limites gerados 

pela malha. Outra rotina realiza tratamento dos dados, gerando gráficos com os dados para atestar 

qualidade, também são geradas as condições iniciais e de contorno, no formato adequado para as 

simulações no modelo hidrodinâmico TELEMAC3D. Por fim, a última rotina executada aponta 

os arquivos gerados, localizando-os em seus respectivos diretórios criados no primeiro script, e 

que ser utilizados para fornecer dados de entrada ao modelo TELEMAC3D. Então após todos 

dados globais baixados, tratados e acoplados, as simulações no modelo TELEMAC3D 

(desenvolvido em linguagem Fortran95) são inicializadas automaticamente, ao finalizar os dados 

gerados podem ser disponibilizados automaticamente. 
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A tentativa de simular situações reais no meio computacional é fenômeno em ascensão na esfera 

da engenharia, uma vez que, um modelo devidamente calibrado, é capaz de prever as 

consequências de acontecimentos inéditos ou ainda estimativas acuradas do comportamento 

futuros do sujeito deste modelo. Dessa forma, os modelos hidrodinâmicos e de qualidade de água, 

apesar de ferramentas complexas, são essenciais para auxiliar na previsão, estudos e gestão de 

reservatórios, estimando qual será seu volume aproximado em dada época do ano, a probabilidade 

de eutrofização devido à um novo despejo de efluente, entre outros. Contudo, a elaboração de um 

modelo computacional necessita de condições de contorno, dados e poder computacional 

diretamente proporcional ao número de dimensões consideradas em si e o período entre as 

iterações. Assim, a utilização de modelos bidimensionais, pode proporcionar uma simulação mais 

detalhada que modelos de menos dimensões e por um custo computacional muito menor do que 

modelos tridimensionais. A utilização de modelos hidrodinâmicos em reservatórios estáticos tem 

sua relevância ampliada ao ser considerados também parâmetros de qualidade de água, uma vez 

que tais reservatórios estão frequentemente atrelados à captação de água e, um modelo 

hidrodinâmico e de qualidade de água devidamente calibrado, é capaz de prever situações de 

escassez, contaminação ou ainda necessidade de ampliação. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho é realizar a calibração de um modelo bidimensional CE-QUAL-W2 do reservatório 

Passaúna, elaborado previamente, e incrementá-lo passando a considerar fatores bióticos de 

qualidade de água bem como demais características hidrológicas e hidráulicas para ter uma 

melhor representatividade do modelo, bem como analisar os resultados obtidos e compará-los 

com séries de medições realizadas, a fim de consolidá-lo. 
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O fósforo é um elemento químico essencial para a vida e está presente em diversas funções do 

organismo. Comumente na forma de mono e diésteres fosfóricos, ou organofosforados (OP), estão 

envolvidos na estrutura do ATP, DNA e em outros compostos e processos biológicos responsáveis 

pelo armazenamento e transmissão de informação genética. Já os triésteres fosfóricos são somente 

sintetizados pelo homem, para o uso como plastificantes, retardantes de chama e principalmente 

como pesticidas e armas químicas. Os organofosforados são tóxicos para a maioria dos seres 

vivos, pois inibem as enzimas do sistema nervoso. São menos tóxicos que as armas químicas, mas 

podem ser letais aos seres humanos, dependendo da quantidade. Devido ao elevado e incorreto 

uso de pesticidas, casos de intoxicações e até desastres químicos, há um crescente interesse pela 

degradação dos OP, transformando-os em produtos com menor toxicidade ou até mesmo atóxicos. 

Um dos métodos estudados e ainda pouco explorado para a degradação dos OPs é o 

desenvolvimento de catalisadores com grupos nucleófilos, como o imidazol, molécula presente 

em sítios ativos de enzimas que atuam em reações de desfosforilação em sistemas biológicos. O 

imidazol pode ser funcionalizado em alguns biomateriais, como a carboximetilcelulose (CMC), 

um polímero aniônico derivado da celulose. Por formar soluções bastante viscosas, géis de CMC 

são frequentemente utilizados na área da medicina. Uma possível aplicação para esses géis 

funcionalizados é na destruição de OPs, como já reportado na literatura para géis desenvolvidos 

a partir de derivados de quitosana com grupos oximas, prevenindo a intoxicação por OP antes que 

o pesticida penetrasse na pele. O objetivo do projeto abrange realizar a funcionalização química 

da carboximetilcelulose comercial com grupos imidazol e avaliar a atividade catalítica do material 

em reações de desfosforilação utilizando o substrato modelo dietil-2,4-dinitrofenilfosfato 

(DEDNPP). Além disso, serão projetadas formulações de carboximetilcelulose (não 

funcionalizada e funcionalizada) para obter géis e avaliar seu potencial na destruição do DEDNPP 

como um gel preventivo para intoxicações por OPs. 
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O ataque por sulfatos é uma grande preocupação no que concerne a durabilidade de estruturas 

visto que, a exposição a ambientes agressivos ou a utilização de agregados contaminados com 

sulfetos, resultam na interação dos íons sulfato com os produtos de hidratação do cimento. Tal 

reação promove a formação de produtos expansivos, como a etringita e a gipsita, que causam a 

fissuração e comprometem a funcionalidade da estrutura. Adicionalmente, a presença de 

taumasita foi identificada nos últimos 30 anos em estruturas deterioradas pela ação dos íons 

sulfato, associadas à baixas temperaturas (0–5°C). A presença de taumasita nas estruturas em 

concreto representa um grave problema, pois sua formação ocorre a partir da interação entre os 

íons sulfato, uma fonte de carbonato e o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), transformando a 

matriz cimentícia em um material não coesivo e promovendo, consequentemente, a perda da 

capacidade portante da estrutura. Dentro deste contexto, esta pesquisa teve como objetivo buscar 

informações relevantes sobre as formas de prevenção do ataque por sulfatos com formação de 

taumasita através de uma revisão bibliográfica sistematizada, de forma a contribuir com futuras 

pesquisas visando o aumento da vida útil de barragens de concreto. Para tal, o Methodi Ordinatio 

foi utilizado como forma de seleção e classificação dos artigos. Em grande parte dos estudos, a 

utilização de materiais suplementares cimentício como substituição parcial do cimento retardou 

o ataque por sulfatos com formação de taumasita, sendo utilizadas principalmente, a cinza 

volante, a escória de alto forno, a sílica ativa e o metacaulim. No caso das pozolanas, a eficiência 

contra o ataque esteve diretamente relacionada à redução da relação Ca/Si na fase C-S-H, o que 

dificultou a sua interação com os demais íons durante a exposição à baixas temperaturas. Porém, 

a cinza volante, mesmo sendo utilizada pela maior parte dos estudos, mostrou-se limitada no 

contexto da deterioração pela formação de taumasita, devido à sua lenta reatividade. O uso de 

carbonato de bário (BaCO3) e a cura por carbonatação também se mostraram eficientes na 

inibição do ataque por sulfatos em baixas temperaturas, sendo tal fato atribuído à redução da 

permeabilidade da superfície, ao consumo de hidróxido de cálcio e à redução do pH da solução. 

Dessa maneira, além das propriedades físicas e mecânicas, vê-se a composição da fase C-S-H 

como um fator decisivo na mitigação do ataque por sulfatos em barragens, permitindo sua 

exposição à concentrações elevadas de sulfato sem dar lugar à formação da taumasita. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1702 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ESTUDO DO USO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS ORGÂNICAS NA ESTAÇÃO 

TUBO DE CURITIBA 

Nº: 20218933 

Autor(es): Julia Ketzer Majewski 

Orientador(es): Lucimara Stolz Roman 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Eletronica Orgânica, Energia Solar Fotovoltaica, Estações Tubo De Curitiba 

 

As estações tubo de Curitiba são estações de ônibus com diversas vantagens para o passageiro, 

como pagamento antecipado da passagem, embarque em nível e proteção da chuva. A estação 

tubo é um cartão postal clássico da cidade. Foi um projeto dos arquitetos Abraão Assad e Carlos 

Ceneviva em parceria com o prefeito em 1991, Jaime Lerner. A Estação de Pesquisa Tubo de 

Ensaio é um projeto interdisciplinar utilizado no campus politécnico da UFPR onde foram 

aplicados 28 OPVs para testar o seu uso  para geração da energia necessária para o suporte da 

própria estação. As chamadas células solares orgânicas, ou OPVs, do inglês organic 

photovoltaics, são um tipo de painel solar à base de polímeros semicondutores, e são usados para 

a produção direta de eletricidade a partir do efeito fotovoltaico. Os  OPVs são fabricados de um 

modo geral com um substrato transparente, o ânodo, que é o contato para cargas positivas, uma 

camada de um polímero com caráter doador, uma de um polímero com caráter aceitador, o cátodo, 

que é o contato para cargas negativas, e um encapsulamento. A luz incidente sobre o dispositivo 

provoca o surgimento de cargas elétricas positivas e negativas que, sob a ação de um campo 

elétrico, são separadas, gerando uma diferença de potencial. Um parâmetro importante para a 

análise de OPVs é a eficiência de conversão de energia, que é a razão entre a potência máxima de 

saída, Pmax, e a potência da luz incidente, Pin. Esse parâmetro é obtido a partir de uma curva JxV 

de uma OPV medida no escuro e sob iluminação. Na estação de pesquisa, são realizadas medidas 

de JxV para acompanharmos o desempenho quanto a diversos fatores, como a influência das 

estações do ano que possuem a consequência de intempéries climáticos, e também a inclinação 

da irradiação solar, que pode influenciar indiretamente o funcionamento dos painéis por um maior 

ou menor sombreamento por parte das árvores próximas em certos períodos do ano, além da 

própria degradação dos painéis com o tempo. Para analisar as influências decorrentes das estações 

do ano e de degradação, foram calculadas as eficiências dos OPVs em 8 das datas de medições 

anteriores das curvas JxV, duas representando cada estação do ano, uma antiga e uma recente. 

Todas as análises foram realizadas em dois conjuntos distintos de OPVs, um em cada extremo da 

estação, com um deles mais sujeito ao sombreamento ao longo do ano. 
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A corrosão de substratos metálicos é uma das áreas de engenharia que contempla maior estudo 

no desenvolvimento de metodologias para controle, monitoramento e inibição, devido ao seu alto 

impacto econômico. Assim, entre as metodologias consolidadas, a utilização de revestimentos 

orgânicos está entre os métodos mais difundidos e com melhor custo-benefício para proteção 

contra corrosão de substratos metálicos. Recentemente, revestimentos orgânicos inteligentes, com 

ação estímulo-responsiva, podendo apresentar propriedades de self-healing e proteção ativa 

contra os processos corrosivos de substratos metálicos, vêm sendo estudados e aplicados como 

uma alternativa para evitar limitações dos revestimentos orgânicos comuns, os quais atuam 

principalmente como uma barreira física entre a superfície metálica e o meio agressivo. A 

tecnologia de revestimentos inteligentes consiste na adição de microcápsulas (MCs) contendo 

inibidores de corrosão com sistema de liberação inteligente, no entanto, tradicionalmente 

utilizam-se inibidores de impacto tóxicos ao meio ambiente. Dentro desse contexto, o presente 

projeto teve como objetivo realizar o preparo de MCs de gelatina e goma arábica, por meio da 

técnica de coacervação complexa, contendo óleo de coco, potencial inibidor corrosivo e 

inofensivo ao meio ambiente, como material de núcleo, e em seguida caracterizá-las quanto 

diâmetro e morfologia a partir de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), e bem como quanto à composição e taxa de liberação em ambiente corrosivo por 

espectroscopia no Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e Espectroscopia 

UV/Visível. O preparo das MCs foi feito a partir de concentrações de 2,5% (m/v) de soluções de 

gelatina e goma arábica, contendo óleo de coco em diferentes razões mássicas em relação ao 

material de parede. A pesquisa apresenta a otimização dos parâmetros de preparo das MCs, 

relevando a influência do pH, da temperatura e da velocidade de agitação no processo de 

coacervação complexa. Então, constatou-se que a coacervação complexa foi uma metodologia 

adequada para sintetizar MCs de goma arábica/gelatina contendo óleo de coco, com rendimento 

e eficiência de encapsulação adequados (acima de 70%), diâmetros médios inferiores a 20μm, em 

uma morfologia esférica e uniforme. Em síntese, a microencapsulação desse óleo natural, como 

um potencial inibidor de corrosão, por um método rápido, eficiente e adequado às indústrias, 

demonstra ser uma alternativa promissora e de baixo impacto ambiental como adição em 

revestimentos epoxídicos na proteção contra a corrosão. 
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Pigmentos e corantes são espécies químicas empregadas para vários fins, em composições de 

tintas, alimentos, plásticos, cosméticos, dentre outros. Estes compostos possuem grupamentos 

específicos, os quais conferem a cor. Muitos destes materiais possuem certificação em instituições 

nacionais e internacionais, enquanto outros não são regulamentados, o que pode ser um problema, 

principalmente se o pigmento/corante for empregado em composições que entram em contato 

com organismos vivos. Assim, o objetivo deste trabalho consiste na coleta de informações sobre 

os mais diversos tipos de corantes e elaboração posterior de um catálogo para a centralização 

destas informações, sendo os corantes certificados ou não. Para a elaboração do catálogo de 

pigmentos e corantes foi feita a criação de pastas nominadas por cores e respectivas subdivisões 

de classificação por aplicação e, ainda, dentro das subdivisões foram criadas outras pastas com os 

nomes das substâncias. Também foi feita a construção de uma estrutura de diretórios em 

computador para armazenamento dos arquivos com os dados que estão sendo coletados: 

nomenclatura IUPAC, estruturas, denominações em inglês, substância, número CAS, color index, 

sinônimos (denominações usuais), ponto de fusão, temperatura de decomposição, solubilidade 

em água, densidade, além de dados espectroscópicos, como UV-Vis, espectrometria de massas, 

ressonância magnética nuclear, Raman e infravermelho. A coleta de dados referentes à 

nomenclatura IUPAC, estrutura, denominação em inglês, substância, CAS, color Index, 

sinônimos, ponto de fusão, decomposição, solubilidade em água e densidade foram 

majoritariamente pesquisados nos sites PubChem, ECHA (European Chemicals Agency), 

Chemical Book e worlddyevariety. Enquanto as coletas de informações sobre os espectros foram 

feitas nos bancos de dados SDBS (Spectral Database for Organic Compounds) e Wiley 

SpectraBase. Os dados encontrados nos bancos de dados pesquisados das substâncias foram 

reorganizados e armazenados na estrutura de diretórios, cujas pastas foram renomeadas de 

maneira que possam, posteriormente, ser adicionadas em linhas de comando para servidor web. 

Foram localizadas mais de 500 espécies de corantes e, por esta razão, nem todos os dados foram 

encontrados nas bases de dados pesquisadas para todos os compostos detectados. Mesmo assim, 

a estrutura de diretórios, pastas e arquivos foi construída de modo a ser completada posteriormente 

com os respectivos dados faltantes. 
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Na carcinicultura a alimentação representa até metade dos custos operacionais, desta forma, a 

busca por novos ingredientes é de grande importância para reduzir gastos na cadeia produtiva, 

bem como impactos ambientais gerados pelo uso de alguns ingredientes como a farinha de peixe. 

O objetivo do experimento foi determinar o coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) da 

matéria seca, proteína bruta e aminoácidos, sendo o ingrediente a farinha da barata 

Gromphadorhina portentosa para juvenis de Macrobrachium rosenbergii. O experimento foi 

realizado no Laboratório de Produção e Reprodução de Peixes da Universidade Federal do Paraná, 

Setor Palotina. A estrutura utilizada foi composta por quatro caixas de polietileno de 300L de 

volume útil, a uma densidade de 20 camarões por caixa. A aeração foi contínua e a temperatura 

monitorada diariamente. Os animais foram alimentados quatro vezes ao dia a uma proporção de 

3% do peso vivo. As rações utilizadas foram peletizadas, sendo a ração-teste composta por 70% 

da ração-referência e 30% do alimento teste, as mesmas foram formuladas, atendendo as 

exigências nutricionais da espécie, a ração referência era composta de 35% de proteína bruta e 

3.600 kcal EB/kg. Os CDAs da ração referência e da ração teste foram determinados pelo método 

indireto, usando 0,1% de óxido de cromo (Cr2O3) como marcador inerte e a coleta de fezes pelo 

método de sifonagem. As análises bromatológicas das fezes, rações e alimentos foram realizadas 

para matéria seca, proteína bruta e aminoácidos. Para o coeficiente de digestibilidade aparente da 

farinha de barata Gromphadorhina portentosa, foi alcançado os seguintes valores em relação aos 

aminoácidos essenciais: histidina 13,29%; treonina 68,23%; valina 12,08%; metionina 86,09%; 

isoleucina 67,93%; leucina 66,11%; fenilalanina 68,00%; lisina 83,33%; para os não essenciais 

foi encontrado: ácido aspártico 82,23%; ácido glutâmico 82,59%; serina 60,33%; glicina 51,04%; 

arginina 79,15%; prolina 35,74%; tirosina 1,95%; cistina 67,90%; para a matéria seca foi de 

52,35%, e proteína bruta de 59,48%. Foram obtidos assim, aminoácidos digestíveis essenciais: 

histidina 0,23%; treonina 1,32%; valina 0,42%; metionina 0,61%; isoleucina 1,28%; leucina 

2,25%; fenilalanina 1,38%; lisina 2,29%; já para não essenciais alcançou-se: ácido aspártico 

3,53%; ácido glutâmico 4,51%; serina 1,24%; glicina 3,19%; arginina 2,24%; prolina 1,09%; 

tirosina 0,07%; cistina 0,63%, e a proteína digestível foi de 47,72%. 
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A busca por uso eficiente e racional de energia final ou de recursos energéticos é constante desafio 

científico, tecnológico e de inovação. Em virtude da crise hídrica brasileira, em especial no 

Paraná, essa busca se tornou ainda mais relevante no ano de 2021. A energia geotérmica retirada 

do solo pode ser um meio renovável e sustentável para solucionar o problema com o consumo de 

energia elétrica predial e residencial para climatização. Sendo um recurso sem emissão direta de 

gases poluentes, essa tecnologia possibilita alcançar um conforto térmico, sendo capaz de fornecer 

calor ou resfriamento dependendo da necessidade. Esse trabalho apresenta possibilidades 

referentes a configurações envolvendo bombas de calor, bombas da água e trocadores de calor no 

subsolo, que alimentam uma rede de edificações e estão em contato com o solo. A ideia da 

inovação é, basicamente, aproveitar a baixa amplitude de variação da temperatura do solo para 

diminuir a utilização de energia elétrica no controle de temperatura interna de uma ou conjuntos 

de edificações. O trocador de calor no subsolo tem a forma de “U”, com entradas e saídas de água 

ao longo do seu comprimento, sendo que de um lado temos as entradas e do outro as saídas. 

Partindo do pressuposto que podemos combinar diferentes comprimentos e diferentes vazões, o 

método conhecido como Design Constructal foi empregado para obter configurações que 

forneçam o maior acesso possível a Energia Geotérmica que, combinada a Energia Elétrica 

utilizada para o funcionamento das bombas de água e das bombas de calor, fazem o sistema 

funcionar. A parte física envolvida no sistema depende dos modelos algébricos da 

Termodinâmica, da operação das bombas de calor e dos modelos 3D de transferência de calor do 

sistema em uma porção finita do solo. As simulações foram feitas em um software comercial de 

“CFD”. Os resultados mostram ser possível encontrar as melhores configurações para obter calor 

para o ambiente (ou resfria-lo), trazendo então uma opção para redução do consumo elétrico 

através de um recurso renovável. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1707 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

ESCOAMENTO REATIVO: EXPERIMENTOS COM SOLUÇÕES DE 

NANOPARTICULAS 

Nº: 20218984 

Autor(es): Vinicius Ricardo Nunes 

Orientador(es): Luiz Fernando De Lima Luz Junior 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Fluidodinâmica Computacional, Injeção De Co2, Método Dos Volumes 

Finitos 

 

Este trabalho tem como intuito simular computacionalmente a injeção de CO2, utilizando-se da 

equação de transporte para espécies químicas para o caso unidimensional, resolvendo-a por meio 

dos Métodos dos Volumes Finitos. Para a simulação unidimensional dos transportes de espécies 

químicas, utilizou-se a ferramenta computacional Scilab, desenvolvendo-se um algoritmo 

computacional do qual simula o escoamento e a reação de um fluido. Desta forma, pode-se avaliar 

propriedades de reservatórios como a porosidade e a permeabilidade. Para a implementação da 

equação de transporte, aplicou-se o Método dos Volumes Finitos (MVF), discretizando-a de tal 

forma que os seus termos temporal, convectivo, difusivo e fonte foram tratados por métodos de 

interpolação, como Upwind e Central Difference Method (CDS). De forma geral, o procedimento 

para a implementação do método matemático foi dado por adimensionalizar as variáveis da 

equação, manipulações matemáticas de tal forma a se encontrar números adimensionais (como o 

de Peclet), integração de termo a termo pelo método de interpolação mais adequado, escolha da 

formulação temporal aplicada por meio da função interpolação e aplicação do método de Thomas 

para resolução do sistema algébrico obtido. Os resultados obtidos foram para uma malha de 40 

pontos discretos e o tempo de testes iniciais para reação de 0,1 segundos, assim, temos que a 

concentração do par de íons aumentou, demonstrando que as reações de dissolução 

predominaram. Entretanto, analisando-se as propriedades do reservatório, como a porosidade e a 

permeabilidade, observou-se que os resultados evidenciaram uma redução para ambos, 

demonstrando que os resultados apresentados possuem uma inconsistência, pois quando há um 

aumento do par de íons, temos que a porosidade e a permeabilidade recebem um incremento de 

seus valores. Provavelmente esse erro ocorre devido ao termo fonte, do qual é responsável pela 

parte reativa do processo. Por isto, para este trabalho, tem-se como intuito corrigir essa 

inconsistência do algoritmo e obter-se valores mais adequados. 
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Devido ao uso de remineralizador apresentar melhorias dos teores de nutrientes no solo, servindo 

como fonte destes, é fundamental a avaliação do estado nutricional das plantas desenvolvidas em 

solos tratados com este insumo. Diante deste fato o presente trabalho objetivou avaliar se a 

aplicação de remineralizadores promove ganhos de produtividade e melhorias na nutrição de 

plantas de soja. O experimento iniciou na safra da soja (2018/19) na Fazenda Experimental da 

UFPR Setor Palotina em um Latossolo Vermelho Eutroférrico, textura muito argilosa. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 repetições, constando de 5 doses 

aplicadas de remineralizador (0; 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1), em parcelas de 8x12 m. Este estudo avalia 

os dados obtidos na safra de soja 2020/21. Nesta safra, foi coletado tecido foliar em pleno 

florescimento para a determinação dos teores de P e K e grãos de uma área de 4 m² por parcela 

para a determinação da produtividade. Após a coleta do tecido foliar procedeu-se a secagem e 

moagem deste material para então realizar uma digestão sulfúrica e as determinações de K e P. 

Os grãos colhidos foram pesados e uma fração levada para a determinação da umidade em 

aparelho específico, teor de umidade foi ajustado para 13% para a determinação da produtividade. 

Das variáveis analisadas apenas os teores de P no tecido foliar apresentaram ganhos lineares 

significativos a 1% (Y=1,366+0,0523x R²=0,95) constatou-se um ganho de 0,0523 g kg-1 de P 

para cada tonelada de remineralizador aplicado, cujos valores iniciaram no tratamento 0 em 1,30 

g kg-1 atingindo 1,95 g kg-1 na maior dose de 12 Mg ha-1, é importante ressaltar que estes valores 

ficam abaixo dos teores considerados adequados pela literatura que são superiores a 2,8 g kg-1, 

para atingir este teor de P seria necessário, sem alteração do modelo obtido, uma dose de 27,42 

Mg ha-1 de remineralizador. A produtividade e os teores de K foliar não apresentaram respostas 

significativas, apresentando valores médios de 4046 kg ha-1 para a produtividade da soja e 17,47 

g kg-1 de K no tecido foliar, a produtividade de 67,4 sacas ha-1 é considerada uma boa 

produtividade, a considerar problemas climáticos que ocorreram durante a safra, já os teores de 

K avaliados ficaram abaixo do valor considerado adequado que seria de pelo menos 22 g kg-1. 

Por meio dos resultados obtidos conclui-se que o remineralizador utilizado promoveu melhorias 

no fornecimento de P para a cultura da soja, o mesmo não ocorrendo para o K, o que não resultou 

em ganhos de produtividade da cultura. 
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A eletrocatálise consiste no uso de um modificador na superfície do eletrodo que atue como 

catalisador eletroquímico de reações entre o eletrodo puro e o analito, com a finalidade de 

diminuir o potencial da reação ou aumentar a taxa da reação. Os polímeros condutores possuem 

propriedades elétricas e ópticas similares às metálicas e a estabilidade mecânica e 

processabilidade semelhantes aos polímeros convencionais. Assim, os polímeros condutores vêm 

sendo extensivamente estudados e têm sido amplamente aplicados na área de eletrocatálise, 

surgindo como candidatos atraentes para detectar e degradar compostos poluentes devido à sua 

atividade eletrocatalítica. No contexto da eletrocatálise, a formação de nanoestruturas de 

polímeros condutores torna-se vantajosa, pois a maior área superficial facilita o acesso do analito 

aos sítios eletroativos do polímero, o que favorece as reações faradaicas e aumenta a atividade 

eletrocatalítica. O polipirrol (PPI) é foco de muitos estudos por possuir alta condutividade, 

facilidade de síntese, alta estabilidade nos processos redox e a possibilidade de síntese química 

ou eletroquímica. Este trabalho tem por objetivo estudar os processos interfaciais de eletrodos de 

grafite modificados com PPI e nanopartículas de ouro. Foram avaliadas a deposição do polímero 

na forma de filme e também na forma de nanotubos utilizando alaranjado de metila como 

template. Ainda nestes eletrodos foi realizada a incorporação de nanopartículas de ouro (AuNPs). 

A eletropolimerização foi realizada por deposição potenciostática com controle de carga, em meio 

aquoso contendo o monômero pirrol, KNO3 como eletrólito suporte e HNO3 utilizado para ajuste 

de pH. Para a formação dos nanotubos foi acrescentado o alaranjado de metila. A incorporação 

de nanopartículas de ouro foi realizada imergindo o eletrodo recoberto com o polímero em 

solução de HAuCl e adicionando o NaBH4 como redutor. Os eletrodos sintetizados foram 

analisados por imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e pelo comportamento 

eletroquímico das Voltametrias Cíclicas (VC) e Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

(EIE). As soluções resultantes após a formação das partículas de ouro foram analisadas por 

Espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis). Os resultados preliminares indicaram 

sucesso na eletropolimerização e deposição do material eletroativo composto pelo material 

híbrido de polipirrol e nanopartículas de ouro. Para as fases futuras espera-se avaliar a aplicação 

na degradação de micropoluentes, como hormônios. 
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Atualmente estamos vivenciando uma grande expansão no uso de geração distribuída, como é o 

caso dos painéis fotovoltaicos, nesse contexto surge as microrredes, que são definidas pela 

integração de vários recursos de geração distribuída, armazenadores de energia e cargas em um 

pequeno sistema capaz de operar conectado a uma rede principal e, em casos de emergência ou 

de eventos programados, de operar de forma isolada da rede, controlando a frequência e a tensão, 

ajudando a suprir as cargas em conjunto com os geradores ou sozinhos se necessário, mantendo 

a integridade da operação. Na microrrede implementada no prédio do departamento de engenharia 

elétrica - DELT da Universidade Federal do Paraná, foram inseridas duas tecnologias de baterias 

para compor dois sistemas de armazenamento de energia. As baterias de sódio e cloreto de níquel, 

com capacidade nominal de 22500 Wh a 650 Vcc, e também as de íons de lítio, nominal de  20736 

Wh a 518,4 Vcc. Para realizar o controle da carga e descarga das baterias, foram instalados dois 

conversores CC/CC SINAMICS DCP de 30 kW cada da fabricante Siemens. Motivado pela alta 

complexibilidade na operação do conversor e sua função crítica no funcionamento do sistema 

implementado na universidade, esse trabalho buscou estudar o equipamento, garantindo a plena 

operação e controle seguro no fluxo de potência dos bancos de baterias que estarão operando no 

laboratório. Para isso circuitos de testes foram implementados na microrrede do DELT, colocando 

o SINAMICS DCP para operar isoladamente do restante do sistema, utilizando os softwares 

STARTER e Tia Portal, ambos da Siemens, responsáveis pelo acesso aos parâmetros do conversor 

e de funcionar como supervisório, sendo por eles onde se realiza a leitura dos dados disponíveis 

no SINAMICS DPC e o envio de instruções de operação. O comissionamento do conversor foi 

realizado, efetuando o processo de pré-carga, leitura e escrita de parâmetros através dos softwares 

de controle, validando o processo de operação do equipamento. Ao final, foi desenvolvido um 

manual, que mostra todos os passos de comissionamento e operação do equipamento, 

descrevendo os processos de comunicação e controle, tal como os protocolos de comunicação 

disponíveis e envio e recebimento de dados, além de circuitos de instalações elétricas do 

conversor, como o circuito de pré-carga e proteção. 
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As habitações devem cumprir a função de abrigo com baixo impacto ambiental. Entre os 

parâmetros para projetos de edificações com baixo impacto ambiental estão os modelos 

adaptativos de conforto térmico, que impõem limites para as amplitudes térmicas diárias em 

ambientes internos. Entre os artifícios para dotar as edificações de níveis de inércia térmica 

adequados estão a capacidade térmica e o isolamento térmico. Para aplicação desses artifícios é 

necessário conhecer as amplitudes térmicas diárias dos ambientes externos. No entanto, no Brasil, 

não estão disponíveis mapas de amplitudes térmicas diárias ou de níveis de inércia térmica 

recomendados por regiões climáticas. Esta pesquisa teve como objetivo verificar as amplitudes 

térmicas diárias e propor níveis de inércia térmica relativa para habitações no estado do Mato 

Grosso do Sul. Foram utilizados dados de estações meteorológicas de 23 municípios. Os dados 

foram obtidos em site mantido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

/ Agritempo - Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (https://www.agritempo.gov.br). 

Os dados mostraram que a distribuição das amplitudes térmicas diárias no estado não é uniforme 

e as diferenças de uma região para a outra são expressivas, justificando a necessidade de maiores 

estudos e análises específicas. Tomando como base as amplitudes térmicas diárias dos períodos 

mais rigorosos, nos percentis 99,5, 99, 97,5 e 95, foi possível agrupar as localidades em diferentes 

Perfis de amplitudes. A grande variação de valores demonstra a diversidade de contextos em se 

tratando das amplitudes térmicas no estado. Os mapas produzidos permitem aos projetistas, a 

partir das coordenadas das localidades do estado, obterem as amplitudes térmicas diárias de 

referência para projeto e os níveis de inércia térmica recomendados para habitações. Como 

estudos futuros, sugere-se elaborar um projeto padrão de edificação e simular essa edificação nos 

climas e municípios referência de cada Perfil de amplitude térmica do estado do Mato Grosso do 

Sul, a fim de determinar quais sistemas construtivos são adequados para cada um desses Perfis. 
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A previsão de demanda, pode ser um diferencial estratégico muito importante, quando executado 

corretamente, porém um erro simples nessa previsão, pode dar origem a uma série de 

acontecimentos que podem causar até a falência da empresa em questão. Atualmente, existem 

diversos métodos de previsão como média móvel simples (MMS), média móvel ponderada 

(MMP), suavização exponencial simples, entre outros. Esses modelos exigem uma modelagem 

nas séries temporais, que por sua vez, se ajusta muito bem nos dados apresentados, mas atinge 

um desempenho insatisfatório ao tentar prever acontecimentos futuros. Visto isso, a Iniciação 

Tecnológica (IT) em questão, realizou uma pesquisa com o intuito de comparar softwares de 

previsão de demanda com o objetivo de encontrar o que melhor se adapta para empresas do setor 

moveleiro, afim de ter um controle maior do que se deve produzir, evitando possíveis retrabalhos. 

Porém, além do uso em empresas do setor moveleiro, o IT auxiliará na área acadêmica, pois não 

há muitos documentos que compare softwares de previsão de demanda em geral, e essa 

comparação facilita a explicação e compreensão dentro da sala de aula. Inicialmente, a pesquisa 

foi teórica, a partir do desenvolvimento de uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) nas 

bases de artigos do Portal de Periódicos da CAPES, Scielo e ENEGEP. Após isso foi feita uma 

busca via internet, por softwares de previsão de demanda. Os softwares escolhidos para a 

comparação foram o GMDH Streamline e o Excel. O GMDH Streamline foi escolhido devido ao 

fato dele possuir uma versão inteiramente gratuita (com restrição no número de itens) e vitalícia, 

além de utilizar configurações muito simples, mas como ele não é muito conhecido, foi 

apresentado um manual detalhado de como utilizá-lo para prever a demanda. Já o Excel foi 

escolhido pelo fato dele ser muito conhecido, consequentemente é uma boa base de comparação. 

Os mesmos dados históricos serão aplicados nos dois softwares, e através de uma análise dos 

resultados, serão apresentadas as suas divergências, e definido qual software apresenta o menor 

erro. 
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O uso de combustíveis de origem fóssil aumentou muito desde a revolução industrial, causando 

um grande impacto para o meio ambiente. A busca por combustíveis alternativos para diminuição 

do uso de diesel na matriz energética nacional, tem sido incentivada e, neste sentido, a 

incorporação do biodiesel ao diesel vem ocorrendo de modo gradativo, uma vez que esse 

biocombustível tem grandes vantagens por ser atóxico, biodegradável e renovável. Essa mistura 

binária pode ser aprimorada com a adição de outro biocombustível nacional, o álcool etílico 

(etanol), sendo capaz de promover uma queima mais eficiente e reduzir emissões gasosas ao meio 

ambiente. A combinação de diesel e etanol também se mostrou eficiente, porém apresenta baixa 

miscibilidade, todavia a adição de biodiesel torna a mistura miscível em todas as proporções. No 

entanto, dependendo da matéria-prima, a propriedade de fluxo a frio do biodiesel pode ser um 

grande problema, já que quando exposto a temperaturas mais baixas, como no inverno do sul do 

Brasil, ocorre aumento de viscosidade e até solidificação do biodiesel puro, podendo causar danos 

aos motores móveis e estacionários e ao sistema de injeção de automóveis. A redução da 

temperatura promove o crescimento de cristais de ésteres graxos fazendo o biodiesel perder sua 

fluidez, até total solidificação. Essa propriedade físico-química está diretamente associada à 

composição química de sua matéria-prima de origem, tal qual pode ser o óleo vegetal ou gordura 

animal. Quando o biodiesel contém altos teores de ésteres saturados em sua composição, fica mais 

disposto a sofrer esse congelamento. Portanto, a adição de um aditivo anticongelante é essencial 

para solucionar e/ou amenizar esse problema, permitindo a irrestrita utilização de matéria-prima 

para o biodiesel, incluído óleos residuais, rejeitos oleaginosos, entre outros materiais de baixo 

valor agregado. Para a obtenção do aditivo polimérico, neste projeto, inicialmente, os monômeros 

(met)acrilatos de dodecila e tetradecila foram sintetizados através de uma reação de 

transesterificação do acrilato ou metacrilato de metila com o álcool desejado, o PTSA 

(catalisador) e a hidroquinona (inibidor de polimerização). Após a purificação, os monômeros 

foram copolimerizados, por via radicalar, em composições variadas, visando o melhor 

desempenho como aditivo anticongelante. Todos os copolímeros, caracterizados por 

espectroscopia (FTIR e RMN de 1H e 13C) terão futuramente, pós-pandemia, seu desempenho 

avaliado na mistura ternária diesel-biodiesel-etanol como redutores dos pontos de fluidez e de 

névoa. 
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A acilação enantiosseletiva por lipases (EC 3.1.1.3) é uma técnica alternativa empregada na 

resolução de compostos racêmicos, como álcoois enantiomericamente puros, importantes blocos 

de construção quirais para a síntese de fármacos. Entretanto, muitas lipases não apresentam alta 

eficiência na resolução de racematos, sendo necessário melhorar a sua atividade catalítica e/ou 

enantiosseletividade. A engenharia de proteínas permite o melhoramento de proteínas, através de 

estudos estruturais e de mutações sitio-dirigidas; assim, lipases com baixa enantiosseletividade 

podem passar por este processo a fim de ter sua seletividade melhorada. A lipase de 

metagenômica, LipC12 foi utilizada neste trabalho e, por docking molecular, com auxílio do 

programa Autodock Vina, foram identificadas regiões de afinidades entres os substratos e a fenda 

catalítica da enzima, o que permitiu a proposição de mutações a fim de aumentar seu desempenho 

na resolução dos álcoois secundários alifáticos ((RS)-4-metil-2-pentanol, (RS)-2-heptanol, (RS)-

2-hexanol, (RS)-3-hexanol, (RS)-2-octanol e (RS)-2-pentanol). Os complexos obtidos por 

docking molecular mostraram que os álcoois secundários deste estudo eram capazes de ocupar 

diferentes regiões dentro da fenda catalítica de LipC12, o que pode gerar competição entre álcool 

e o doador acil da reação (acetato de vinila). Assim, o possível efeito competitivo por cavidades 

inespecíficas pode explicar a baixa enantiosseletividade de LipC12 em reações de 

transesterificação com álcoois secundários alifáticos. A principal cavidade ocupada pelos 

substratos analisados foi a cavidade acil, responsável por acomodar o doador acil. Assim, para 

melhorar a enantiosseletividade de LipC12, foram selecionadas três posições (V115/L161/L164) 

da cavidade acil, sendo criadas novas variantes com diferentes hidrofobicidades, que podem 

diminuir a afinidade pelos substratos. Dentre as variantes de LipC12 propostas, após novas 

análises de docking molecular, a variante LipC12 (V115M/L161W/L164F) (V3) mostrou maior 

redução da afinidade dos substratos testados pela cavidade acil, variando de 2,2% a 13,6%, em 

relação à LipC12 selvagem, não havendo variação da afinidade destes substratos por outras 

regiões. Assim, V3 pode apresentar maior velocidade de conversão para apenas um enantiômero, 

melhorando a sua enantiosseletividade contra álcoois alifáticos. 
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Com o crescimento populacional e o aumento das áreas densamente povoadas o acesso à água 

potável e tratamento de efluentes tornou-se um processo vital para a humanidade. Esse processo 

foi evidenciado também pela Agenda 2030, em que o objetivo de desenvolvimento sustentável 6 

(ODS 6) referido ao tratamento e disponibilização da água potável a todos. O processo de 

tratamento é executado em três passos, sendo a filtração de grandes partículas, remoção de matéria 

orgânica e inorgânica e remoção de elementos residuais não tratados em processos anteriores. 

Quanto ao tratamento secundário, ele pode ser realizado por bactérias e/ou microalgas, deu-se 

enfoque a segunda opção devido a possibilidade de remoção de nitrogênio e fósforo, absorvidos 

durante o crescimento celular. O cultivo de microalgas pode ser feito em lagoas abertas ou em 

fotobiorreatores, o último foi mais indicado mesmo possuindo um custo elevado, pois, apresenta 

menor probabilidade de contaminação e maior produção de biomassa. Uma das dificuldades do 

uso de microalgas no tratamento de efluentes surgiu devido ao aumento do custo para remoção 

delas, que crescem livremente no fluido. Assim propomos o tratamento de efluentes em 

fotobiorreator com algas imobilizadas, e utilizou-se uma matriz polimérica que permite a 

passagem de água e nutrientes pela membrana e não interfere no crescimento das microalgas. O 

subproduto foram esferas com diâmetro aproximado de 3 mm, assim facilitando o controle do 

processo de tratamento. Para a solução ofertada, foi efetuado um desenho mecânico do 

fotobiorreator a ser construído para o cultivo de alga imobilizada, foi planejado em tubulação de 

PVC e eventuais válvulas de controle do escoamento. Para permitir o processo de fotossíntese, 

foi selecionado para a parte onde as microalgas estão localizadas, o PVC cristal, minimizando a 

difusão da iluminação. Já para não permitir a passagem de esferas, utilizou-se uma válvula de 

filtração, facilitando a troca do meio tratativo quando necessário. Além disso foi estabelecida uma 

modelagem matemática do processo de tratamento do efluente, onde foi evidenciado por gráficos 

que demonstram a taxa de crescimento das algas e o consumo dos substratos sendo, o nitrogênio 

e o fósforo. 
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Dentre os principais processos deletérios em estruturas de concreto,  está  a reação álcali-agregado 

(RAA), manifestação patológica caracterizada pela ocorrência de reações expansivas no interior 

de uma estrutura e que, ao longo do tempo, resulta na fissuração de todo o elemento estrutural. 

Diversas pesquisas são realizadas desde meados dos anos 1940, a fim de desenvolver testes e 

ensaios capazes de averiguar a reatividade dos agregados, fator determinante para o 

acontecimento da reação, e monitorar o aparecimento e a propagação de fissuras causadas por 

RAA. Com o intuito de aumentar a confiabilidade dos ensaios de caracterização dos materiais, 

esta pesquisa buscou aplicar a Correlação por Imagem Digital (do inglês Digital Image 

Correlation - DIC), técnica que combina o registro e processamento de imagens para obter o 

campo de deslocamentos de uma região a partir de um padrão de pontos aleatórios, no ensaio de 

reatividade de agregados, mais especificamente o Método Brasileiro Acelerado de Prismas de 

Concreto (ABCPT). Em um primeiro momento, este trabalho contemplou a realização de uma 

revisão sistemática da literatura, buscando sintetizar os métodos já existentes para monitorar o 

processo de fissuração em concretos afetados pela RAA e averiguar estudos que empregaram a 

DIC em experimentos similares. Para isso, foi utilizada uma metodologia denominada Methodi 

Ordinatio, recurso que visa facilitar a localização de artigos existentes sobre determinado tema e 

avaliar sua importância para o estudo em questão. Assim sendo, a técnica DIC, em conjunto com 

a realização do ensaio do ABCPT, foi então aplicada. Para tal, foram moldados 12 corpos de 

prova, divididos em três dosagens diferentes, sendo duas para concreto e uma para argamassa. As 

amostras foram submetidas ao ensaio, permanecendo imersas em solução por oito semanas, e 

fotografadas semanalmente durante o período, o que exigia o deslocamento destes até o local de 

posicionamento da câmera. Tais imagens foram tratadas e analisadas em software de correlação 

por imagem digital. Problemas logísticos, no entanto, impossibilitaram o uso de um agregado de 

alto potencial de reatividade, precisando esse ser substituído por um material menos reativo, o 

qual gerou expansão insuficiente para ocasionar fissuração na amostra durante o tempo de ensaio. 

Além disso, foram também registrados pequenos deslocamentos e rotações relativos à 

movimentação das amostras e da câmera, o que contribuiu para que não houvesse, portanto, boa 

correlação no acompanhamento dos níveis de expansão medidos pela DIC e pelo relógio 

comparador. 
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O transporte de cargas pelo modal ferroviário ainda é de grande relevância no cenário urbano 

brasileiro. Com o crescimento das cidades, cada vez mais a proximidade entre as edificações e a 

as linhas férreas aumenta. Assim, cresce também o potencial das emissões de poluentes por 

locomotivas impactarem nas comunidades do entorno. Porém, as emissões provenientes de 

locomotivas a diesel ainda não possuem regulamento algum no Brasil. Então, para determinar 

quantitativamente as concentrações de poluentes, no caso o dióxido de enxofre, foi proposta uma 

amostragem direta sobre os emissores. Com o auxílio de drones com sensores embarcados 

sensíveis a gases, procurou-se estudar as emissões de SO2 na linha férrea da região próxima a 

estação rodoferroviária de Curitiba, no Paraná. O objetivo dessa amostragem é determinar, de 

maneira comparativa, se as concentrações excedem os níveis máximos estipulados por órgãos 

internacionais. Uma alternativa para a obtenção da emissão ferroviária é a determinação de um 

fator de emissão em g/ano. Esse fator, quando multiplicado pelo consumo de combustível da 

locomotiva, gera um valor que representa justamente a emissão atmosférica do sistema estudado. 

Além disso, é uma grandeza que leva em consideração o tipo de combustível e o tipo de motor 

utilizado na combustão. Assim, diferentes locomotivas com diferentes combustíveis podem 

apresentar fatores de emissão distintos. Para o dióxido de enxofre emitido nos processos de 

transporte que utilizam óleo diesel como combustível, porém, não existe uma estimativa desse 

fator. Assim, a amostragem direta da emissão das locomotivas utilizadas em Curitiba, em especial 

o modelo Evolution ES43BBi da General Electrics, deve fornecer a estimativa necessária para 

esse fator de emissão. O sensor utilizado durante o projeto foi o Cairsen versão UART, conectado 

a uma bateria recarregável e disposto sobre um drone de modelo Phantom 3 Standard da marca 

DJI. Porém, como o sensor utilizado é eletroquímico, e sua vida útil já foi amplamente percorrida, 

sua precisão foi prejudicada. Portanto, foi inicialmente realizada a tentativa de uma recalibragem 

do sensor, que mesmo assim não corrigiu os problemas de precisão. Portanto, para a finalização 

no projeto é necessária a obtenção de um novo sensor, com precisão certificada e sem a 

necessidade de mais tratamentos em suas medidas. 
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O estudo acerca de corpos hídricos vem sendo cada vez mais recorrente e necessário. Estes corpos 

apresentam comportamento dinâmico influenciado por  diversos fenômenos naturais e pela ação 

humana. Os primeiros estudos com intuito de monitorar massas d'água datam do começo do 

século XX, utilizando itens como: cordas e trenas. Posteriormente passou-se a empregar sinais de 

rádio e réguas limnimétricas. Mais recentemente os sistemas de posicionamento global por 

satélites (GNSS, Global Navigation Satellite System), passaram a ser adotados nestas aplicações, 

mediante o uso de coordenadas tridimensionais da posição de sensores acoplados a plataformas 

flutuantes (boias). Isto trouxe diversas vantagens, como a cobertura global, agilidade na aquisição 

de dados, possibilidade de rastreio contínuo, e independência de condições climáticas. O custo 

para se realizar o monitoramento de corpos d’água com GNSS pode ser reduzido, com a utilização 

de sensores e plataformas de baixo custo, assim como o emprego de softwares livres para 

processamento de dados. O Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia da Universidade 

Federal do Paraná realiza estudos neste âmbito. Neste trabalho está sendo desenvolvido um 

sistema composto por uma boia cinemática equipada com um sensor GNSS de baixo custo, 

(NavLock, modelo NL-602U, GPS/GALILEO monofrequência (L1), precisão nominal horizontal 

de até 2 metros. Para o registro dos dados coletados pelo sensor está sendo utilizado o software 

U-Center, versão 21.2. Um rastreio  de 3,5 horas foi realizado para avaliação das precisões obtidas 

com este sensor pelo método absoluto estático sobre um pilar com coordenadas geodésicas 

acuradas previamente conhecidas (adotadas como referência). As coordenadas obtidas foram 

projetadas para o sistema UTM através do software livre IBGE/TCGeo. As discrepâncias obtidas 

entre as coordenadas de referência e a posição média para o rastreio para as componentes Este e 

Norte foram próximas à 0,95 m, e o desvio padrão da média foi na casa de 0,65 m. A plataforma 

a ser empregada neste estudo já foi adaptada. Em testes futuros, serão efetuados levantamentos 

em ambientes aquáticos, visando a avaliação do sistema. 
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A evapotranspiração é a transferência de água de superfícies liquidas, da umidade do solo e da 

transpiração da vegetação para a atmosfera. Este processo é um importante componente do 

balanço hídrico, sendo, em alguns casos, o responsável pela maior parte da saída de água das 

bacias hidrográficas. Usualmente o fluxo de evapotranspiração não é aferido diretamente. Na 

maior parte dos estudos, a evapotranspiração é estimada indiretamente e, na maioria dos casos, 

por meio de modelos matemáticos empíricos ou de base física. Tais modelos utilizam variáveis 

hidrometeorológicas como dados de entrada para obter estimativas de evapotranspiração. Esse 

tipo de monitoramento é dispendioso por requerer equipamento especializado, pessoal qualificado 

e visitas frequentes a campo; que nem sempre são viáveis em todas as regiões. Técnicas de 

Sensoriamento Remoto vêm sendo reconhecidas como uma maneira viável de obter dados 

espaciais de evapotranspiração. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo investigar 

estimativas de evapotranspiração real obtidas a partir de sensores orbitais, compará-las com dados 

medidos de precipitação e avaliar o impacto da variável na estimativa do coeficiente de 

escoamento de diferentes regiões do Brasil. O coeficiente de escoamento é definido pela diferença 

entre a entrada de água em um sistema, por meio da precipitação, e a saída de água deste sistema 

pelo processo de evapotranspiração. Dois produtos entre os que oferecem as variáveis necessárias 

para a realização das estimativas são o programa MODIS (Moderate-Resolution Imaging 

Spectroradiometer) e GLEAM (Global Land Evapotranspiration Amsterdam Model). Essa 

pesquisa buscará avaliar os dados desses produtos em áreas escolhidas pela sua representatividade 

das principais regiões climáticas do Brasil. Os resultados obtidos demonstraram comportamentos 

sazonais semelhantes em todas as regiões do Brasil em ambos os produtos. As estimativas de 

evapotranspiração derivadas do produto MODIS apresentam valores acumulados mais próximos 

dos dados medidos de precipitação. Novos testes deverão ser realizados para avaliar a influência 

das estimativas de evapotranspiração na distribuição espacial dos coeficientes de escoamento. 
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As mudanças climáticas e demais problemas ambientais ocasionados pela queima de 

combustíveis fósseis motiva a busca por alternativas mais sustentáveis. Em particular, o biodiesel 

e o etanol destacam-se como possíveis substitutos aos derivados de petróleo em motores à 

combustão, principalmente no Brasil. Misturas ternárias petrodiesel-biodiesel-etanol são uma 

forma técnica e economicamente viável de introduzir os biocombustíveis na matriz energética, 

pois podem ser empregadas em motores os quais já se encontram em operação, inicialmente 

desenvolvidos para operar com petrodiesel puro. Isso permite atenuar o impacto ambiental dessas 

máquinas sem custos elevados ou perda de eficiência. Em climas frios, uma dificuldade 

operacional encontrada no uso dessas misturas refere-se às suas propriedades de fluxo a frio, pois 

são susceptíveis à perda de fluidez, cristalização e até solidificação em baixas temperaturas, o que 

pode impedir o funcionamento adequado de motores e sistemas de injeção. A adição de aditivos 

anticongelantes ao combustível é uma forma de mitigar este problema. Nesse trabalho, 

copolímeros met(acrílicos) foram propostos para esse fim. Foram estudados procedimentos para 

a síntese desses polímeros, desde a síntese de seus monômeros até a polimerização. Para a síntese 

dos ésteres (met)acrílicos, ou seja, acrilatos de alquila e metacrilatos de alquila, foi proposta a 

transesterificação dos respectivos ésteres de cadeia curta com o álcool correspondente (em 

particular, 1-dodecanol e 1-tetradecanol) sob refluxo, em meio ácido. Para a produção do 

copolímero, propôs-se um procedimento em duas etapas: inicialmente, a polimerização por via 

radicalar do metacrilato de alquila com o ácido acrílico, usando peróxido de benzoíla como 

iniciador, em atmosfera inerte, e posteriormente a modificação química do copolímero obtido 

através de uma nova esterificação. Discutiram-se métodos analíticos para a caracterização dos 

compostos sintetizados, em especial, a espectroscopia no infravermelho, a ressonância magnética 

nuclear de 1H e de 13C e a cromatografia de permeação em gel. Foram examinados métodos para 

avaliação do desempenho dos aditivos sintetizados como melhoradores das propriedades de fluxo 

a frio, tomando-se como referência os pontos de névoa (cloud point) e de fluidez (pour point) da 

mistura combustível. 
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O nitrogênio fixado é um nutriente limitante na maioria dos ambientes, embora se encontre em 

abundância na atmosfera, sua principal reserva, na forma de dinitrogênio. O dinitrogênio não pode 

ser assimilado diretamente pelas plantas e pela maioria dos seres vivos, mas torna-se disponível 

através do processo de fixação biológica de nitrogênio, realizado por um grupo de bactérias 

chamadas diazotróficas que desenvolveram a capacidade de reduzir o dinitrogênio atmosférico à 

amônia, através do complexo enzimático nitrogenase. Dentro desse grupo de fixadores de 

nitrogênio, temos o de bactérias diazotróficas não formadoras de nódulos, mas capazes de 

estabelecer associações endofíticas e promover o crescimento de cereais e gramíneas, como trigo, 

arroz e o milho. Entre essas espécies bem conhecidas está a Herbaspirillum seropedicae. Na 

atividade agrícola a escassez de nitrogênio fixado é sanado com o uso de fertilizantes 

nitrogenados. Considerando o elevado custo econômico e ambiental do processo industrial de 

fixação de N aliado ao aumento da demanda por alimentos, surge a necessidade de se incorporar, 

à atividade agrícola, novas tecnologias que visem à racionalização desses fertilizantes. Neste 

trabalho o Herbaspirillum seropedicae modificado geneticamente (P349L) está sendo 

caracterizado, com o objetivo de determinar seu efeito na promoção de crescimento do modelo 

de gramínea Setaria viridis. Esse microrganismo possui uma mutação pontual no gene glnA, que 

codifica para glutamina sintetase, assim, espera-se que o mutante fixe nitrogênio 

constitutivamente e excrete o excesso de amônio não assimilado pela glutamina sintetase 

deficiente. Após a confirmação do microrganismo por teste de crescimento em placas contendo 

glutamina foi feita inoculação da estirpe mutante P349L e da selvagem SMR1 em plântulas pré 

germinadas para avaliação quanto a sua capacidade de promover o crescimento de Setaria viridis 

A10. Aos 40 dias após inoculação, os parâmetros de crescimento de plantas serão avaliados, sendo 

esses: peso fresco de parte aérea, comprimento, número e peso de panículos e peso seco. 
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Macroalgas são organismos bentônicos classificados segundo a distinção do pigmento 

fotossintético de suas células, sendo elas verdes, marrons e vermelhas. Há um crescente aumento 

de números de pesquisas sobre o potencial econômico sustentável desse organismo, visto que com 

a escassez de insumos surge a necessidade de matérias primas, vindas de fontes renováveis, que 

supram a demanda de consumo mundial. O presente estudo visou desenvolver e produzir um 

biomaterial sustentável que atue como substituto das fibras têxteis convencionais, utilizando o 

alginato oriundo de algas marrons para a elaboração de tecidos ecológicos. O estudo também 

avaliou a viabilidade de produção e a qualidade da fibra obtida. A metodologia utilizada no 

desenvolvimento das fibras consiste na preparação de uma solução aquosa de alginato e então sua 

extrusão por meio de fiação a úmido em uma solução alcoólica com cloreto de cálcio. Após sua 

permanência na solução, os fios de alginato de cálcio foram lavados, esticados, secos e então 

enrolados. Conjuntamente foi elaborado um fio trançado simples com os melhores exemplares de 

fibra produzidos. O processo foi analisado e melhorado a cada teste, variando diversos fatores 

como espessura da agulha, concentração de alginato, concentração de cloreto de cálcio, tempo de 

imersão na solução alcoólica e agitação, tipo do meio alcoólico, lavagem e aditivos até chegar ao 

melhor resultado de amostra. As fibras produzidas foram submetidas a testes para avaliar sua 

qualidade sendo examinadas a tenacidade, absorção  de água e a possibilidade de tingimento. 

Atingiu-se melhores resultados com concentrações de alginato de 3% sem agitação e lavados com 

acetona onde obteve-se maior resistência  e homogeneidade da fibra. Em relação ao meio 

alcoólico, o isopropanol provocou um aspecto semelhante a seda após esticagem e em contra 

partida, o etanol deu um aspecto mais plástico com maior resistência da fibra. Quando produzidas 

com diâmetro de 0,3mm, as fibras possuem boa elasticidade e excelente aparência final. Os 

resultados mostraram ser satisfatórios e promissores visto que a propriedade de ruptura ao 

manuseio e a capacidade de absorção de água assemelham-se visualmente aos de fibras têxteis 

tradicionais, provando ser um excelente substituto na indústria têxtil. 
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O desempenho dos mecanismos dosadores de semente é determinado de acordo com sua 

eficiência durante a individualização e deposição ao longo do sulco de semeadura, aliado a 

interferência gerada sobre a qualidade das sementes. Um dos fatores de grande importância para 

a otimização do desempenho nos mecanismos dosadores é garantir fluidez das sementes dentro 

do reservatório, a qual é ajustada através da utilização do grafite em pó na semeadura. Este 

tratamento visa facilitar o escoamento das sementes dentro do reservatório, além de reduzir danos 

mecânicos devido a ação lubrificante do grafite entre as sementes. Portanto o objetivo do 

experimento foi avaliar a influência do grafite sobre a deposição longitudinal de sementes de soja, 

distribuídas por dosador de precisão mecânico de disco horizontal, em diferentes velocidades 

alvo. A avaliação foi conduzida em bancada estática de simulação, com delineamento 

inteiramente casualizado, fatorial duplo, sendo o primeiro fator a utilização de grafite nas doses 

de 0,0; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0 g kg-1 de semente, e o segundo as velocidades simuladas de 3,0; 5,0; 

7,0 e 9,0 km h-1. Os parâmetros utilizados para avaliar a eficiência da distribuição foram os 

espaçamentos duplos, falhos e aceitáveis, coeficiente de variação, índice de precisão e número de 

sementes quebradas, mensuradas a partir de cinco repetições de 250 espaçamentos. Atendido os 

parâmetros de normalidade e homogeneidade, os resultados submetidos a análise de variância, 

posteriormente análise de regressão, devido ao caráter quantitativo dos fatores analisados, 

dosagem de grafite e velocidade alvo. O emprego de grafite promoveu maior eficiência na 

distribuição das sementes, reduzindo a ocorrência de espaçamentos duplos, falhos, coeficiente de 

variação, índice de precisão e quebra, além de elevar os espaçamentos aceitáveis, no entanto doses 

elevadas de grafite causaram o inverso. De acordo com os dados experimentais a maior eficiência 

na distribuição das sementes foi obtida com 5,5 g kg-1 de grafite. O aumento da velocidade 

simulada influenciou negativamente a distribuição das sementes de soja, assim os maiores níveis 

de espaçamentos aceitáveis foram obtidos em menores velocidades. 
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Os parabenos são conservantes utilizados em alimentos, fármacos, cosméticos e produtos de 

cuidados pessoais. Essas substâncias têm sido detectadas nas mais diversas matrizes ambientais 

em concentrações extremamente baixas (na ordem de μg L-1 ou ng L-1) ou mais elevadas na 

ordem de mg L-1, sendo reconhecidas recentemente como contaminantes emergentes. Diversos 

estudos sugerem que esses conservantes, mesmo em baixas concentrações, apresentam grande 

risco a saúde, devido ao seu potencial cancerígeno, além disso, podem causar alteração na 

reprodução de animais e humanos e no sistema endócrino. São necessários mais estudos a respeito 

dos parabenos, seu grau de toxicidade, suas concentrações e o seu destino no meio ambiente, para 

contemplar medidas restritivas ao uso dessas substâncias. Devido a carência de informações, por 

não apresentarem um limite de restrição e por não serem monitorados por órgãos ambientais, 

trazem grande preocupação sobre seus efeitos. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo 

avaliar, individualmente ou a combinação, de processos de extração líquido-líquido, como a 

microextração líquido-líquido e os sistemas de duas fases aquosas, na separação e concentração 

de parabenos em solução aquosa utilizando solventes eutéticos profundos. Antes da realização 

dos processos de extração, ensaios preliminares para a seleção dos solventes e dos sistemas de 

suas fases aquosas seriam realizados. As técnicas de espectrofotometria e cromatografia líquida 

de alta eficiência seriam empregadas para a detecção e a quantificação dos parabenos. No entanto, 

a parte experimental dessa pesquisa não foi realizada, em virtude da pandemia do SARS-CoV-2, 

que restringiu o acesso ao campus Centro Politécnico, e consequentemente ao laboratório onde 

seriam realizados os experimentos. Entretanto, os resultados esperados, para essa pesquisa que 

utiliza métodos e solventes ambientalmente amigáveis, seriam a verificação da eficiência dos 

processos de microextração líquido-líquido e sistemas de duas fases aquosas na extração de 

parabenos. 
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As operações mecanizadas apresentam fortes relações com a produtividade final da cultura, sendo 

sua evolução responsável pela produção em larga escala, trazendo uma redução no esforço manual 

e maior agilidade nas atividades. Agilidade que é fundamental para se conseguir realizar as 

semeaduras das culturas em seu zoneamento ideal; controle fitossanitário de plantas daninhas, 

pragas e insetos no tempo correto; e uma colheita com os grãos em umidade ideal. Os erros 

associados as máquinas podem ser originadas por má regulagens ou falhas mecânicas. Tais falhas 

frequentemente são decorrentes pela falta de aplicação de manutenções, avaliações e regulagens. 

Em hipótese que o nível de qualidade alcançada nas operações mecanizadas influencia 

significativamente a produtividade agrícola, o objetivo do trabalho é analisar a influência da 

efetividade das pulverizações na produtividade da soja. Nesse contexto, foi estabelecido 24 pontos 

de coleta ao longo da propriedade, distribuídos de forma regular pelo programa Qgis; logo, houve 

coletas de dados sobre a semeadura, sendo: estande de plantas, número de plantas duplas e falhas, 

(em uma parcela de 1,5 x 1,35m); já na pulverização,   realizou-se a escolha de 4 plantas  em cada 

ponto, recolhendo 1 folha de cada terço da mesma, posteriormente determinado a sua severidade 

de forma manual; e na avaliação da infestação de inseto foi aplicado um pano-de-batida (1 x 1,5 

m); por fim, a produtividade, além de manter os mesmo 24 pontos, mais 20 pontos foram 

acrescentados através  das áreas em avaliação.  No experimento I (área em São Pedro do Ivaí), as 

duas principais componentes tiveram significância de 75,5% sobre os resultados; no experimento 

II (área em Borrazópolis), a soma das duas principais componentes possuem uma significância 

de 85,6%; e no experimento III (área em Godoy Moreira), com 85.1%. Contudo, ambos os 

experimentos tiverem a eficiência no controle contra insetos e a produtividade sendo os eixos de 

maior peso. Em ambas áreas de estudo apresentaram pontos tiveram excelentes desempenho na 

eficiência do controle de insetos, e uma ótima produtividade (experimento I: pontos 14,15 e 24; 

experimento II: pontos 1, 2 e 14; e no experimento III: pontos 9 e 20). Em contrapartida, pontos 

com excelente eficiência no controle a insetos, apresentaram uma baixa produtividade 

(experimento I: pontos 5, 9 e 20; experimento II: pontos 18, 19 e 23; experimento III: 14 e 18), 

podendo estar ligado seu baixo rendimento de produção com outras variáveis analisadas. 
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Reação Álcali-Agregado é o nome dado à reação deletéria que ocorre com os agregados reativos 

na presença de álcalis quando estes são submetidos a condições específicas de umidade. Existem 

três tipos de reações: Álcali-Carbonato, Álcali-Silicato e Álcali-Sílica, sendo a última a mais 

recorrente. No concreto essa reação pode ocasionar manifestações patológicas que comprometam 

a sua durabilidade e, consequentemente, a sua vida útil. As barragens, por sua vez, são grandes 

corpos de concreto, construídos com elevadas quantidades de cimento, o que implica em uma 

grande quantidade de álcalis, em particular do Ca(OH)2 . Esses fatores, quando em conjunto, 

podem ocasionar a ocorrência de RAA em construções de idades avançadas e acarretar problemas 

estruturais tendo em vista a fissuração do concreto e a perda de resistência a longo prazo. Dessa 

forma fez-se necessário avaliar a ocorrência de RAA em agregados diversos, de modo a 

compreender as reações, seus impactos e formas de mitigá-las, garantindo a segurança das 

barragens à Reação Álcali-Agregado. A pesquisa teve o intuito de avaliar, pelo método de prismas 

de concreto (CPT), NBR 15577-6, e método de prismas de concreto acelerado (ACPT) NBR 

15577-7, a ocorrência de RAA em agregados do Paraná e do Mato grosso, bem como a 

possibilidade de mitigação da reação por meio de adições mineralógicas. Foram moldados 6 

corpos de prova prismáticos de seção quadrada, 2 para cada agregado, com 75 mm de lado e 285 

mm de comprimento, os quais ficaram armazenados a 38ºC em uma sala de temperatura 

controlada, e 60ºC, em estufa. Os materiais foram selecionados e separados individualmente, 

sendo que foi escolhido um agregado miúdo inócuo, que não interferisse na possível expansão do 

agregado graúdo. Nesse sentido, os corpos de prova foram aferidos mês a mês e comparados 

quanto a sua variação de comprimento juntamente a corpos de prova de outro agregado da região 

de Curitiba, moldados anteriormente. Medidas foram obtidas durante 4 meses e os resultados 

comparados através de tabelas e gráficos montados via Excel considerando sempre a menor 

variação obtida nas medições. Por fim, foi possível observar que, em idades iniciais (cerca de um 

mês), os corpos de prova sofreram uma pequena retração (em torno de 0,025%), seguida do início 

de uma expansão da ordem de 0,02% e 0,120%. 
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O bioma da Mata Atlântica apresenta vegetação muito fragmentada, gerada pela permanente 

exploração de seus recursos, resultando na degradação ambiental e perda da biodiversidade. 

Paralelamente, o crescimento populacional nas cidades e o uso da monocultura extensiva, 

delimitaram o quadro atual. Neste sentido, o monitoramento de fauna em áreas de restauração 

florestal se torna indispensável para acompanhar os processos de sucessão ecológica e 

consolidação de habitats. Desta forma, o trabalho objetivou identificar e monitorar a mastofauna 

e avifauna existente, por meio de observação direta, em duas áreas de restauração (arboreto 1 e 

2), com 8 anos de idade e características ambientais e ações de manejo semelhantes, porém em 

intensidades de manutenção distintas (7 manutenções até o ano 4 na área 1; 4 manutenções até o 

ano 3 na área 2). O estudo foi realizado na Fazenda Experimental Canguiri, da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), no município de Pinhais – PR. Em cada área foram instaladas 

armadilhas fotográficas (sem nenhum atrativo) de modelos diferentes, porém com capacidade de 

captura semelhantes: arboreto 1, com maior manutenção na área de restauração, a câmera 

Bushnell 119875c e no arboreto 2, menor manutenção na área de restauração, a Suntek HC800. 

O período de registros iniciou em fevereiro com término em julho de 2021, completando 6 meses 

com coletas semanais do material. No arboreto 1 foram identificadas dez espécies e no arboreto 

2 oito espécies. Os dados foram processados, baseados na avaliação da diversidade dos 

fragmentos com o auxílio do Microsoft Excel, versão 2010. Para tanto, calculou-se os índices de 

diversidade Simpson (S) e Shannon (H’), que incluiu a equabilidade de Pielou (J’), além de 

identificar a similaridade pelos índices de Jaccard (D) e Sorensen (So). Respectivamente, os 

resultados dos índices de diversidade apresentaram os seguintes valores: arboreto 1 S= 0,76; H’= 

1,74; J’= 0,75 e, para o arboreto 2 S= 0,53; H’= 1,18; J’= 0,51. Comparativamente, os valores 

evidenciaram que há maior dominância, diversidade e regularidade de espécies da fauna no 

arboreto 1 que no arboreto 2. Apesar dessa diferença, os índices de Jaccard com D=0,8 e Sorensen 

com So=0,89 refletem elevada similaridade entre os locais estudados. Parte desses resultados são 

reflexos de uma intervenção que ocorreu próximo ao arboreto 2, onde foram realizadas atividades 

intensas de corte de madeira, influenciando negativamente nos registros fotográficos, 

ocasionando a migração de grande parte da fauna para um local menos perturbado. 
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A microscopia é utilizada há diversos anos na história. A sua primeira aplicação foi com o físico 

inglês Robert Hooke ao publicar o impressionante livro Micrographia, contendo detalhes de 

diversos espécimes. Já nos dias de hoje o microscópio passou a ter um papel fundamental nas 

ciências, com destaque na área de saúde e em processamento de materiais. O desenvolvimento e 

aprimoramento dos sistemas de microscopia têm impacto direto nestas áreas, justificando o 

esforço contínuo para desenvolver instrumentos cada vez melhores. Com o desenvolvimento do 

laser na década de 60, tornou-se mais fácil acessar processos ópticos que possibilitam imagens 

em alta resolução. A técnica desenvolvida por Futia et al em 2011, conhecida como SPIFI (SPatIal 

Frequency-modulated Imaging) tem se destacado por ter uma montagem óptica simples, uma 

aquisição rápida e obtenção de imagens em alta resolução. Este tipo de imageamento é baseado 

na detecção de luz laser por elemento único (fotodetector) através do uso de uma linha focal como 

fonte de luz. Nesta técnica, a linha focal é modulada por uma máscara giratória (retículo de Lovell) 

de forma que cada ponto da linha focal corresponda a uma diferente frequência espacial, que 

aumenta linearmente conforme se afasta do centro da máscara. Através de uma integração 

temporal no sinal coletado pelo fotodetector, podemos aplicar uma Transformada de Fourier para 

transformar este sinal em um mapeamento espacial correspondente às localizações espaciais 

únicas de cada ponto ao longo da linha geométrica. Portanto, neste trabalho foi desenvolvido um 

microscópio óptico baseado na modulação espacial do feixe de laser que incide na amostra. Além 

disso, desenvolvemos um programa em LabVIEW, que faz o deslocamento da amostra e a 

aquisição do sinal coletado pelo fotodetector. E ainda, estamos propondo um novo método de 

imageamento baseado na detecção por elemento único, apresentando uma montagem semelhante 

ao SPIFI, mas com a modulação realizada por um chopper óptico ao contrário da máscara. Em 

nosso sistema óptico, utilizamos uma linha focal produzida pela lente cilíndrica, mas a análise do 

sinal e a modulação é o que difere da primeira técnica implementada. Ao invés de aplicar uma 

Transformada de Fourier, calculamos a derivada do sinal coletado e, assim, normalizamos o sinal 

com uma varredura com e sem a amostra. Este microscópio derivativo tem grande potencial ao 

ser empregado em regimes não lineares e utilizar efeitos deste regime, que são mais sensíveis ao 

sinal quadrático, possibilitando um ganho de resolução. 
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Atualmente, o Brasil é o maior produtor e exportador de grãos de soja do mundo, sendo produzida 

cerca de 363 milhões de toneladas apenas na safra de 2021. Dela derivam-se inúmeros 

subprodutos, como o óleo de soja, chocolates, margarinas, leites e sucos, que são utilizados 

diariamente pela população brasileira. Por conseguinte, alguns problemas e alterações podem 

aparecer devido à grande produção e dificuldades de armazenamento. Longos períodos de chuva 

durante o plantio juntamente com níveis elevados de temperatura e umidade no armazenamento 

podem fermentar o grão, tendo como produto a soja ardida; entretanto, estes grãos apresentam 

características indesejáveis na indústria, primordialmente, em função de seu baixo teor de proteína 

e lipídios, não podendo ser destinado ao consumo humano. Este trabalho teve como propósito a 

otimização do processo de hidrólise do grão de soja ardido, para a solubilização da proteína, 

utilizando catalizadores como enzimas, ácidos e bases, com a finalidade de ser utilizada como 

fertilizante. A proteína solubilizada forneceria às plantas o nitrogênio contido em seus 

aminoácidos com uma maior facilidade além de que, no processo de hidrólise são formados 

peptídeos e aminoácidos, que servem de ativadores para as plantas. O estudo foi desenvolvido 

por meio de revisão bibliográfica em periódicos indexados nas principais bases cientificas. Para 

avaliar a hidrólise da soja ardida, a solução foi submetida à análise de nitrogênio total pela 

metodologia Kjaldhal, a partir desses resultados, foi calculado a concentração de proteínas na 

solução e este foi o parâmetro para determinar os melhores resultados. Foram realizados seis 

experimentos, dois dos quais foram realizadas hidrólise básica e ácida, e o restante apenas a 

hidrólise básica. Em um dos experimentos foi adicionado surfactante e antiespumante para 

solubilizar a lecitina presente na soja. Os melhores resultados foram obtidos nos testes onde a soja 

ardida foi submetida à metodologia da hidrólise básica, utilizando o hidróxido de sódio 10%, 

juntamente com o uso de 2% da massa final surfactante e 1% da massa final de antiespumante, 

onde a porcentagem de proteína variou de 12,3 a 13,8. 
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O leite é um produto de origem animal que compõe a classificação dos alimentos industriais mais 

completos e acessíveis economicamente, pois possui constituintes nutritivos e energéticos, como 

gorduras, proteínas e minerais, tornando-o presente na maioria das dietas alimentares. Diante de 

inúmeros benefícios que o leite e seus derivados apresentam à saúde humana, é necessário que 

fatores como a segurança, qualidade e classificação do produto estejam de acordo com a 

legislação vigente para a comercialização e o consumo. Levando em consideração a origem do 

leite e a capacidade de propagação de micro-organismos que são prejudiciais à vida de prateleira 

e à saúde do consumidor, é necessária a aplicação de um processo térmico que garanta a segurança 

e a qualidade deste produto. Considerando a necessidade de aplicação de processos térmicos 

inovadores, o objetivo deste estudo foi analisar a aplicação do método de aquecimento contínuo 

por micro-ondas para a inativação de esporos de micro-organismos termofílicos, como 

Anoxibacillus flavithermus e Geobacillus stearothermophilus, presentes em concentrado de leite 

desnatado, com base nos resultados de Graf e colaboradores (International Dairy Journal 113, 

104894, 2021). O processo de aquecimento contínuo por micro-ondas ocorre através da formação 

do calor gerado diretamente no produto através da rotação dipolar das moléculas de água e da 

reorientação dos íons, por meio de ondas eletromagnéticas. Diante dessa aplicação no leite, foi 

possível observar a inativação dos micro-organismos. Para A. flavithermus foram aplicados 

tratamentos em três temperaturas (110 ºC, 115 °C e 120 °C) e para G. stearothermophilus foram 

aplicados tratamentos em quatro temperaturas (110 ºC, 115 °C, 120 °C e 125 ºC). A modelagem 

matemática preditiva foi aplicada para descrever a inativação dos esporos dos micro-organismos. 

Os resultados permitiram observar que a inativação seguiu uma cinética log-linear, com 

velocidade específica de inativação crescente com o aumento da temperatura. O modelo 

secundário de tempo de morte térmica foi ajustado ao parâmetro de velocidade específica de 

inativação, resultado em valores de z = 12,38 °C e 7,63 °C, e Dref = 17,4 s e 238,8 s a 120 °C 

para A. flavithermus e G. stearothermophilus, respectivamente. Portanto, o tratamento térmico de 

micro-ondas apresentou efetividade contra os esporos destas espécies microbianas e pode ser 

usado como uma tecnologia emergente de processamento de leite concentrado. 
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As armadilhas de sedimentação são instrumentos utilizados para realizar o monitoramento de 

sedimentos em corpos hídricos, como lagos e reservatórios. Com esse monitoramento é possível 

estimar o tempo de vida e a eficiência dos reservatórios, sendo feito com base nas análises das 

composições químicas dos materiais coletados pela armadilha. O conceito de sedimentação em 

reservatórios e os seus parâmetros que são inferidos para realizar o cálculo desse processo foram 

apresentados, sendo alguns deles: a viscosidade da água, diâmetro do sedimento das partículas, 

comprimento da represa, concentração de sedimento, tempo, volume e altura do reservatório, 

aceleração da gravidade, densidade da água e dos sedimentos. Assim como, além da própria 

armadilha de sedimentação, foram apresentados os principais métodos de monitoramento, como 

o método acústico,que tornam as partículas ressuspensas visíveis por meio do eco, e o 

monitoramento óptico - que mede a absorção ou a dispersão da luz na água. Foram exibidas as 

vantagens e desvantagens de cada formato de armadilha, levando em conta as respectivas 

eficiências para a precisão do cálculo da taxa de sedimentação, sendo o formato cilíndrico 

destacado pela sua eficiência de captação. Com o formato da armadilha de sedimentos já definido, 

as observações para a determinação das dimensões ideias foram estabelecidas, utilizando como 

base coeficientes encontrados na literatura para isso (como o número de Reynolds). As armadilhas 

relatadas nos estudos são, em sua grande maioria, feitas de PVC, tendo alguns poucos estudos 

que utilizam armadilhas de vidro. A discussão da utilização de soluções químicas para a 

preservação do material interior é ampla, sendo recomendado fazer estudos prévios para entender 

os efeitos de acordo com o ambiente, ou, utilizar paralelamente armadilha com e sem solução. A 

princípio o modelo final de armadilha ideal para ser utilizado em qualquer reservatório de águas 

rasas será disposto da seguinte forma: Dois cilindros de PVC, com 25cm de altura e 5cm de 

diâmetro, sendo um opaco e outro não, com a finalidade de observar se haverá interferência da 

claridade na proliferação de microrganismos e, consequentemente na amostra; não haverá grades 

de proteção, pois deveria conter estudo sobre sua influência na eficiência da armadilha; o peso de 

fundo deverá ser calculado baseando-se no valor suficiente para manter a armadilha bem fixa no 

mesmo ponto, ao mesmo tempo que a evite ser facilmente retirada da água por cidadãos que 

passem pelo local; e o uso de boia de subsuperfície deverá ser discutido se há necessidade. 
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Trocadores de calor são equipamentos muito utilizados em Indústrias de Alimentos para 

promover a transferência de calor entre fluidos com o objetivo de alterar suas temperaturas. 

Arduino é um tipo de cérebro eletrônico utilizado no desenvolvimento de projetos e tem como 

vantagem ser um dispositivo barato, funcional e fácil de programar. O objetivo do projeto foi 

construir trocadores de calor de duplo tubo de escala laboratorial, com quantificações realizadas 

por Arduino, para serem utilizados em estudos da transferência de calor pelo escoamento de água 

quente e fria em configurações co-corrente e contracorrente. Tubos de cobre (diâmetros internos 

de 6,35 mm e 9,52 mm) e de silicone (diâmetros internos de 12,0 mm e 15,8 mm) de 15 metros 

de comprimento foram adquiridos e montados concentricamente para o escoamento dos fluidos 

quente e frio, respectivamente. Um aquecedor elétrico foi utilizado para promover o aumento da 

temperatura do fluido quente. Arduinos Uno SMD e termopares tipo K com módulo de leitura 

Max6675 foram adquiridos e utilizados para quantificar as temperaturas de entrada e de saída dos 

fluidos quente e frio nos trocadores de calor. O equipamento foi montado em formato espiral para 

ser instalado no Laboratório de Módulos Didáticos (LAMODI) da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), Campus Jandaia do Sul (JA). Simulações foram realizadas em planilhas 

eletrônicas a partir de balanços de massa e energia para predizer as temperaturas de saída dos 

fluidos quente e frio nas configurações de escoamento co-corrente e contracorrente. A obtenção 

de resultados experimentais foi prejudicada pela pandemia de Covid-19, dadas as restrições 

aplicáveis ao período pandêmico. Os resultados experimentais devem permitir a validação das 

simulações em escala laboratorial. Portanto, os trocadores de calor de duplo tubo foram 

construídos e estarão disponíveis para o uso no LAMODI da UFPR/JA. 
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Com a crescente ameaça que as atividades antrópicas causam em nossos ambientes naturais, 

cresce também a necessidade de que as práticas de restauração ambiental sejam aperfeiçoadas. 

Este presente trabalho teve como propósito, estudar e avaliar a sobrevivência e o crescimento de 

dez espécies arbóreas nativas do Paraná, em um plantio de enriquecimento, sob a cobertura da 

Mimosa scabrellas Benth. Este experimento foi realizado na Fazenda Experimental Canguiri, 

situada no município de Pinhas, região metropolitana de Curitiba (PR). Foi introduzindo em 2017, 

em sub-bosque de Bracatingas de 5 anos. Foram coletados os dados de altura (cm) e o diâmetro 

de colo (dm) de duzentas mudas, vinte mudas de cada espécie, sendo adotado o espaçamento de 

2x3m, distribuídas em 5 linhas alternadas com a linha do plantio de Bracatinga. As mudas das 

seguintes espécies foram utilizadas: Allophillus edulis, Cabralea Canjerana, Campomanesia 

guavirova, Eugenia uniflora, Inga sp., Luehea divaricata, Matayba elaegnoides, Myrcia 

multiflora, Ocotea puberula e Podocarpus labertii. Analisando os dados obtidos do experimento, 

é possível observar que os resultados mais destacados referentes a médias de crescimento em 

altura, foram sucessivamente das seguintes espécies, Luehea divaricata, Cabralea Canjerana e 

Ocotea puberula. Já os maiores resultados médios de diâmetro foram apresentados pelas espécies, 

Luehea divaricata, Cabralea Canjerana e Podocarpus labertii. De maneira geral as espécies 

apresentaram índices de sobrevivência promissores, maiores de 70%, salva a exceção da espécie 

Ocotea puberula com 55% de índice de sobrevivência das mudas. Vale ressaltar que em 

contrapartida as espécies, Luehea divarivata, Allophillus edulis e Podocarpus labertii, 

apresentaram 100% de índice de sobrevivência. Portanto, o experimento apresentou uma média 

de sobrevivência de 86%, dos indivíduos em campo, assinalando eficiência no plantio de 

enriquecimento, das espécies selecionadas, sob a sombra da copa da Mimosa scabrella Benth. 

Desta maneira, os resultados reforçam a importância da escolha adequada das espécies para 

implantações silviculturais, ajustando-se as espécies a ambientes propícios, e denotam as 

possibilidades de plantios de enriquecimento no interior de capões facilitadores pré-estabelecidos. 
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O controle de plantas daninhas por meio de herbicidas vem sendo cada vez mais recorrente no 

país. Existem alguns métodos que nos auxiliam na supressão dessas plantas, como por exemplo 

o consórcio com a brachiaria, contudo somente essa opção não seria suficiente para tanta 

demanda. A produção de sementes de soja de alta qualidade depende principalmente da correta 

utilização de técnicas e práticas que resultem em sementes de alto padrão e com qualidades 

fisiológicas excelentes. Há diversos fatores que podem influenciar de forma negativa ou positiva 

a qualidade de sementes de soja, sendo um deles os herbicidas utilizados no manejo de plantas 

daninhas. Resultados de estudos recentes indicam que alguns herbicidas, quando pulverizado em 

soja transgênica, em algumas situações, podem trazer efeitos negativos sobre o desenvolvimento 

da cultura, mas pouco se sabe sobre estes efeitos relacionados a formação das sementes e, 

consequentemente a qualidade final destas sementes. Com isso, o objetivo do estudo foi avaliar o 

efeito da aplicação de diferentes herbicidas e doses sobre a qualidade fisiológica de sementes de 

soja RR. O estudo foi composto por três experimentos contendo aplicações de doses de diferentes 

herbicidas que apresentam efeito pré-emergente, aplicados em pré e pós-emergência da cultura 

da soja. No primeiro e segundo experimentos, os herbicidas utilizados, respectivamente, foram: 

s-metalochlor e clomazone em doses crescentes endo aplicados em três momentos distintos 

(semeadura da soja, aos 14 e 28 dias após a semeadura). No terceiro experimento o herbicida 

utilizado na aplicação, foi apenas o clomazone em seis doses, aplicado na pós emergência da soja. 

Os ensaios foram instalados em áreas de produção agrícola na safra de 2020/2021 no município 

de Palotina, PR. O delineamento experimental utilizado em todos os experimentos foi o de blocos 

casualizados. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos testes de 

germinação. Para análise dos resultados foram utilizados o teste de Scott Knott e análise de 

regressão. De forma surpreendente, para os três experimentos não foram encontrados danos nas 

sementes de soja, mesmo nas maiores doses utilizadas e mesmo considerando que tiveram 

aplicações em pós emergência da soja, isso demonstra a alta seletividade da cultura aos dois 

herbicidas, em especial ao clomazone que foi estudado exclusivamente no terceiro experimento, 

alcançando doses bem superiores a dose indicada na bula. 
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Novas tecnologias na agricultura contribuem para um melhor desempenho produtivo das culturas 

e praticidade no manejo para facilitar a vida do produtor rural. O surgimento da soja RR, 

proporcionou maior facilidade no manejo de plantas daninhas. No entanto, o uso dessa inovação 

fez com que aumentasse o uso do glyphosate no manejo de plantas daninhas em meio a cultura, 

o que tem provocado fitointoxicação na soja. Desta forma, este trabalho teve o objetivo de avaliar 

o desempenho agronômico da soja RR2 submetida a glyphosate (e associações) e manejo de 

produto para reversão de fitointoxicação a campo. O ensaio foi realizado na safra 2020/21 em 

Palotina-PR, o experimento foi conduzido a campo, com a utilização de delineamento por blocos 

distribuídos ao acaso, com quatro repetições e tratamentos contendo os seguintes produtos: 

biorregulador ”reversor”(com capina) (*), glifosato (2480 g i.a. ha- 1), glyphosate + regulador 

(2480 + * g i.a. ha- 1), glyphosate + cloransulam (2480 + 39,98 g i.a. ha- 1), glyphosate + 

cloransulam + biorregulador (2480 + 39,98 + * g i.a. ha- 1), foram adotados ainda dois tratamentos 

como testemunha (com e sem capina). Nas avaliações foram atribuídas notas visuais de 

fitointoxicação para as plantas, avaliando-se aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 DAA (dias após a aplicação) 

e os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, aplicando-se o teste de Tukey a 

5% de probabilidade. O biorregulador possui potencial na reversão de efeitos da fitointoxicação 

do glyphosate em soja RR e pode incrementar o rendimento da cultura. Infelizmente transgênicos 

como o Enlist (tolerância a 2,4- D e glufosinate, além do glyphosate) e o Xtend (tolerância a 

dicamba e glyphosate) ainda não haviam sido liberados comercialmente, até a data de início das 

instalações desses experimentos, e possuem restrição de uso, portanto, não foram testados. 
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Este trabalho compõe a adaptação, para a realidade brasileira, do programa Fall Tailored 

Interventions for Patient Safety (Fall TIPS). O programa, baseado em evidências científicas, é 

composto por um kit de ferramentas para a prevenção de quedas, e tem centralidade no 

engajamento de pacientes, familiares e colaboradores de instituições de saúde no processo de 

prevenção de quedas em três etapas. O plano de trabalho insere-se na quinta etapa do projeto 

Disseminação do Fall TIPS Brasil, caracterizada pela construção de um ambiente virtual 

colaborativo, em língua portuguesa, de  maneira compreensível e acessível a pacientes, familiares 

e profissionais de saúde.  Assim, o uso de uma ferramenta informatizada permite  que pacientes, 

familiares e acompanhantes e profissionais de saúde consigam reconhecer as quedas como 

problemas e tenham acesso às funcionalidades do Fall TIPS em diferentes realidades brasileiras. 

O presente trabalho teve o objetivo de identificar os requisitos para o desenvolvimento de uma 

ferramenta informatizada com base na web, para a disponibilização do material criado para 

implantação do Programa Fall TIPS no Brasil. A metodologia utilizada foi o Design Thinking, 

abordagem interativa e ágil de solução de problemas e focada na experiência do usuário. Entre os 

resultados foram obtidos os  requisitos necessários para a construção da ferramenta informatizada, 

o que foi possível através da observação das necessidades, comportamentos e expectativas do dia-

a-dia dos membros do grupo de pesquisa e interessados no projeto Fall TIPS, os quais fazem parte 

do grupo de stakeholders que a pesquisa engloba. Além disso, a interface com esses agentes 

apontou caminhos para o   enriquecimento da ferramenta, por meio da transformação de  dados 

em requisitos funcionais, e eventualmente em não-funcionais, a partir de análises e 

complementações técnicas realizadas pela pesquisadora.Os momentos de interface com 

stakeholders foram de grande valia e possibilitaram  a definição dos requisitos para o 

desenvolvimento da ferramenta informatizada que em um futuro próximo será concretizada e 

contribuirá para a disseminação do programa Fall TIPS a diferentes realidades brasileiras. 
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As emulsões são formadas por duas fases líquidas imiscíveis entre si, as emulsões água em água 

diferem-se das tradicionais pois são sistemas formados pela existência da incompatibilidade 

termodinâmica entre dois polímeros em dispersão aquosa. Se tratando de emulsões, elas tendem 

a se desestabilizar com o tempo e, portanto, é necessário à sua estabilização para futuras 

aplicações. Por ser um sistema água-água, a utilização de moléculas anfifílicas não é possível, 

assim uma alternativa é a utilização partículas de Pickering, as quais estabilizam a emulsão 

prevenindo a coalescência a partir da adsorção de partículas na interface. Para essas partículas, 

foram utilizadas nanopartículas de β-lactoglobulina de proteína de soro de leite bovino. As 

nanopartículas produzidas foram microgéis de β-lactoglobulina, que foram caracterizados em 

relação ao tamanho por espalhamento de luz dinâmico, obtendo-se um diâmetro de 323 nm. 

Dentre as possíveis caracterizações das emulsões tem-se a determinação da tensão interfacial; que 

é um fenômeno causado pelas forças de coesão entre moléculas, que por estarem na interface, não 

sofrem atração pela fase contraria, tendo assim uma componente vetorial não nula em direção ao 

seio da fase em que se localiza. A fim de determinar a tensão interfacial em emulsões formadas 

por amilopectina 1,023% (m/m) em xiloglucana 1,3% (m/m), com e sem a adição de 

nanopartículas de β-lactoglobulina a 1% (m/m) e em pH de 4,00 a 7,00, foi realizada a 

determinação da tensão pelo método de medidas de relaxação da gota. Esse método foi utilizado 

pois a tensão interfacial dessas emulsões é muito baixa, ele consiste na aplicação de um campo, 

como uma força de cisalhamento sobre a emulsão causando a deformação das gotas, quando o 

campo é cessado as gotas voltam ao seu estado inicial e a determinação se dá a partir do quanto a 

gota foi deformada e o tempo com a qual ela precisou para retornar ao seu estado inicial.  A tensão 

interfacial para as emulsões na presença de microgéis sem o controle de pH foi determinada como 

sendo 51 nN/m, representando uma redução de aproximadamente 1,8 vezes na tensão interfacial 

quando comparado com o sistema sem partículas. 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1738 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

BALANÇO HÍDRICO E MODELAGEM 1D DE RESERVATÓRIOS 

Nº: 20219539 

Autor(es): Tiago Varela Schuingel 

Orientador(es): Tobias Bernward Bleninger 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Estiagem, Monitoramento De Reservatórios, Qualidade Da Água 

 

A modelagem de reservatórios tornou-se ferramenta fundamental no monitoramento da qualidade 

de água. A simulação de diversos cenários para estes ambientes auxilia na prevenção e mitigação 

de problemas ambientais, especialmente quando tratamos de mudanças climáticas e variáveis 

meteorológicas. Os anos de 2020 e 2021 marcaram o cenário de crise hídrica vivido no Brasil, o 

qual o reflexo está diretamente relacionado com o baixo volume de água dos reservatórios e, 

consequentemente, os problemas da falta de água no abastecimento das cidades. Além disso, a 

crescente demanda por este recurso reforça a necessidade de controlar a qualidade da água, 

visando reduzir os impactos de poluição e promover um uso mais sustentável. O objetivo deste 

trabalho é dar continuidade ao projeto iniciado por Sales (2020) sobre a modelagem dos 

parâmetros hidrodinâmicos e de qualidade da água do Reservatório do Passaúna, localizado no 

leste do Paraná, visando evidenciar a ocorrência de um período de estiagem nos anos 2020 e 2021 

e seus efeitos nas concentrações de fósforo e nitrogênio total do reservatório – parâmetros 

diretamente ligados com a Eutrofização. Para isso, foi realizado o levantamento de dados 

hidrodinâmicos dos afluentes do reservatório e dados meteorológicos, estendendo o período de 

análise de Sales (2020) até 28/04/2021 e utilizando o software General Lake Model para fazer a 

análise, em uma dimensão, dos processos físicos e químicos do reservatório. Como resultado, foi 

possível verificar a ocorrência de um período de estiagem (especialmente nos meses de julho e 

agosto de 2020) e a sensibilidade do modelo para com este período. Ainda, foi possível perceber 

a formação de uma coluna de água estratificada termicamente, que impede a homogeneização da 

concentração de fósforo e nitrogênio total no sentido vertical, bem como o agravamento dessas 

concentrações devido ao período de estiagem. 
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A aquicultura tem crescido de forma significativa no Brasil, em 2019 a produção aquícola 

avançou 4,9% alcançando a marca de 758.000t de acordo com as estimativas do Anuário da (Peixe 

BR, 2020). Dessa produção, cerca de 154.200t foram produzidas no estado do Paraná 

representando mais de 20% da produção nacional.O conceito de Sistema de Informações 

Geográficas tem evoluído durante os anos, sendo um sistema de coleta, tendo um armazenamento, 

manipulação e a saída de dados cartográficos. As geotecnologias vieram para otimizar esse 

processo, sendo um conjunto de técnicas e métodos para realizar essas atividades e disponibilizar 

informação com referência geográfica.Diante deste cenário favorável, técnicas que aprimorem o 

desenvolvimento de empreendimentos aquícolas cada vez mais modernos são essenciais para o 

crescimento consolidado. Neste sentido, o presente trabalho objetivou testar metodologias de 

obtenção de dados de Modelos Digitais de Elevação (DEM), através de software de automação 

topográfica comparadas com avaliação de captura de informações a campo e suas possíveis 

influência na implantação de empreendimentos aquícolas.O experimento comparou duas 

metodologias de obtenção de dados de Modelos Digitais de Elevação (DEM), através do software 

de automação topográfica Posição, sendo testadas técnicas gerais de interpolação, como distância 

inversa, vizinho mais próximo e spline, comparando avaliação de captura de informações a campo 

e na implantação de projetos (Desmet, 1997; Pearson et al., 2017; Crema, et al., 2020).Os 

resultados preliminares obtidos apontaram discrepância na implantação de projetos tanto entre o 

número de pontos captados em relação a obtenção do Modelo digital de Elevação, como no 

volume de terra a ser movimentado na operação de corte/aterro na área do projeto. 
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A transpiração da vegetação é um fenômeno que pode ser abordado por diferentes áreas da 

ciência, para a hidrologia esse processo se mostra bastante importante para se entender e 

quantificar a água presente em cada etapa do ciclo hídrico. Poder medir a quantidade de água que 

é utilizada por uma planta através do fluxo de seiva, aliado a dinâmica hídrica da planta, se mostra 

uma maneira mais precisa de quantificar a transpiração e o uso de água de cada planta, em 

comparação com outros métodos como o de amostragem a partir das folhas. Os métodos 

termométricos se destacam desde suas primeiras aplicações com os sensores de pulso de calor e, 

posteriormente, com os métodos de dissipação e balanço de calor, devido a facilidade e por ser 

pouco invasivo para as plantas. Utilizando pequenos aquecedores e sensores de temperatura se 

torna possível calcular a velocidade que a seiva vegetal é transportada, sem a necessidade de 

alterar a dinâmica da planta e local. Com o levantamento bibliográfico pesquisado, o sensor de 

fluxo de seiva tem sido amplamente usado na área da agronomia, principalmente no 

monitoramento de estresse hídrico em culturas frutíferas, ao analisar os dados junto ao que já se 

era conhecido da área de estudo foi possível definir que os sensores de Pulso de Calor e de 

Dissipação de calor são os mais adequados para o uso na área de aplicação, pois o diâmetro na 

altura do peito médio das árvores existentes nas áreas de estudo é superior a 4 centímetros, 

tornando esses métodos mais efetivos. Assim, tornar-se possível desenvolver um sensor que 

permita o uso em diferentes espécies com apenas ajustes na instalação, sem demandar um 

desenvolvimento específico para cada espécie. A instalação e teste dos sensores em condições de 

campo estão previstos na continuidade da pesquisa. 
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O objetivo do presente trabalho foi desenvolver componentes para aplicações móveis 

educacionais a serem integrados em uma linha de produtos de software para o desenvolvimento 

de aplicações para o ensino de programação. Um catálogo de aplicações móveis educacionais foi 

concebido como levantamento inicial para a identificação dos componentes candidatos a serem 

desenvolvidos. Considerou-se também um catálogo já estabelecido de requisitos para aplicações 

móveis. Com base no levantamento inicial, os componentes candidatos a serem desenvolvidos 

restringiu-se aos de escopo administrativo, a permitir o gerenciamento (i.e. cadastrar, consultar, 

alterar e excluir) de instituições de ensino, usuários, professores, alunos, disciplinas e turmas. 

Após o levantamento, análise e planejamento dos requisitos, considerando as etapas da 

Engenharia de Software, passou-se a etapa de estudo e seleção das tecnologias a serem utilizadas. 

Esta etapa foi a mais árdua, pois foi necessário utilizar tecnologias emergentes, para garantir 

melhor coesão e atomicidade dos componentes, para que possam ser integrados ao núcleo das 

aplicações da linha. Adicionalmente, os componentes deviam ser responsivos para permitir sua 

utilização em navegadores da Internet ou em dispositivos móveis, o que tornou necessária a 

adoção de tecnologias híbridas como o arcabouço React. Após o estudo a etapa de concepção foi 

conduzida. Foram adotadas tecnologias como repositórios Git e também testes de conexão com 

banco de dados não relacional, da plataforma de desenvolvimento Firebase da Google. Nesta 

etapa a atividade buscou garantir a criação das interfaces responsivas (front end). Em uma 

segunda etapa, a atividade de migração para um banco de dados relacional e criação das interfaces 

de programação de aplicação (API) foi conduzida (back end). Os componentes criados foram 

testados e aprimorados com o uso de técnica de testes de caixa preta. Finalmente, o planejamento 

de uma avaliação de interfaces utilizando a heurística de Nilsen foi estabelecida, e será conduzida 

em próximas atividades que dão continuidade ao projeto de pesquisa no qual este trabalho se 

insere. Assim, os componentes administrativos das aplicações foram desenvolvidos com sucesso 

e, com base nos testes realizados, garantiu-se níveis de qualidade suficientes para que possam 

integrar com a linha de produtos, cujo o objetivo final é permitir a criação de aplicações 

diferenciadas e específicas para mitigar problemas de programação no processo de ensino e de 

aprendizagem. 
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Ao monitorar obras geotécnicas, é necessário compreender os comportamentos das estruturas 

analisadas. Para isso, existem diversos instrumentos que realizam monitoramentos pontuais. A 

fibra óptica, por sua vez, possibilita monitoramentos realizados em malhas, que resultam em 

investigações amplas, fato de suma importância quando se busca mitigar acidentes. Para estes 

tipos de monitoramento, foram ensaiados cabos de fibra óptica afim de propor um método de 

calibração do cabo óptico capaz de fornecer os parâmetros necessários, assim como a utilização 

de um novo interrogador DSTS, que permite, o uso de parâmetros de calibração para novos cabos 

e o uso também de monitoramentos mais longos com sua tecnologia em loop. Foram propostos 

dois ensaios, ambos funcionam de forma semelhante. No primeiro as temperaturas de 20, 30 e 40 

graus são mantidas e então são aplicadas cargas progressivas de tração ao cabo óptico partindo de 

0 até 10500 με com incrementos de 1500 με, no segundo acontece o inverso, as faixas de 

deformação de 0, 3500 e 7000 με são mantidas e são aplicadas ao cabo óptico incrementos de 3°C 

progressivamente partindo de 20°C até 50°C. Na bancada de ensaios o cabo de fibra óptica partia 

dos dois interrogadores utilizados, DTSS e DSTS para o monitoramento óptico. No DSTS o cabo 

retornava em loop, logo era passado por uma referência de temperatura, e seguia à bancada. Foram 

realizadas duas ancoragens metálicas, uma no final, fixa, outra no início, móvel, para que fosse 

possível tracionar o cabo sobre a bancada. O cabo teve a temperatura monitorada por termopares 

tipo T, e o deslocamento monitorado por transdutores LVDT. A bancada dispunha de um sistema 

de aquecimento, um motor para aplicar tração e também uma canaleta para apoio do cabo. Nos 

testes a temperatura constante, os coeficientes encontrados foram respectivamente 0,0504, 0,0504 

e 0,0504 Mhz/με, logo a média e coeficiente de calibração para o cabo nacional foi 0,0504 

Mhz/με. Nos testes a deformação constante, os resultados encontrados foram respectivamente 

1,1820, 1,1979 e 1,1658 Mhz/°C, a média e coeficiente para o cabo nacional encontrado foi 

1,1819 Mhz/°C. O interrogador DSTS viabilizou a obtenção de bons resultados. Com o método 

de calibração realizado foi possível determinar os coeficientes necessários para a utilização de 

cabos nacionais junto ao interrogador DSTS, facilitando o uso de cabos de fibra óptica nacionais 

para monitoramentos de obras geotécnicas. 
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A aquaponia pode ser considerado um sistema que une a hidroponia com aquicultura, onde os 

vegetais aproveitam os nutrientes oriundos da produção aquícola. O objetivo do trabalho será de 

avaliar a influência do tempo de residência da água no desenvolvimento de alfaces em sistema 

aquapônico. O experimento está sendo executado em uma propriedade rural dentro de uma estufa 

de 75 m² parceria do Laboratório de Inovação Tecnológica e Automação para Aquicultura. Os 

ensaios são desenvolvidos em módulos aquapônicos compostos por um módulo de produção de 

peixes, um sistema de biofiltro e um módulo de produção vegetal em camas de placas flutuantes, 

onde as raízes da alface ficam em contato direto e permanente com a água recirculada do filtro. 

A espécie utilizada na produção aquícola é a tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) e para 

produção vegetal duas variedades de alface (Lactuca sativa L.), Thais e Letícia. As camas de 

cultivo com 0,75 x 4,0 m e 0,2m de profundidade totalizando um volume de 600 litros, dispostas 

em pares de cada sistema aquapônico. As placas flutuantes com orifícios a cada 0,2 m de 

equidistâncias permitem uma densidade de 25 pés por m² de alfaces. A água com nutrientes 

oriundas de dois sistemas de cultivos de peixes diferentes, entram nas camas com duas vazões 

que resultam em de dois tempos de residência, o primeiro com tempo da água na cama de 1,5 

horas, outro tratamento com 3 horas. Estão sendo avaliados os parâmetros de desempenho 

produtivo, como medidas primárias de matéria fresca e seca das partes aéreas, caule e raiz e 

número de folhas. Apesar das baixas temperaturas da água enfrentadas que podem influenciar 

negativamente o desempenho vegetal das alfaces, espera-se neste experimento uma diferenciação 

no desenvolvimento das duas variedades de alfaces nos dois diferentes tratamentos e tempos de 

residência. 
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Os algoritmos de reconhecimento e transcrição de caracteres por OCR(Optical Character 

Recognition), divida-se em 3 etapas pré-processamento(binarização, angulação, limpeza de 

ruídos), reconhecimento e  pós-processamento(transcrição estatística dos caracteres), todavia, há 

diversas ramificações do OCR. O reconhecimento de RG, é uma dessas ramificações, que é 

utilizada para  o cadastro automatizado em uma empresa assim como o processamento de 

documentos históricos, portanto, parte das variações do OCR tem como foco uma das etapas de 

pré-processamento, o que determina o tipo de execução e resultado que o OCR terá, por isso, 

dentre estes poucos algoritmos tem um bom desempenho com os documentos históricos utilizados 

pelo projeto, que possuem layout complexo. Um dos frameworks que teve esse bom desempenho 

foi o OCR4all, o qual foi objeto de testes e implementação em servidor. O OCR4all(software 

alemão de workflow semi-automático para OCR) demonstrou resultados promissores, a interface 

com o usuário através de website facilita o uso da ferramenta e é intuitiva, com uma boa definição 

de parâmetros no processamento de imagens e controle de repositórios, sendo fácil importar e 

diferenciar as imagens tanto quanto exportar os resultados, levando a uma melhor 

visualização(LAREX ferramenta incorporada no framework permite ver o reconhecimento da 

imagem em execução no website) de resultados aplicados. A instabilidade de suporte e 

desenvolvimento de issues (problemas relatados aos desenvolvedores) do projeto levaram a uma 

dificuldade em implementar e executar em um servidor em máquina virtual, já que parte dos bugs 

relatados ainda não foram corrigidos. Apesar dos bons resultados preliminares ao comparar com 

os demais frameworks estudados pelos membros do projeto com resultados semelhantes mas mais 

amparo pelos desenvolvedores, o uso do framework OCR4all deve ser suspenso em função destes 

temas em aberto, sendo buscadas alternativas para prosseguir o projeto. 
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Projetar adequadamente edificações passivas demanda ferramentas de apoio que considerem as 

preferências térmicas dos usuários, as variáveis do clima do local para o qual se projeta, as 

propriedades térmicas dos materiais e as estratégias disponíveis para regular as temperaturas 

internas das edificações. Entre as variáveis climáticas a se conhecer estão as amplitudes térmicas 

diárias e os níveis de inércia térmica demandados para cada região. Infelizmente, no Brasil, as 

amplitudes térmicas diárias não estão disponíveis para os estados, também não são conhecidos os 

níveis de inércia térmica recomendados para edificações, pois o último é dependente das 

amplitudes. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo estudar das amplitudes térmicas 

diárias e dos níveis de inércia térmica recomendados para edificações no estado de Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. Secundariamente, teve-se como objetivo a produção de mapas, a fim de 

expor as duas variáveis. Para isso, foram coletados dados de temperaturas mínimas e máximas 

registrados em, aproximadamente, 200 estações meteorológicas localizadas no estado de Santa 

Catarina e 50 no estado do Rio Grande do Sul. Os dados do estado de Santa Catarina foram 

fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

(EPAGRI) e os dados do Rio Grande do Sul foram obtidos de site do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). A partir destes dados, para os dois estados, foram calculadas as 

amplitudes térmicas diárias, no percentil 99, e os níveis de inércia térmica recomendados. Com a 

finalidade de produção dos mapas, inicialmente, os dados foram expostos em planilhas, utilizando 

o programa Excel e, posteriormente, foram exportados a softwares de geoprocessamento. Nesse 

ponto, os dados pertencentes à Santa Catarina foram inseridos no programa QGIS, e ao estado do 

Rio Grande do Sul no programa Surfer. Como resultado, foram apresentados mapas que auxiliam 

na verificação de condicionantes construtivas, pois expõem características climáticas de ambos 

os estados. Isso permite a facilitação da escolha de insumos de construção, já que indica perfis 

construtivos. Com a finalidade de ilustrar essa característica, no mapa do Rio Grande do Sul as 

amplitudes térmicas foram interpoladas aos perfis, de modo que facilita o entendimento acerca 

concepção de projetos consonantes a qualificação climática. 
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A irrigação por aspersão assume papel importante no desenvolvimento das culturas no cenário 

nacional, e ela deve ser realizada de forma adequada e com alta uniformidade de distribuição. No 

entanto kits de avaliação de uniformidade possui um custo elevado, e assim os produtores 

geralmente não monitoram a uniformidade de seus sistemas de aspersão. Diante disso o objetivo 

do trabalho foi desenvolver um kit de avaliação de precipitação de baixo custo e realizar os testes 

em campo para validação do mesmo. Foi efetuado um estudo de mercado para obtermos os custos 

e as vantagens de cada kit comercializado, onde foram encontrados principalmente dois produtos, 

kit ensaio de aspersão da Soilcontrol e Fabrimar. À vista disso, foi projetado e desenvolvido um 

modelo de haste de metal, com um suporte de plástico em uma impressora 3D para um coletor 

(copo descartável). O suporte possui ajuste de altura para facilitar a coleta de dados conforme a 

altura da cultura. Foram construídos 144 coletores, e submetidos a um ensaio de precipitação com 

um único aspersor em cultivo de pastagem e posteriormente em plantio direto. Para validar os 

coletores de baixo custo foram utilizados 37 coletores comerciais no mesmo ensaio de 

precipitação para comparar os dados. Após coletados os dados no ensaio em cultivo de pastagem 

e cultivo direto, foram comparados o coeficiente de uniformidade de Cristhiansen (CUC) e o 

coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) e a lâmina captada por ambos coletores. O 

sistema de coleta de água precipitada se mostrou eficiente na avaliação do sistema de irrigação 

por aspersão convencional, sendo que os valores de lâmina de água de ambos coletores, comercial 

e desenvolvido, obteve variação de 1,83% no ensaio realizado em cultivo de pastagem e variação 

de 1,47% no ensaio em plantio direto. 
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A Manufatura Aditiva (MA), como uma tecnologia de fabricação emergente, tem dado origem a 

diversas técnicas de fabricação. A busca pela melhor técnica, equipamento e eficiência, vem 

sendo extremamente explorada no ramo científico/tecnológico, já que tudo isso resulta na parte 

econômica. O Plasma por Arco Transferido é a única tecnologia a arco que permite a fabricação 

de um componente por Manufatura Aditiva utilizando pós. Ou seja, tal processo permite a síntese 

“in-situ” de ligas complexas a partir de misturas de pós elementares. Entretanto, características 

do pó como, por exemplo, a morfologia podem influenciar no escoamento do material desde o 

alimentador até a poça de fusão. Neste contexto, é importante que durante a fabricação de um 

componente por Manufatura Aditiva, o alimentador acompanhe o mesmo trajeto da tocha, de 

forma a haver a menor interferência possível no trajeto do material desde o alimentador até poça 

de fusão. Além disso, nos processos de Manufatura Aditiva a automação é um meio necessário 

para se obter maior precisão e produtividade nos processamentos. Este projeto tem como objetivo 

a instalação de um alimentador que acompanhe a movimentação da tocha, otimizando o 

escoamento do pó. Além disso, o trabalho visa integrar um robô ao equipamento de PTA para 

automatizar o processo. Para isso, foi desenvolvido um setup utilizando equipamentos já 

existentes no laboratório. O setup foi executado com sucesso. A adaptação do alimentador hoje 

funciona favorecendo o escoamento do material para a poça de fusão. No que diz respeito à etapa 

de automação, ainda é necessário otimizar o sistema, o que será feito nos próximos passos. Como 

próximo passo também será feita a construção de blocos variando a estratégia de deposição com 

a finalidade de observar o impacto da rota de deposição na construção do material. 
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Estruturas estão sujeitas a carregamentos ou esforços, que muitas vezes podem ser descritos como 

variáveis aleatórias. Quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer 

o comportamento dessa variável, analisando a ocorrência de suas possíveis realizações, que dão 

origem a funções de probabilidade que podem ser utilizadas para classificar a variável. O presente 

trabalho visou abordar e se aprofundar sobre o que são variáveis aleatórias e como é possível 

defini-las de forma a caracterizar parâmetros estocásticos na criação de um modelo de 

carregamentos estruturais de uma obra costeira, para a partir disso analisar a confiabilidade das 

mesmas. Nesse intuito, foram colhidos dados sobre a velocidade média do vento em Pontal do 

Paraná, no litoral Paranaense, e a partir destes dados, um modelo estocástico de carregamentos 

estruturais específicos da costa paranaense foi calibrado a partir de técnicas estatísticas que 

melhor se adequaram aos dados obtidos. No caso deste trabalho, o ajuste da distribuição na 

determinação da função de probabilidades à qual os dados melhor se encaixam foi feita a partir 

da comparação da função de densidade de probabilidade com um histograma das observações. 

Foi utilizado o valor de Negative Log-Likelihood (NLL), pois a necessidade foi de maximizar a 

probabilidade de escolher a distribuição correta. Uma vez que a função NLL representa de certa 

forma, o quão “ruim é o desempenho” da distribuição escolhida em relação ao padrão inerente 

aos dados, o menor valor de NLL representou uma melhor correlação entre a distribuição 

escolhida e esse padrão. Sendo assim, os resultados obtidos foram o sucesso no ajuste dos dados 

a um tipo específico de distribuição de probabilidades e a formulação de um problema que 

relacionou a variável calibrada (solicitação) e uma variável hipotética (resistência da estrutura) 

na verificação de confiabilidade de uma obra costeira. Concluímos então que, a partir da relação 

entre os parâmetros dessas variáveis, um coeficiente de confiabilidade pode ser utilizado para 

entender o comportamento delas entre si e que são associados à probabilidade de falha de 

determinada estrutura, assim entendendo e quantificando a capacidade de a estrutura resistir às 

solicitações. 
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A recente integração de araucárias em SIPA demostra ser inovadora e promissora, adicionando a 

produção de pinhão aos sistemas integrados, almejando uma forma de remover a araucária do 

grupo de risco de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. No entanto, o estabelecimento do 

componente florestal em sistema silvipastoril configura-se uma fase crítica, pois os danos 

causados pelos bovinos podem comprometer o sucesso do sistema. (Ribaski, 1986; Sharrow, 

2001; Lehmkuhler et al., 2003). Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar os 

danos causados por bovinos na fase inicial de implantação de Araucárias (Araucaria angustifólia) 

em Sistemas Integrados na Produção Agropecuária (SIPA). As avaliações foram realizadas na 

Fazenda Experimental Canguiri da Universidade Federal do Paraná, localizada em Pinhais-PR. 

As mudas utilizadas no plantio apresentam diferenças de variedade, idade e em mudas enxertadas 

com a finalidade de produção de pinhão precoce e mudas não enxertadas, com a finalidade de 

produção de madeira. Os experimentos realizados na fazenda foram instalados e conduzidos em 

delineamento em blocos casualizado (BDC) com três repetições. Foram avaliadas 158 mudas de 

Araucária plantadas entre 23/11/2020 a 04/12/2020, com espaçamento de aproximadamente 28 x 

11 m, intercalados na entrelinha com Eucalipto (Eucalipto benthamii) a distância de 14 m em área 

de integração com pecuária. Foram utilizados bovinos da raça Angus em pastoreio contínuo com 

lotação variável em pastagem de Megathyrsus maximum cv. Áries manejado a 20 cm de altura, 

com lotação animal média de 4 animais ha-1 (peso médio 237 kg). Foram feitas 6 avaliações entre 

os dias 09/12/2020 a 10/02/2021. Os danos foram avaliados e pontuados de acordo com a sua 

severidade como ramoneio do ramo lateral (RL – 0,5 pontos), ramoneio da ponteira (RP – 1 

ponto), ramoneio da casca (RC – 3 pontos), quebra do ramo lateral (QL – 0,75 pontos), quebra da 

ponteira (QP – 2,5 pontos), quebra do caule (QC – 4 pontos), morta por danos (MO – 10 pontos) 

e em íntegra (IN – 0 ponto), quando não apresentava danos. Observou-se que os maiores danos 

causados por bovinos ocorreram próximos ao plantio, demonstrando que houve maior curiosidade 

dos animais pela presença da árvore e depois cessou o interesse. Isso porque houve queda de 

aproximadamente 70% dos danos entre a primeira e a segunda avaliação. Pode-se concluir que os 

danos causados pelos bovinos não prejudicaram a implantação de Araucárias (Araucaria 

angustifólia) em sistemas de integração entre pecuária e floresta. 
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Primeiramente o plano de trabalho da Iniciação Científica com enfoque em Robótica Móvel, sob 

orientação do professor Eduardo Todt, consistiu em ter um conhecimento teórico sobre como a 

navegação de um robô funciona, para depois prosseguir com a parte prática e um aprofundamento 

em um determinado assunto. Assim, foi estudado e pesquisado a respeito de um breve histórico 

sobre robótica, quais as principais características de um robô e seus problemas. Em seguida foi 

explorado conceitos sobre o funcionamento dos principais sensores e atuadores utilizados na 

navegação, como sonares, lasers e câmeras, além de conceitos básicos a respeito de cinemática. 

Depois de entendidos estes conceitos importantes, partiu-se para o estudo de um problema muito 

significativo e debatido dentro da área de robótica, que é a realização, simultânea, do mapeamento 

de ambientes pelo robô e sua localização. Tal problema é denominado de SLAM (sigla em inglês 

para Localização e Mapeamento Simultâneos). O SLAM baseia-se em três pontos: localização, 

mapeamento e planejamento do trajeto. A localização é o modo de prever a posição do robô com 

relação ao mapa e ao ponto de referência. O mapeamento é o relacionamento entre as informações 

transmitidas pelo ambiente, a recepção destas pelos sensores do robô e a representação destas 

pelo sistema de coordenadas que geram o mapa e a localização. Por fim, o planejamento da rota 

consiste em escolher o melhor caminho a se seguir da sua localização atual até um local desejado, 

com base neste mapa construído. Por englobar vários conceitos e técnicas este problema é tão 

importante e é constantemente estudado, para que novas soluções o aprimorem cada vez mais. 

Assim, após o estudo de vários artigos e papers sobre o SLAM, foi possível partir para a parte 

mais prática de robótica. Agora está-se estudando o funcionamento do ROS2 (Robot Operating 

System), que é um conjunto de bibliotecas de software e ferramentas para a construção de 

navegação de robôs. 
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O poliestireno (PS) é um polímero termoplástico amplamente utilizado por possuir alta 

aplicabilidade em vários segmentos e baixo custo de produção. Contudo, é um plástico rígido, 

que possui baixa resistência ao impacto e ao risco, além de difícil degradação, como tantos outros 

plásticos de origem petroquímica. Devido ao fato de ser rígido, a formação de filmes é dificultada 

e uma alternativa para melhorar esta característica do PS consiste na composição do polímero PS 

com aditivos, tais como agentes como modificadores de impacto ou plastificantes. Com isto, abre-

se novas aplicações para o PS na forma de filmes, sem deixar de lado a importância de materiais 

de caráter biodegradável. Diante do exposto, o trabalho em questão tem como objetivo discutir a 

viabilidade da reutilização do poliestireno cristal ou expandido (isopor®) pós-consumo para a 

formação de filmes com a adição de plastificantes derivados de óleos vegetais: ácido oleico, ácido 

linoleico, linoleato de alila e oleato de alila em mistura física. Para a obtenção dos ésteres graxos 

de alila, foram executadas esterificações empregando condições convencionais e resina ácida 

Amberlyst como catalisador, as quais não resultaram em rendimento ótimo considerando a 

conversão do ácido graxo em éster alílico. Posteriormente, realizou-se uma esterificação de 

Steglich, que consiste na adição de 5g de ácido oleico, 3,62 mL do álcool alílico, 0,216g de 4-

dimetilaminopiridina (DMAP), dissolvidos em  20 mL de diclorometano com 3,65g de 

diciclohexilcarbodiimida (DCC). A reação ocorre durante 48 horas em temperatura ambiente. 

Após a obtenção dos ésteres graxos, forma confeccionados filmes de PS, empregando 3g do 

material reaproveitado (PS cristal ou isopor), e adicionadas as quantidades de 2% e 5% (m/m) de 

cada um dos ésteres graxos em uma solução de 15 mL de tolueno. Os filmes foram colocados em 

placas de vidro por 24 horas, em atmosfera saturada de tolueno. A adição da proporção de 2% 

dos derivados de ácido graxo tanto no poliestireno cristal, quanto no isopor, resultou em filmes 

com indicativo de uma boa mistura física, já que foram obtidos filmes homogêneos, flexíveis e 

transparentes. A caracterização do material através de técnicas de infravermelho por transformada 

de Fourier (IVTF) a fim de comparar o uso de material pós-consumo com um filme de poliestireno 

puro ainda está em andamento. 
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Em estudos anteriores foi comprovado que a amônia, uma substância tóxica muito utilizada 

principalmente na indústria, pode ser detectada ao medir a impedância de um dispositivo 

composto por nanoestruturas e que essa medida tem eficácia variada em relação à frequência. A 

proposta desse projeto é a criação de um protótipo portátil capaz de fazer a medição da impedância 

variando-se a frequência entre 1 Hz e 100 kHz, a fim de facilitar a análise desse fenômeno em 

ambientes de atmosfera não controlada.  O objetivo final é a elaboração de sensores para detecção 

de amônia que possuem precisão e baixo custo. Para realizar essa medida de impedância foi 

proposto fazer um amplificador lock-in por subtração, um método que utiliza somente 4 pontos 

de cada período de uma onda que passa pelo dispositivo sob teste e apenas duas subtrações para 

obter os valores reais e imaginários da tensão que pode ser convertida em impedância. Quando 

comparado ao método lock-in tradicional, essa forma é útil para sistemas embarcados, já que é 

exigido uma quantidade muito menor de amostras a serem convertidas pelo conversor análogico-

digital (ADC na sigla em inglês) e cálculos mais simples para a unidade lógica e aritmética (ALU 

na sigla em inglês). Considerando a frequência máxima de trabalho, 100 kHz, e a necessidade de 

se obter 4 pontos da onda, é necessário que o conversor analógico-digital possua um tempo de 

conversão menor que 2,5 µs, já que, após a conversão, é feita a alocação e subtração de valores. 

Após análise dos fatores foi escolhido o microcontrolador STM32F103C8 e o gerador de ondas 

AD9833 para o hardware do protótipo. Será feito um código que realizará uma média de várias 

medidas da impedância enquanto é feita uma varredura logarítmica na faixa de frequência 

escolhida. É esperado que o protótipo realize a medida, faça os cálculos e passe os pontos da 

impedância em função da frequência. 
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Ao longo desta pesquisa foram realizados estudos sobre a eficiência de geração das duas usinas 

fotovoltaicas presentes no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná. Dessa forma, 

neste resumo são apresentadas duas grandes frentes envolvidas no presente estudo: a análise de 

perdas de energia da geração fotovoltaica; formas de leitura e controle de configurações 

relacionadas ao fator de potência e potência reativa dos inversores, através de protocolos de 

comunicação e scripts. Referente ao primeiro assunto, foram levantados estudos para 

implementação de modelagens (propostas em literaturas) e validação dos resultados através de 

dados medidos de irradiação solar por sensores denominados piranômetros. Dentre os 

experimentos realizados no presente estudo, estão levantamentos dos valores de irradiação solar 

medidos por dois piranômetros presentes na Estação Meteorológica do Prédio de Engenharia 

Elétrica da UFPR, em comparação com valores modelados e simulados, para um mesmo ponto 

da superfície terrestre. Dentre os resultados obtidos com os avanços neste tópico, para modelagem 

da irradiação solar seguindo os mesmos valores de latitude, longitude, ângulo de inclinação e 

direção em que um dos piranômetros se encontra, foram utilizadas as metodologias propostas em 

dois artigos. O primeiro, um método de decomposição da irradiação solar, denominado Orgill & 

Hollands, proposto por J.F. Orgill et al. (1976) em união com a modelagem de transposição 

Isotropic proposta por Benjamin Y. H. Liu et al. (1960). Como resultado, foi obtido um erro médio 

de 6,2%, comparando valores medidos pelo sensor e modelados neste estudo, entre o nascer e pôr 

do sol do dia primeiro de abril de 2020. Quanto a segunda frente, foi desenvolvida uma plataforma 

através do framework web Flask, para realização da configuração de parâmetros dos inversores 

controláveis pelo usuário, como alteração do fator de potência e potência reativa durante a 

operação das usinas fotovoltaicas, para monitoramento de seus impactos em estudos futuros. 

Além disso, as formas utilizadas para aquisição e configuração de dados de geração medidos por 

estes equipamentos foram baseadas em scripts da linguagem de programação Python e biblioteca 

pySunspec, a partir do protocolo de comunicação Modbus TCP, em conjunto com as informações 

disponibilizadas nas documentações dos equipamentos das usinas fotovoltaicas. 
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A crescente demanda por capacidade de processamento aplicada a resolução de problemas 

computacionais complexos, aliado a barreira da microeletrônica, intervém no desenvolvimento 

de métodos eficazes na resolução dos mesmos. Assim, o uso de placas gráficas (GPU’s) para 

programação paralela se vale da massiva quantidade de núcleos presentes em uma GPU moderna, 

que podem ser utilizados para executar instruções e cálculos simultaneamente e assim resolver 

problemas complexos ou com extensas bases de dados que suportem ser massivamente 

paralelizadas. Dentro deste contexto, o trabalho teve com objetivo, estabelecer as  bases 

necessárias para a compreensão e aplicação dos conceitos de programação paralela em GPU’s, 

ademais do aperfeiçoamento das competências técnicas e práticas, a fim do desenvolvimento de 

algoritmos em âmbito acadêmico para resolução de alguns tópicos em computação de maneira 

paralela, de modo a responder, o quanto de desempenho pode ser acrescido a uma execução 

paralela. Isto posto, buscou-se por meio de pesquisas bibliográficas e de referencial teórico meios 

capazes de desenvolver e executar algoritmos paralelos; Tendo como alternativas as linguagens 

OpenCL e CUDA e suas bibliotecas, julgadas as características e atributos de ambas, a que melhor 

adequou-se às possibilidades de utilização, foi o Nvidia CUDA. Foram desenvolvidos algoritmos 

de multiplicação de matrizes e ordenação de vetores, tendo como base os exemplos incorporados 

às ferramentas de desenvolvimento da linguagem. Tais algoritmos foram implementados e 

comparados com suas versões sequenciais conhecidas. As execuções destes algoritmos 

apresentaram um ganho de desempenho dentro do speedup esperado e calculado partindo da lei 

de Amdahl, em alguns casos para matrizes de 2560x2560 e maiores, foi obtido até 750x de 

speedup. A partir das apurações feitas, tornou-se possível desenvolver um minicurso voltado ao 

tema “Processamento Paralelo em GPU’s com CUDA“, a fins de expor  aos demais alunos e 

mestres uma introdução aos conceitos desenvolvidos neste trabalho. Consequentemente infere-se 

sobre o uso do paralelismo em GPU’s como uma alternativa de eficiência para algumas estruturas 

de dados e algoritmos. Concluiu-se, a respeito da arquitetura CUDA, que embora que só possa 

ser executada em placas de vídeo da própria Nvidia, por se derivar da linguagem C,  já utilizada 

no meio acadêmico, possui uma curva de aprendizado menor em relação às demais alternativas, 

e oferta uma ampla gama de materiais. 
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Em decorrência do preço elevado de equipamentos de tecnologia assistiva (TA) no mercado, vê-

se necessária a busca por alternativas mais baratas. Por conta da alta competitividade no mercado 

de informática, é evidenciado uma maior oferta de componentes os quais apresentam uma ampla 

gama de utilidades. Tal cenário torna oportuno a criação de soluções tecnológicas de baixo custo 

para solucionar problemas variados. Assim, este artigo visa apresentar alternativas viáveis para 

projetar um dispositivo áudio tátil, utilizando peças fáceis de serem encontradas no mercado. Este 

trabalho foi elaborado mediante uma Revisão Bibliográfica Sistemática a respeito do tema 

tecnologia assistiva, objetivando sistemas áudio táteis disponíveis no Google Acadêmicos, no 

Portal de Periódicos da CAPES, SciELO Acadêmico e em livros que abordam o tema. 

Fundamentando-se nos trabalhos de artigos pesquisados, foi possível selecionar um modelo de 

projeto e as peças necessárias para a montagem do equipamento. O modelo escolhido consiste em 

uma unidade computacional para processamento de dados, um aparelho de áudio para a fornecer 

o feedback auditivo e um dispositivo de rastreio de toque. O modelo não abrange detalhes na parte 

de desenvolvimento de software o qual é demandado para o funcionamento do equipamento. 

Contudo é esclarecido a viabilidade do desenvolvimento de um aplicativo que atenda às 

necessidades do usuário por mérito da infinidade de recursos fornecida pela unidade 

computacional e a compatibilidade entre as peças utilizadas. Por último, foi examinado a 

disponibilidade e preço das peças no mercado, permitindo a concepção de um modelo de fácil 

montagem e baixo custo. Deste modo, é demonstrado a possibilidade de conceber um dispositivo 

áudio tátil por uma parcela do valor praticado no mercado. 
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As rotatórias são dispositivos de interseção viária que têm sido amplamente utilizadas para a 

melhoria da fluidez e da segurança viária, especialmente em países europeus e norte-americanos. 

Em pequenos e médios fluxos de veículos, as rotatórias possibilitam um aumento na capacidade 

da interseção, diminuem o número de pontos de conflitos e reduzem a gravidade das colisões no 

trânsito. No Brasil, a utilização de rotatórias ainda é pequena e o tema é pouco abordado: não há 

normativa específica tanto para o dimensionamento quanto para a operação, apenas indicações de 

estudos e manuais estrangeiros. Por este motivo, esta pesquisa tem como objetivo executar um 

levantamento de dados de orientações técnicas sobre rotatórias existentes no Brasil e comparar 

com as de outros países, através do método de revisão bibliográfica sistemática, a fim de se obter 

um texto de revisão mais organizado, sendo o pontapé inicial da pesquisa o estudo de publicações 

criteriosamente selecionadas sobre a metodologia. Foi realizada uma análise do documento norte-

americano "Roundabouts: An Informational Guide", documento referência segundo o DNIT 

(2005), e do documento australiano "Guide to road design, Part 4B: Roundabouts", para buscar 

informações sobre o planejamento, projeto e operação de rotatórias. Já foram identificadas 

inúmeras orientações técnicas relevantes, como a necessidade da localização de pontos de paradas 

do transporte público distantes das rotatórias, necessidade de conferir cinco raios de caminhos 

críticos para cada abordagem, o dever de considerar usuários não motorizados de rotatórias 

(ciclistas, pedestres, skatistas, cadeirantes, carrinhos de bebê, etc.) ao desenvolver os elementos 

geométricos de um projeto de rotatória, refúgios de pedestres com largura mínima de 1.8 m, 

preferência pela iluminação de rotatórias de fora para dentro em direção ao centro, e a 

obrigatoriedade do fornecimento de ilhas divisórias em todas as rotatórias, exceto naquelas com 

diâmetros muito pequenos nos quais a ilha divisória obstruiria a visibilidade da ilha central. A 

última etapa da pesquisa consistirá no estudo de outros documentos nacionais e internacionais e 

a comparação das características (de projeto e de operação) que são recomendadas por cada país 

e documento, verificando possíveis indicações para aplicação em rotatórias brasileiras, para que, 

ao final, seja elaborado um documento que possa servir de base para os futuros projetos de 

rotatórias no Brasil e orientação dos motoristas brasileiros. 
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Polímeros condutores têm sido muito aplicados em supercapacitores por apresentarem excelente 

desempenho pseudocapacitivo e possibilidade da criação de novas morfologias, aumentando sua 

área superficial. Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de eletrodos de malha de aço 

modificados com nanotubos de polipirrol e nanopartículas de ouro para serem usados em 

supercapacitores sólidos e flexíveis. Os nanotubos de polipirrol são interessantes por terem alta 

condutividade e grande área superficial, já as nanopartículas de ouro aumentam a condutividade, 

a área superficial e diminuem os valores de resistência. O procedimento para construir o 

dispositivo consiste em fazer a eletrodeposição dos nanotubos de polipirrol nos eletrodos de malha 

de aço, com a aplicação de 0,8 V em uma solução contendo pirrol, alaranjado de metila (usado 

como template para a síntese dos nanotubos) e KNO3. Após, é realizada a eletrodeposição com 

aplicação de -1,1 V das nanopartículas de ouro em uma solução contendo sal de ouro diretamente 

nos nanotubos de polipirrol. Para a montagem do dispositivo, foi usado um gel de PVA e alginato 

de sódio entumecido com 1 mol L-1 de H2SO4 como eletrólito, e então o supercapacitor foi 

isolado para evitar perdas de eletrólito por evaporação. O material foi caracterizado por diferentes 

técnicas, como voltametria cíclica de varredura, espectroscopia de impedância eletroquímica, 

microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva e o supercapacitor 

sólido foi testado por voltametria cíclica e ciclos galvanostáticos de carga e descarga. Os 

resultados mostraram um incremento no valor da capacitância na presença das AuNPs, sendo 

superior a vários trabalhos na literatura. Os testes foram repetidos com o dispositivo dobrado o 

seu desempenho foi mantido durante diversos ciclos. Além disso, o dispositivo foi testado durante 

32 dias consecutivos e 2000 ciclos de carga e descarga consecutivos, mostrando a grande 

estabilidade do material. 
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) afeta o neurodesenvolvimento de crianças, prejudicando 

a capacidade de interação social, verbal ou não verbal, podendo apresentar comportamentos 

repetitivos, alteração nos estímulos sensoriais, dificuldades em estabelecer atividades e interesses, 

e abrangendo também o campo nutricional, provocando seletividade alimentar. Não existem, 

atualmente, exames específicos para identificar o autismo em uma criança, então o diagnóstico 

pode ser realizado seguindo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-

V). O tratamento é realizado seguindo métodos específicos, de forma a ensinar e treinar 

comportamentos sociais, emoções e execuções de tarefas básicas da vida diária. Sabe-se que 

ferramentas tecnológicas, como a realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA), estão sendo 

estudadas fora do país para a colaboração como complemento aos métodos já existentes 

praticados por psicólogos e terapeutas. Entretanto, para a melhor adequação do cenário e dessas 

tecnologias, a modelagem tridimensional oriunda de um escaneamento 3D é a base de qualquer 

programa de RV e RA, deixando essa área de suma importância. Contudo, o objetivo de 

desenvolver modelagens 3D, através de escaneamento 3D, de cenários já existentes, que serão 

utilizados em um ambiente de RV e RA, voltado para crianças com TEA, com a finalidade de 

apresentar tarefas e atividades do dia a dia, como beber água, para estimular as crianças a 

desenvolverem a habilidade, em sua totalidade e de forma correta, imitando os modelos. Pois 

sabe-se que crianças com autismo que iniciam seu tratamento, e são estimuladas, nos primeiros 

anos de vida, apresentam muito mais ganhos, se comparadas às que não tiveram os mesmos 

estímulos, tanto em funcionamento adaptativo quanto cognitivo, sendo então, a modelagem em 

vídeo (MV), uma ótima forma de tratamento complementar. Entretanto, como o referido projeto 

estava atrelado com a chegada de um escâner 3D, adquirido através de recurso do EDITAL 

PROIND 2020 – UFPR NO COMBATE À COVID - 19, não se pode fazer os testes pois não 

chegou o escâner desse edital. As conclusões parciais deste projeto se limitam a estudos e 

propostas de modelagens parciais de cenários. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ESTUDO SOBRE 

OS IMPACTOS DA PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA E OS ARGUMENTOS 

CIENTÍFICOS. 

Nº: 20218131 

Autor(es): Bruna Manoela da Silva Conceicao 

Orientador(es): Emerson Joucoski 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Educação Científica, Formação De Professores, Prototipagem Eletrônica 

 

O Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral (LabMovel) atua no litoral do 

Paraná desde 2006 com a intenção de melhorar o ensino de ciências a partir de suas ações de 

ensino, pesquisa e extensão. As atividades de pesquisa dos professores e alunos envolvidos 

contemplarão a formação teórica, cultural e humana pensadas à luz da prática docente, subsidiadas 

pelos temas relativos às tecnologias envolvidas através de metodologias para tornar o ambiente 

escolar mais interativo com a plataforma de prototipagem Arduino. Com o objetivo de elencar o 

tipo de Alfabetização Científica alcançada pelos sujeitos envolvidos. Para isso baseia-se na 

literatura que descreve os indicadores de Alfabetização Científica, em particular as propostas de 

ensino-aprendizagem que usam das análise sobre a argumentação científica. Para a concretização 

da pesquisa convém destacar o uso da prototipagem eletrônica na possibilidade de uma sólida 

introdução aos conceitos fundamentais da eletrônica em sala de aula, auxiliando na formação dos 

conceitos de lógica de programação. O estudo dos conceitos adjacentes ao Arduino têm como 

função comunicar as ideias da Ciência, mas mudando o foco da passividade da educação 

“bancária”, para a educação onde o sujeito se torna ativo, através de atividades interativas e que 

se tornem significativas. As pesquisas são de caráter metodológico quanti/qualitativo e buscam 

perceber como os estudantes das escolas envolvidas se apropriam dos conhecimentos advindos 

das práticas docentes. Com a pandemia do vírus Covid-19 (SARS-II) no Brasil as pesquisas a 

campo foram interrompidas, sendo assim realizou-se leituras de referenciais teóricos e temas 

pertinentes à Educação Científica e encontros on-line por videoconferências para então elaborar 

as atividades em Home Office. Também foram desenvolvidos cursos de curta e longa duração,  

apresentações através de palestras em anais de congressos, seminários e simpósios on-line 

voltadas à comunidade acadêmica Universitária, atuação em projetos de automação, grupos de 

pesquisa de educação e divulgação científica. 
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FORMAÇÃO CIENTÍFICA POR MEIO DA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DA 

EFICIÊNCIA DO PROTÓTIPO DE UM JOGO DIGITAL PARA ENSINAR 

COMPORTAMENTOS CONSTITUINTES DA CLASSE GERAL ‘'AVALIAR A 

CONFIABILIDADE DE INFORMAÇÕES’'. 

Nº: 20218351 

Autor(es): Rafaela de Mello Schnorr 
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Contingências Para Desenvolver Comportamentos 

 

Avaliar a confiabilidade de informações é um importante comportamento a ser apresentado pelos 

cidadãos, em especial nos tempos recentes, em que a disseminação da internet vem possibilitando 

a ampla divulgação de fake news, informações inverídicas e pouco confiáveis. A despeito de sua 

importância, coletiva e social, o comportamento “avaliar a confiabilidade de informações” não 

constitui um comportamento costumeiramente ensinado em instâncias formais de ensino, como 

escolas e até mesmo universidades. Baseando-se nos fundamentos da Programação de 

Contingências para Desenvolver Comportamentos (PCDC), derivada da Análise do 

Comportamento, em um programa de ensino para capacitar a avaliar a confiabilidade de 

informações e nos fundamentos da Gamificação, foi construído um protótipo de jogo digital para 

o ensino desse comportamento. Este estudo  é constituído por dois métodos: o Método I, que 

consiste em uma pesquisa de caracterização, foi desenvolvido com o objetivo de elaborar o 

protótipo do jogo digital; no Método II, a ser desenvolvido no futuro, consiste em uma pesquisa 

experimental com o objetivo de testar o jogo e avaliar sua eficiência para desenvolver 

comportamentos constituintes da classe geral “avaliar a confiabilidade de informações”. As fases 

do jogo foram elaboradas de acordo com o Método I, seguindo os fundamentos e princípios da 

PCDC, da testagem iterativa e da gamificação. Até o momento, foram criadas cinco fases do jogo, 

com características pertinentes à maneira em que a PCDC propõe a elaboração dos programas de 

ensino,. objetivam o ensino dos seguintes comportamentos-objetivo gerais: (1) avaliar uma 

informação com base na clareza; (2) avaliar uma informação com base na precisão; (3) distinguir 

clareza de precisão; (4) avaliar uma informação com base na exatidão; (5) Avaliar uma 

informação com base na estrutura argumentativa; (6) Avaliar uma informação com base na 

suficiência. Após a seleção dos comportamentos-objetivo, foram construídas narrativas fictícias 

que possibilitam a jogabilidade, sendo utilizadas como ferramenta para o ensino de novos 

repertórios comportamentais ao jogador. A expectativa é que ainda sejam desenvolvidas mais oito 

fases, que viabilizarão a testagem do protótipo prevista no Método II. Portanto, o produto final 

pretendido é um livro-jogo que ensine os comportamentos da classe geral “avaliar a confiabilidade 

de informações”, de forma que os comportamentos sejam desenvolvidos ao longo da realização 

das fases e, posteriormente, generalizados a outros ambientes. 
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PRINCIPAIS COMPONENTES DA PRÁTICA CENOTÉCNICA 

Nº: 20218352 
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Sabe-se que cenografia corresponde a um dos campos de atuação do arquiteto e urbanista, seja 

nas áreas de teatro, cinema e vídeo, como exposições, shows e eventos. Tendo em vista a 

complexidade envolvida no processo de organização cenográfica, além do aumento das 

possibilidades contemporâneas do seu mercado, este estudo em iniciação tecnológica foi realizado 

com o objetivo principal de contextualizar o papel dos profissionais responsáveis pela criação do 

espaço cênico, assim como explanar sobre os elementos fundamentais envolvidos na atividade 

cenotécnica e como podem ser manipulados a fim de transmitir mensagens estéticas e intensificar 

a conexão com o público. Como metodologia, foram utilizadas consultas exploratórias web e 

bibliográficas de modo a integrar material a ser disponibilizado em um manual impresso e/ou 

digital que faz parte da pesquisa: “Arquitetura e Cenografia: Concepção de Recurso Midiático 

para Projeto Cenotécnico”, a qual busca aproximar o tema do ambiente universitário, uma vez 

que pouco é discutido apesar de integrar o escopo profissional do arquiteto e urbanista. De 

maneira a exemplificar e ilustrar os aspectos básicos de encenação, elegeu-se a peça “Hamilton: 

Um Musical Americano” como estudo de caso, cujos elementos cenográficos apresentavam 

significações trabalhadas de modo bastante expressivo. Com isto, foi possível esclarecer como 

são as etapas de desenvolvimento de um projeto de cenografia, a importância da integração de 

profissionais responsáveis por outros aspectos do espetáculo – como: figurino, coreografia e 

iluminação – e as diferentes formas de conectar-se com os espectadores, tanto de modo físico 

quanto subjetivo, além de compreender os principais mecanismos materiais que suportam a 

cenografia. Durante a pesquisa, foram destacados três elementos relacionados aos cenários 

teatrais, cuja manipulação favorece a transmissão de mensagens: emprego da cor, luz e interação 

com movimento dos atores. Tais componentes nortearam a análise do espetáculo, exemplificando 

a comunicação criada por meio do suporte físico/material. Como conclusão, constatou-se a 

importância do profissional responsável pela encenação em conhecer a viabilidade material de 

suas propostas, além de harmonizá-la ao restante dos aspectos da apresentação cênica com o 

intuito de manter coeso e eficaz o canal de comunicação estética. 
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O CONTEÚDO DA GINÁSTICA, RÍTMICAS, DANÇA E SUAS RELAÇÕES COM A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS AULAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Nº: 20218371 
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O estudo buscou investigar como está representada a ginástica, dança, rítmicas e a educação 

ambiental na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na área da Educação Física na etapa do 

Ensino Fundamental. A Base (BRASIL, 2018) é um documento que aplica-se exclusivamente à 

educação escolar, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à 

formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Neste 

documento a Educação Física é tratada como um componente curricular que aborda as diversas 

práticas corporais que foram produzidas pela humanidade no decorrer da história. O objetivo geral 

desta pesquisa é identificar como está representado a ginástica, a dança e rítmicas na BNCC na 

área da Educação Física na etapa do Ensino Fundamental. Já os objetivos específicos são: a) 

Verificar os limites e possibilidades das propostas dos conteúdos de Ginástica, Dança e Rítmicas 

na Etapa do Ensino Fundamental; b) Verificar as relações da educação ambiental com a ginástica, 

dança e rítmicas na Base; c) Compreender como está representado esses conceitos na BNCC da 

Educação Física. A metodologia utilizada foi o método misto com base na estratégia de 

triangulação concomitante, com fundamento teórico metodológico na fenomenologia e no círculo 

hermenêutica. Isto ocorreu, através da busca das seguintes palavras-chave na BNCC: ginástica, 

dança, rítmicas e educação ambiental. Os resultados observados indicaram que termo-chave 

ginástica apareceu 42 vezes e a palavra dança foi localizada 39 vezes, indicando que estes 

conteúdos estão bem consolidadas e explicadas no documento. Já a palavra rítmica, foi encontrada 

apenas duas vezes e o termo educação ambiental não apareceu nenhuma vez e não há alguma 

conceituação ou abordagem metodológica que auxilie o trabalho dos docentes sobre essas 

temáticas. Portanto, foi possível verificar que não há um aprofundamento sobre rítmicas e 

educação ambiental neste documento, e ao se tratar dos conteúdos ginástica e da dança, ele 

fornece uma base que é capaz de auxiliar o professor a desenvolver estes conteúdos na escola. 

Nota-se que é imprescindível que as relações entre as unidades temáticas e componentes 

curriculares da Base sejam repensadas a partir de documentos, leis, tratados, cartas e livros que 

possam subsidiar um trabalho pedagógico e curricular, considerando a especificidade do Ensino 

Fundamental, das atividades rítmicas e da educação ambiental. 
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TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CULTURA CORPORAL NA 

ESCOLA DO CAMPO 
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O estudo está na área de Educação Ambiental, Educação Física e Escolas do Campo, com o 

objetivo de analisar e correlacionar a Educação Ambiental e a Cultura Corporal de Movimento 

nas Escolas do Campo. Metodologicamente, foi realizado por pesquisa social qualitativa a partir 

da revisão bibliográfica, observação de campo e entrevistas de acordo com a abordagem dos 

métodos mistos. Para realização da pesquisa bibliográfica foram elencados os seguintes termos 

sobre formação e processo de ensino-aprendizagem na educação física escolar: Escola do Campo, 

Cultura Corporal de Movimento, Educação Ambiental, Cultura e Dança. Além disso, foram 

realizadas dezessete questões sobre metodologia de ensino e aulas de Dança para Professoras de 

Educação Física de Escolas do Campo. Os resultados foram contrastados com a pesquisa 

bibliográfica, primeiramente, com perguntas direcionadas ao ensino presencial, e outro 

direcionado às aulas do Ensino Remoto Emergencial em tempos de Pandemia. Com o intuito de 

entender sobre a realidade das aulas remotas vigentes, foram realizadas observações de campo 

com professores da rede pública de ensino. Sendo possível relacionar a teoria com a prática, 

trazendo as referências sobre Cultura Corporal de Movimento e Dança nas aulas das escolas do 

Campo. Os resultados obtidos permitem concluir que: no ensino presencial, as aulas de Educação 

Física no Ensino Fundamental, a metodologia, a inserção da Dança e os ritmos apresentados 

seguem as diretrizes apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular; há problemas para o 

aprendizado de dança na escola, mas estes podem ser solucionados através de melhoria de 

equipamentos, espaços adequados e  aumento das aulas de Educação Física. Quanto ao Ensino 

Remoto indica-se dificuldades sobre: avaliação dos estudantes, pois a maior parte não tem acesso 

a internet e/ou não liga a câmera durante a aula; utilização de sites para o desenvolvimento de 

aulas e atividades, não houve formação e capacitação para compreender metodologias do Ensino 

Remoto Emergencial; e falta de participação dos alunos durantes as aulas online, com presença 

média de somente 30 a 40% dos alunos da turma. E as possibilidades são melhorias no Ensino-

aprendizagem: tutoriais para a aprendizagem dos recursos para estudantes e professores; maior 

subsídio do governo para disponibilização de internet de qualidade e equipamentos. Indica-se que 

é necessário para as aulas de Dança no Ensino remoto Emergencial, cursos de capacitação 

específicos para os professores. 
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PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO ESTUDANTE FABIO JON LONG ZHOU 

NO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DESENVOLVIMENTO DE CÉLULA-

TESTE PADRÃO PARA ESTUDOS DE CAMPO (CTEC) 

Nº: 20218478 
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No Brasil, as células-teste empregadas nas pesquisas das universidades apresentam muitas 

diferenças entre si, dificultando a comparação de resultados. Além disso, a falta de padronização 

não estimula a utilização dessa ferramenta e a parceria entre pesquisadores. O objetivo dessa 

pesquisa é coletar subsídios para a criação de um projeto padrão de uma célula-teste de fácil 

montagem, versátil e de custo baixo. Para isso, a norma NBR 15.575 e o código de obras dos 

municípios mais populosos do Brasil (com população superior a 500 mil habitantes, totalizando 

38 cidades) foram consultados. Dessas fontes, os requisitos mínimos (área de piso, ventilação, 

iluminação, pé direito, círculo inscrito mínimo) de um quarto de solteiro foram organizados em 

tabelas e comparados. Opta-se nesta pesquisa pelo dormitório como unidade de análise 

acreditando que esse possui características compatíveis com uma possível célula-teste padrão para 

estudos de campo. Como resultado, verificou-se que a norma NBR 15.575 é menos restritiva que 

os códigos de obra e, portanto, admite plantas baixas de menor qualidade espacial. Em relação 

aos códigos de obra identificou-se que não estão de acordo com as características ambientais dos 

respectivos municípios, por exemplo alguns códigos exigem pé-direito alto para locais frios. Para 

o projeto padrão de células-teste serão adotados os valores das medianas das leis municipais. 

Dessa forma, o projeto será capaz de atender as exigências da NBR 15.575 e de pelo menos 

metade dos municípios da amostra. A célula-teste será projetada com 2,0m de largura, 3,5m de 

comprimento e pé direito igual a 2,5m, resultando em uma área de 7,0m² e um volume de 17,5m³. 

Aplicando as medianas das razões da ventilação (14%) e iluminação (17%), a áreas de ventilação 

e de iluminação serão respectivamente de no mínimo 0,98m² e 1,2m². 
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CORPO, SONORIDADE E IMPROVISAÇÃO 
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As relações entre corpo e sonoridade se fazem presentes em grande parte das práticas de ensino 

de diferentes danças e ritmos. Embora a dança possa desenvolver-se sem acompanhamento 

sonoro, nesta pesquisa, buscamos relacionar corpo e sonoridade pela improvisação, a partir do 

uso do vocabulário técnico de passos de diferentes danças e ritmos, relacionando o corpo 

contemporâneo dançante com propostas artísticas e pedagógicas. A pesquisa teve início em 2020, 

na Iniciação Científica (PIBITI), vinculada ao projeto de pesquisa “Improvisação como prática 

artística pedagógica”. Foi desenvolvida remotamente no ano de 2020-2021, dada a imposição do 

isolamento social pela Covid-19. A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa 

compreendeu revisão bibliográfica, discussões semanais e elaboração de textos a partir das 

leituras, compartilhamento de experiências individuais, pesquisas, práticas em grupo, anotações 

e produção artística, experimentando práticas de improvisação, explorando e conhecendo o 

próprio corpo, buscando a sensibilidade, ampliando a capacidade criativa e investigando 

possibilidades artísticas-pedagógicas de improvisação, no processo de formação do artista 

educador. Os encontros foram mediados na plataforma Teams UFPR. Dentre os referenciais 

teóricos, destaco: conceito de experiência, e conceitos de criação, como essenciais às práticas 

relacionadas ao corpo contemporâneo, integradas aos estímulos sonoros, sensações e emoções, 

experimentados nas vivências individuais e coletivas. Os estudos resultaram na criação coletiva 

da videodança “Corpos, confin(s), confinados”, que teve como ponto de partida a análise da 

angústia provocada pelo isolamento social em virtude da pandemia. No processo criativo, 

exploramos movimentos espontâneos, sentimentos, sonoridades, depoimentos, limites, mediados 

pelas telas dos celulares ou computadores e utilizando a improvisação como metodologia de 

experimentação e criação, provocados por um texto poema e acompanhado de outras sonoridades. 

Também um resumo expandido publicado foi resultado deste experimento. Analisamos os 

resultados por meio de discussões e relatórios em seminário interno, considerando nosso percurso, 

produções e desdobramentos decorrentes dos resultados, verificando que os objetivos propostos 

foram alcançados e que, investigar o corpo, a sonoridade e suas diversas possibilidades, nas 

relações com a improvisação, podem construir estratégias potentes para a criação artística e para 

o ensino em arte. 
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O CORPO CONTEMPORÂNEO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE 

CRIATIVA 
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O corpo contemporâneo artístico é um corpo que promove a individualidade da expressão e 

valoriza os processos do sujeito. Desenvolver estudos teórico-práticos no campo do 

desenvolvimento da capacidade criativa, conhecer metodologias relacionadas à sensibilização 

corporal como estímulo para a prática da improvisação e relacionar o corpo contemporâneo com 

propostas artísticas pedagógicas em processos de criação, são objetivos extremamente relevantes 

no âmbito da arte educação, e compõem o plano de trabalho na Iniciação Científica (PIBITI), 

vinculada ao projeto de pesquisa “Improvisação como prática artística pedagógica”. O trabalho 

iniciou em agosto de 2020, com encontros virtuais em virtude da pandemia (COVID-19). Nos 

encontros semanais, eram feitas reflexões e discussões das leituras indicadas e posteriores fichas 

de leitura. Cada participante teve a oportunidade de desenvolver e  propor práticas, estimulando 

a improvisação individual, relacionada ao seu plano de trabalho. Como resultado dos estudos, foi 

realizada uma criação coletiva - a videodança “Corpos, confin(s), confinados”, que nasceu com a 

necessidade de criar uma obra que refletisse a realidade do mundo contemporâneo, e teve como 

ponto de partida, a análise da angústia provocada pelo isolamento social em virtude da pandemia. 

Sem a possibilidade de interação presencial, fomos convidados a pensar em outras formas de 

dança improvisação, diferente de tudo que já havíamos feito, criando e produzindo de forma 

remota. A obra foi composta por registros individuais dos integrantes do grupo, e editadas para a 

videodança coletiva. No intuito de ampliar a capacidade criativa, escrevi um texto poema sobre 

abraçar questões internas, saúde mental e resiliência em tempos pandêmicos, que compôs a 

sonoridade da obra. Esse trabalho foi apresentado no 16º Seminário Internacional Concepções 

Contemporâneas em Dança – UFMG – 2020, e publicado como resumo expandido nos anais do 

evento. Pedagogicamente, produzi uma proposta educativa que trabalha os sentidos, o 

desenvolvimento da capacidade criativa através da composição e desenho, com o foco na 

improvisação. Considero que os objetivos dessa pesquisa foram alcançados e que, investigar a 

criatividade e suas diversas faces, amplia as possibilidades de criação, a potencialidade criadora, 

para atuação com artista, pesquisador e docente. 
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A pandemia trouxe mudanças no campo da educação e ampliou o uso e interação pelas mídias 

sociais, o que possibilitou um avanço nas tecnologias e tornou a maioria das pessoas dependentes. 

Diante desta realidade surgiu como oportunidade o projeto Smart Online University - #SOUFPR 

que percebeu a importância de ofertar cursos num processo de autoaprendizagem, mas que 

precisaria ter um plano de marketing estratégico para manter bons resultados e levar essa 

oportunidade para mais pessoas. Nesta pesquisa propõe-se investigar as aplicações e uso das 

mídias socias com ênfase na educação aberta, por meio da oferta dos Massive Open Online 

Courses – MOOCs. Apresenta-se uma estratégia de Marketing Científico Digital com a finalidade 

de criar diretrizes e boas práticas para postagem de conteúdo nas páginas das mídias sociais, 

aplicadas a promoção da educação aberta. Para tanto, iniciou-se na busca de entender os conceitos 

como educação aberta, MOOCs, mídias sociais e atividades colaborativas em rede. Consta nas 

ações práticas o mapeamento e definição das mídias, promoção de melhoria dos canais de 

comunicação para engajar e atingir o público de maneira mais eficiente, busca de soluções viáveis 

para uma comunicação efetiva, tanto interna como externa e finalmente, reter a atenção da 

comunidade em geral para o que é desenvolvido, cientificamente, dentro da Universidade. 

Realizou-se um levantamento e estudo sobre as mídias sociais mais utilizadas no Brasil para 

prospectar as melhores práticas de divulgação dos MOOCs no ambiente Web, foram selecionadas 

para aplicar as ações propostas as seguintes: Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. A partir 

do estudo das mídias, foram elaboradas oito (8) ações para promover os cursos Competências 

Docentes Digitais (CDD) e Noções de Sustentabilidade na Construção Civil (NSCC). Cabe o 

destaque para o uso do TikTok como uma ação de impacto com a criação de um perfil em um dia, 

seguido pela postagem de dois vídeos com um alcance orgânico de 1000 pessoas em 48h. 

Observou-se que a temática sustentabilidade (NSCC) tem obtido maior engajamento, dado que a 

maior parte das conexões é voltada para as pessoas com interesse ou formação na área das 

construções civil, incluindo ações propostas dentro do curso incentivando a interação dos 

participantes por meio do LinkedIn. Conclui-se que as mídias desta investigação atendem 

satisfatoriamente ao objetivo inicial de promover cursos no formato de educação aberta. 
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O objetivo desta pesquisa é fazer um estudo das experiências de governança digital no Paraná, 

com destaque para o uso de aplicativos e da inteligência artificial na gestão do governador Ratinho 

Júnior, entre 2019 e 2020. Para tanto, efetuaremos um estudo exploratório de 26 aplicativos 

usados pelo governo do Paraná entre 2012 e 2020 desenvolvidos pela Celepar no contexto do 

Projeto Piá de uso da Inteligência Artificial aplicada ao governo eletrônico. Para isso, a partir da 

análise do estudo sobre aplicativos no contexto da governança digital, definimos alguns critérios 

para a avaliação do uso dos aplicativos de governo móvel pelo estado do Paraná. Como 

metodologia, além de entrevista com gestores envolvidos na implementação dos projetos, a 

análise de quatro dimensões básicas dos aplicativos:  grau de sucesso e permanência; difusão e 

número de instalações; avaliação dos usuários e responsividade. A partir da análise dessas quatro 

dimensões elaboramos um índice que nos permite identificar algumas boas práticas de governança 

digital mediante uso de aplicativos que serão analisadas brevemente. Os principais resultados 

alcançados até aqui se referem ao mapeamento da literatura sobre governo móvel no Brasil bem 

como alguns resultados preliminares da análise dos aplicativos. Quanto aos buscadores, optou-se 

por filtrar os trabalhos que, como mencionado, avaliaram iniciativas reais de uso de aplicativos 

móveis no Brasil, especialmente em nível subnacional, mas não somente nesse nível, listados por 

meio das palavras-chave “m-government”, “governo móvel”, “governo eletrônico móvel” e 

assemelhados, levantadas com base nos conceitos mencionados no tópico anterior deste capítulo. 

Com isso, temos que o corpus desta revisão é composto por sete trabalhos, entre artigos 

científicos, teses e dissertações. É preciso pontuar que a literatura ainda incipiente sobre o tema 

no Brasil não permite que se obtenha um panorama representativo da diversidade regional do 

país, sendo essa questão um obstáculo a análises em âmbito nacional. Entretanto, para os objetivos 

desta pesquisa, a breve revisão bibliográfica empreendida nos oferece um pano de fundo re-

levante, calcado em experiências empíricas, e com a qual será possível dialogar para a avaliação 

da situação do uso de aplicativos móveis pelo governo paranaense em relação a preceitos de 

governança pública digital. 
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O objetivo deste trabalho é fazer um estudo do uso das midias digitais pelos deputados estaduais 

brasileiros na legislatura 2019-2023. Procuraremos responder à seguinte questão: os 

parlamentares intensivos no uso das midias digitais em cada unidade da federação brasileira 

(outliers) podem também ser considerados “outsiders”, ou seja, parlamentares novatos na 

atividade política? Para verificar este fenômeno analisaremos o uso das duas midias digitais 

públicas mais utilizadas pelos deputados estaduais brasileiros no período 2019-2020, ou seja, 

Facebook e Instagram, verificando-se se este uso está associado a certas características da carreira 

política dos deputados. Os resultados indicam que esse fenômeno ocorre no Instagram, mas não 

no Facebook, ou seja, mídias sociais públicas de uso mais recente são usadas com mais 

intensidade por parlamentares “outsiders”. Com efeito, nos últimos anos, tem sido intenso o 

debate sobre o uso de mídias digitais pelos parlamentares, sob as mais diversas óticas. Isso tem 

razão de ser, pois é evidente para qualquer observador atento das elites políticas o grande uso das 

mídias digitais pelos membros do parlamento, tanto em períodos eleitorais, como não eleitorais, 

e sua incorporação sistemática nas estratégias de comunicação pública dos representantes. No 

entanto, no campo de estudos sobre internet e política, o uso das mídias digitais pelas elites 

políticas das unidades subnacionais ainda tem sido pouco explorado, tendo boa parte dos artigos 

publicados sobre a temática se concentrando em nível nacional. Esse processo é inusitado, 

considerando a importância destas redes sociais para diversos atores políticos também em escala 

subnacional, onde há maior proximidade das elites com sua audiência, elites estas que estão 

empregando cada vez mais estas plataformas como espaços de autopromoção, disseminação de 

narrativas e interação com suas bases de apoio. 
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VOCABULÁRIO DE MOVIMENTOS E POTENCIALIDADE CRIADORAA criação artística 

em dança envolve diferentes aspectos. Dentre eles, o vocabulário de movimento é um dos 

elementos constituintes das coreografias. Para desenvolver a potencialidade criadora, 

experimentos que investigam possibilidades de ampliar esse vocabulário, tornam-se muito 

importantes. Assim, a improvisação como metodologia de criação, une técnica e espontaneidade, 

e estimula a criação de novos movimentos. No decorrer do processo de pesquisa, focou-se na área 

das Danças Urbanas, passos sociais, footworks, waavings, entre outras bases, como fundamentos 

para o exercício e a prática do improviso, para tentar, com o ato de improvisar, criar novo 

vocabulário motor. A pesquisa iniciou em agosto de 2020 junto à Iniciação Científica (PIBITI), 

vinculada ao projeto de pesquisa “Improvisação como prática artística pedagógica”. Foi 

desenvolvida remotamente, no ano de 2020-2021, dada a imposição do isolamento social pela 

Covid-19. A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa foi a revisão bibliográfica, 

discussões semanais e elaboração de textos a partir das leituras, mediadas remotamente na 

plataforma Teams UFPR. Também elaboramos propostas práticas e as testamos. Nas reuniões, 

discutimos as temáticas de cada conteúdo que nos era apresentado, os quais auxiliaram muito na 

pesquisa em questão, pois trazia de forma ampla, variantes de um mesmo tema. No decorrer do 

processo de pesquisa, realizei também, conversas com diversos artistas, praticantes de algum 

estilo de dança, para poder entender mais como cada um pensava, quando o assunto era 

movimento espontâneo, sem perder a técnica. Os dados trouxeram novos pontos para a discussão, 

a partir dos entendimentos diferenciados sobre o tema. Os conceitos abordados foram colocados 

em prática na criação coletiva da videodança “Corpos, confin(s), confinados”, que teve como 

ponto de partida a análise da angústia provocada pelo isolamento social em virtude da pandemia. 

Esse trabalho foi apresentado no 16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em 

Dança – UFMG – 2020, com também, a publicação de um resumo expandido. Considero que os 

objetivos dessa pesquisa foram alcançados e que, nesse processo, houve uma expansão do 

entendimento de vocabulário de movimento bem como de potencialidade criadora, possibilitados, 

principalmente, pelos estudos e práticas da improvisação. 
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Este estudo tem como objetivo analisar as funções parlamentares desempenhadas pelos websites 

legislativos brasileiros, tendo como foco a função educativa. Nossa análise baseia-se no modelo 

proposto por Cristina Leston-Bandeira em seus diversos trabalhos sobre os websites 

parlamentares europeus. A partir das contribuições efetuadas por esta pesquisadora, procuraremos 

efetuar uma análise dos websites parlamentares dos órgãos legislativos estaduais e federais 

brasileiros, a fim de verificar as funções por eles desempenhadas. Entretanto, procuramos não 

apenas aplicar o modelo proposto por Leston-Bandeira, mas desenvolve-lo e aprofundá-lo nos 

seguintes aspectos: a) inserindo duas outras funções (educação e participação) além das quatro 

utilizadas pela autora; b) nos aprofundando na função educativa desempenhada pelos websites 

legislativos; c) incorporando testes estatísticos um pouco mais complexos em nossa análise, além 

daqueles operacionalizados pela autora. Deste modo, procuraremos demonstrar as seguintes 

proposições básicas: a) há acentuadas diferenças nas funções desempenhadas pelos websites 

parlamentares e tais diferenças estão relacionadas a variáveis de cunho institucional, 

socioeconômico e político; b) a função de educação é desempenhada de maneira insatisfatório 

pelos parlamentos brasileiros embora experiências inovadoras tenham surgido nesse campo que 

apontam para um cenário promissor no tocante ao aprofundamento da qualidade da democracia 

via experiências de educação parlamentar on-line. Procuraremos nos concentrar no exame da 

função de representação, onde estão inseridas as informações sobre as elites parlamentares. Os 

resultados provisórios apontam para um melhor desempenho das unidades subnacionais 

brasileiras do que em vários países e deputados da América Latina. 
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O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ COMO ‘'MERO FLOREIO RETÓRICO’’ NOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES .................................................................................................................................... 1373 

O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ EM PERÍODOS DE CRISE ..................................................................... 1401 

O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

UMA NOVA ‘’HONESTIDADE MERCANTIL’’ ........................................................................... 1316 

O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NO COMÉRCIO DE CRIPTOMOEDAS ................................................ 1563 

O PROBLEMA DA MENTIRA NA FILOSOFIA PRÁTICA KANTIANA ......................................... 1157 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ 

NARRATIVAS E MEMÓRIA SOCIAL ENTRE A FUNDAÇÃO E OS ANOS 1980-90 ............... 1263 

O PROGRAMA ..................................................................................................................................... 1496 

O PROLONGAMENTO DOS ESTUDOS E O PROCESSO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS/AS 

EGRESSOS/AS DA UFPR SETOR LITORAL ................................................................................ 1196 

O QUE É, ENQUANTO É, PODE NÃO SER? O QUE A METAFÍSICA DE ARISTÓTELES NOS 

DIZE SOBRE NATUREZA DAS CONTRADIÇÕES. ..................................................................... 1573 

O RACISMO AMBIENTAL E AS IDENTIDADES VULNERÁVEIS NA UFPR .............................. 1473 

O ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA/MG 

UM OLHAR A PARTIR DA JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL........................................................ 1323 

O SISTEMA DE IDEIAS DA ................................................................................................................ 1357 

O SUFIXO *-EH2 E A FORMAÇÃO DO GÊNERO FEMININO NO PROTO-INDO-EUROPEU ... 1488 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O PACTO FEDERATIVO 

ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 ................................................................. 1061 

O TEMA DA AVALIAÇÃO EM PESQUISAS PRODUZIDAS NO BRASIL (2009-2019) SOBRE 

MANUAIS ESCOLARES DE FÍSICA. ............................................................................................ 1250 

O TRABALHO REMOTO NA ÁREA DE SECRETARIADO NO PARANÁ 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ............................................................................. 1099 

O TRABALHO REPRODUTIVO E A SUPEREXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

FEMININO 

DIÁLOGOS ENTRE A TEORIA DA CONSUBSTANCIALIDADE E A TEORIA MARXISTA DA 

DEPENDÊNCIA ........................................................................................................................... 1178 

O USO DA REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA NA CRIAÇÃO DE JOGOS PARA CRIANÇAS 

AUTISTAS .......................................................................................................................................... 796 

O USO DE MACHINE LEARNING NA IDENTIFICAÇÃO LITOLÓGICA A PARTIR DE DADOS DE 

PERFIS GEOFÍSICOS DE POÇOS ESTRATIGRÁFICOS (ANP) .................................................... 732 

O USO DE TÉCNICAS DE NEUROMARKETING NA COMUNICAÇÃO DE CAMPANHAS DE 

COSMÉTICOS. ................................................................................................................................. 1064 

OBSERVATÓRIO DA TRAJETÓRIA ESTUDANTIL E INSERÇÃO PROFISSIONAL DE 

DIPLOMADOS/AS DA UFPR SETOR LITORAL .......................................................................... 1314 

OBTENÇÃO DE ESTIRPES MUTANTES DE HERBASPIRILLUM RUBRISUBALBICANS NOS 

GENES WAAL, WECB E RMLB QUE CODIFICAM PARA PROTEÍNAS ENVOLVIDAS NA 

SÍNTESE DE LPS. .............................................................................................................................. 348 

OBTENÇÃO DE ESTIRPES MUTANTES DE HERBASPIRILLUM SEROPEDICAE EM 10 GENES 

QUE CODIFICAM PARA PROTEÍNAS ATIVADORAS DE TRANSCRIÇÃO.............................. 290 

OBTENÇÃO DE FARINHA A PARTIR DE RESÍDUOS DA PRODUÇÃO DE SUCO DE UVA E 

DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS ANTIOXIDANTES ........................................................... 1613 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1826 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

OBTENÇÃO DE MEMBRANAS À BASE DE POLIURETANO EMPREGANDO LIGNINA NO 

CONTROLE DA POROSIDADE ..................................................................................................... 1037 

OBTENÇÃO DE MODELO DE COCULTURA TRIDIMENSIONAL DE DIFERENTES CÉLULAS 

MURINAS. .......................................................................................................................................... 411 

OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA E QUITOSANA PARA APLICAÇÃO EM 

BIOMATERIAIS ................................................................................................................................. 669 

OBTENÇÃO E ANÁLISE DE BIBLIOTECA DE MUTANTES DE COLLETOTRICHUM 

ABSCISSUM ....................................................................................................................................... 161 

OCORRÊNCIA DE CÂNCER DE PRÓSTATA ENTRE AGRICULTORES NA 9ª REGIONAL DE 

SAÚDE DO PARANÁ ........................................................................................................................ 170 

OCORRÊNCIA DE FICOTOXINAS ACUMULADAS EM OSTRAS NO COMPLEXO ESTUARINO 

DE PARANAGUÁ .............................................................................................................................. 739 

OFERTA DE ECOTURISMO NO BRASIL ......................................................................................... 1147 

OLHAR DO DESIGN PARA O MOBILIÁRIO URBANO COMO ACESSIBILIDADE AOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS ........................................................................................................................................ 1170 

OPINIÃO PÚBLICA E AS ELEIÇÕES DE 2020 EM CURITIBA ...................................................... 1363 

OPINIÃO PÚBLICA E ELEIÇÕES MUNICIPAIS NO BRASIL EM 2020 ........................................ 1555 

OPINIÃO PÚBLICA E ELEIÇÕES PARA PREFEITO NO BRASIL EM 2020.................................. 1518 

OPINIÃO PÚBLICA E ELEIÇÕES PROPORCIONAIS MUNICIPAIS .............................................. 1425 

ORGANIZAÇÃO DE CURSO ONLINE PARA CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA FALL TIPS

 ............................................................................................................................................................. 201 

ORGANIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO .................................................. 1102 

ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 

SCOPING REVIEW ............................................................................................................................ 214 

ORGANOGÊNESE IN VITRO A PARTIR DE EXPLANTES NÃO MERISTEMÁTICOS DE 

MIRTILEIRO ...................................................................................................................................... 956 

ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, PROJETO E OPERAÇÃO DE ROTATÓRIAS 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA ..................................................................... 1756 

OS CAVALOS SENTEM MEDO DURANTE O EMPREGO PELO REGIMENTO DE POLÍCIA 

MONTADA ........................................................................................................................................... 79 

OS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE NO DIREITO PENAL INTERNACIONAL ................... 1266 

OS CRIMES DE GENOCÍDIO NO DIREITO PENAL INTERNACIONAL ....................................... 1212 

OS CRIMES DE GUERRA NO DIREITO PENAL INTERNACIONAL ............................................. 1124 

OS DOMÍNIOS DO FILHO DO CÉU 

UMA ANÁLISE DA EXPANSÃO E DAS ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO DO IMPÉRIO 

MONGOL (SÉCULO XIII) ........................................................................................................... 1270 

OS ENTRAVES DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA E A ADESÃO À FORMAÇÃO DA IMAGEM NA 

CAMPANHA PERMANENTE 

UM ESTUDO A PARTIR DA PERSPECTIVA DAS ASSESSORIAS ........................................... 1530 

OS ESTUDANTES EGRESSOS DAS LICENCIATURAS DA UFPR LITORAL 

DADOS, DECUPAGEM E ANÁLISE DO MATERIAL. ................................................................ 1589 

OS ESTUDANTES EGRESSOS EM FORMAÇÃO DAS LICENCIATURAS DA UFPR LITORAL 1305 

OS FUNDAMENTOS DA GNOSE CRISTÃ SEGUNDO HIPÓLITO DE ROMA. ............................ 1204 

OS GENES HLA-E E NKG2C EM GESTANTES INFECTADAS POR SARS-COV-2 ....................... 500 

OS IMPACTOS DA COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

REFLEXÕES SOBRE O ESPAÇO CARCERÁRIO E O CONTROLE DE CORPOS À LUZ DA 

NECROPOLÍTICA........................................................................................................................ 1337 

OS INTERESSES ENVOLVIDOS NA TUTELA DOS DIREITOS AUTORAIS DO GRAFITE NO 

BRASIL, ESTADOS UNIDOS E REINO UNIDO ........................................................................... 1254 

OS PERCURSOS DOS/AS DIPLOMADOS/AS DA UFPR SETOR LITORAL NO PROCESSO DE 

INSERÇÃO PROFISSIONAL........................................................................................................... 1397 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1827 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

OS PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA PARTICIPANTE E OS PROCESSOS DE 

EDUCAÇÃO POPULAR .................................................................................................................. 1439 

OS PROCEDIMENTOS PARALELOS E A APLICAÇÃO DE ANTI-SUIT INJUNCTIONS NO 

DIREITO BRASILEIRO ................................................................................................................... 1182 

OS SOFRIMENTOS ‘'DA PONTE PRA CÁ 

A CLÍNICA PSICANALÍTICA COM SUJEITOS RACIALIZADOS’’ ........................................... 1571 

OTIMIZAÇÃO DA EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA DO CLONE RB006970 DE CANA-DE-AÇÚCAR

 ............................................................................................................................................................. 894 

OTIMIZAÇÃO DA EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA DO CLONE RB056351 DE CANA-DE-AÇÚCAR

 ............................................................................................................................................................. 745 

OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS DA CASCA DE PITAIA E 

ENCAPSULAÇÃO POR COACERVAÇÃO COMPLEXA ............................................................. 1669 

OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE UMA UNIDADE EXPERIMENTAL PARA 

PURIFICAÇÃO DO BIOGÁS .......................................................................................................... 1694 

OTIMIZAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAS EM ESTUDOS RESISTÊNCIA 

MICROBIANA A FUNGICIDAS COM ANÁLISES DE IMAGENS E IMAGENS 

MULTIESPECTRAIS PARA DETECÇÃO DE PATÓGENOS ....................................................... 1684 

OTIMIZAÇÃO DO SINCRONISMO DE ABERTURA DE VÁLVULAS DE UM MOTOR DE 

COMBUSTÃO INTERNA UTILIZANDO UM MODELO DE DINÂMICA DOS FLUIDOS 

COMPUTACIONAL BIDIMENSIONAL ........................................................................................ 1002 

OTÓLITOS COMO INDICADORES DO CICLO DE VIDA DE ESPÉCIES-CHAVE DE PEIXES  DOS 

SISTEMAS LAGUNARES DO LESTE FLUMINENSE (CRESCIMENTO RELATIVO) ............... 327 

OTÓLITOS COMO INDICADORES DO CICLO DE VIDA DE ESPÉCIES-CHAVE DE PEIXES DOS 

SISTEMAS LAGUNARES DO LESTE FLUMINENSE (IDADE E CRESCIMENTO) ................... 326 

PADRONIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE LINHAGENS DE LEUCÓCITOS 

COM ÁCIDOS GRAXOS PARA AVALIAR O IMPACTO DA MODULAÇÃO INFLAMATÓRIA 

NA FISIOLOGIA DE CÉLULAS TUMORAIS.................................................................................. 336 

PADRONIZAÇÃO DE OBTENÇÃO DE MEIO CONDICIONADO COMO ESTRATÉGIA PARA 

AVALIAR A INFLUÊNCIA DA LAFOENSIA PACARI NO CROSS TALKING ENTRE 

MACRÓFAGOS E CÉLULAS DE CARCINOMA COLORRETAL ................................................. 296 

PADRONIZAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE UMA FERRAMENTA DIAGNÓSTICA POR MEIO 

DE RASTREAMENTO OCULAR EM PACIENTES COM A DOENÇA DE PARKINSON. ........ 1623 

PAI GUINÉ E O QUEBRA-FEITIÇO? LINGUAGEM E PERFORMANCE NA RITUALÍSTICA DE 

UMBANDA ....................................................................................................................................... 1154 

PAPEL DA MACRÓFITA AQUÁTICA SALVINIA MOLESTA NA PREVENÇÃO DE EFEITOS DO 

GLIFOSATO E SEU METABÓLITO ÁCIDO AMINOMETILFOSFÔNICO EM INVERTEBRADOS 

AQUÁTICOS ...................................................................................................................................... 377 

PAPEL DA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA BÁSICA EM RECONHECER CHOQUE NOS 

PACIENTES DE ENFERMARIA. ...................................................................................................... 546 

PAPEL DA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA BÁSICA NO RECONHECIMENTO PRECOCE 

DE PACIENTES QUE ESTEJAM EM DISÓXIA TECIDUAL EM UNIDADES DE 

ATENDIMENTO NÃO CRÍTICAS. ................................................................................................... 547 

PAPEL DO BDE-209 E TCDD NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DE CÉLULAS DO COLO 

DE ÚTERO MX38............................................................................................................................... 381 

PARALARVAS DE LULAS GRANDE IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E PESQUEIRA 

DIVERSIDADE MORFOLÓGICA E CARACTERES TAXONÔMICOS ........................................ 969 

PARÂMETROS METABÓLICOS EM CORDEIROS SUBMETIDOS A TRÊS NÍVEIS DE INCLUSÃO 

DE CONCENTRADO NA DIETA ..................................................................................................... 717 

PARASITOS INTESTINAIS EM ANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE CURITIBA .......... 539 

PARTICIPAÇÃO DE ENDOCANABINÓIDES NA RESPOSTA FEBRIL EM FÊMEAS 

INFLUÊNCIA DE HORMÔNIOS SEXUAIS..................................................................................... 303 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1828 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL E A EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS ............................................................................................................................ 1591 

PENSAMENTO DECOLONIAL E TEORIA CRÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS 

DIÁLOGOS E ENCONTROS ........................................................................................................... 1335 

PENSAMENTO JURÍDICO REACIONÁRIO (1922-1937) 

O CENTRO DOM VITAL................................................................................................................. 1435 

PERCEPÇÃO DE PACIENTES E FAMILIARES QUANTO AO SEU ENGAJAMENTO EM 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS ................................................................................ 344 

PERCEPÇÃO DE UMA POPULAÇÃO TRANSEXUAL FRENTE ÀS QUESTÕES DE SAÚDE ...... 506 

PERCEPÇÕES DAS QUESTÕES DE SAÚDE NO CAMPO DAS POPULAÇÕES VULNERAVEIS 146 

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE ABSENTES EM CONSULTAS MÉDICAS 

ESPECIALIZADAS NA REDE PÚBLICA DE UM MUNICÍPIO DO OESTE DO PARANÁ. ........ 484 

PERFIL DAS LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM MEMBROS INFERIORES DE 

JOGADORAS DE FUTEBOL DE BASE (DO SUB 11 AO SUB 17) DE CURITIBA E REGIÃO 

METROPOLITANA - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO ............................... 156 

PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS NA GORDURA DO LEITE DE VACAS EM LACTAÇÃO DE ALTA 

PRODUTIVIDADE ............................................................................................................................. 442 

PERFIL DO ESTILO DE VIDA EM USUÁRIOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CURITIBA

 ............................................................................................................................................................. 480 

PERFIL DOS PACIENTES ADMITIDOS EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR 

LESÃO AUTOPROVOCADA POR COMPORTAMENTO SUICIDA ............................................. 523 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E GEORREFERENCIAMENTO DO DESCARTE DE BOLSAS DE 

SANGUE POR SOROLOGIA POSITIVA PARA DOENÇA DE CHAGAS EM HEMOCENTROS 

CADASTRADOS NA REDE HEMEPAR. ......................................................................................... 498 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E GEORREFERENCIAMENTO DO DESCARTE DE BOLSAS DE 

SANGUE POR SOROLOGIA POSITIVA PARA DOENÇA DE HIV EM HEMOCENTROS 

CADASTRADOS NA REDE HEMEPAR. ......................................................................................... 202 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E GEORREFERENCIAMENTO DO DESCARTE DE BOLSAS DE 

SANGUE POR SOROLOGIA POSITIVA PARA HEPATITE B EM HEMOCENTROS 

CADASTRADOS NA REDE HEMEPAR. ......................................................................................... 514 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E GEORREFERENCIAMENTO DO DESCARTE DE BOLSAS DE 

SANGUE POR SOROLOGIA POSITIVA PARA HEPATITE C EM HEMOCENTROS DA REDE 

HEMEPAR .......................................................................................................................................... 160 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E GEORREFERENCIAMENTO DO DESCARTE DE BOLSAS DE 

SANGUE POR SOROLOGIA POSITIVA PARA HTLV EM HEMOCENTROS DA REDE 

HEMEPAR .......................................................................................................................................... 139 

PERFIL FENOTÍPICO E GENOTÍPICO DE SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS DE 

ISOLADOS DE SALMONELLA SP. OBTIDOS DE PRODUTOS CÁRNEOS DE ORIGEM 

AVÍCOLA.............................................................................................................................................. 45 

PERFIL PROTEICO E HISTOLÓGICO DAS GLÂNDULAS SALIVARES E BIOLOGIA DE 

LUTZOMYIA LONGIPALPIS ........................................................................................................... 511 

PERFIL SOMATOSSENSORIAL DE MULHERES COM ZUMBIDO E DOR MIOFASCIAL DA 

MUSCULATURA MASTIGATÓRIA. ............................................................................................... 157 

PERFORMANCE AFETIVA ................................................................................................................ 1194 

PERFORMANCE DIASPÓRICA 

CORPOS NEGROS NA CENA ARTÍSTICA DE CURITIBA. ........................................................ 1390 

PERFORMATIVIDADE E DEMOCRACIA RADICAL 

A PERSPECTIVA DA PERFORMATIVIDADE POLÍTICA DOS CORPOS EM ASSEMBLEIA 

PÚBLICA FACE O NEOLIBERALISMO ................................................................................... 1461 

PERSPECTIVA ÉTICO-MORAL DO CONTEÚDO PUBLICITÁRIO ............................................... 1180 



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 12ª SIEPE 

28ºEVINCI, 13ºEINTI, 19ºEAF, 19º ENEC, 2º EDISPE   
 

1829 
ANAIS 12ª SIEPE – 28º EVINCI, 13º EINTI 

ISBN 978-65-84565-77-7 

 
 

PESQUISA DE  PARVOVÍRUS B19  (PVB19) NO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO DE 

PACIENTES COM SUSPEITA CLÍNICA DE ENCEFALITES E MENINGITES NO HOSPITAL DE 

CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ........................................................... 279 

PESQUISA DE PARASITOS ZOONÓTICOS EM ANIMAIS DE PROPRIETÁRIOS RESIDENTES 

EM CURITIBA OU REGIÃO METROPOLITANA .......................................................................... 128 

PESQUISA DE SALMONELLA SPP. NO CONTEÚDO INTERNO DE OVOS PARA CONSUMO, 

DISTRIBUÍDOS EM PONTOS COMERCIAIS DA CIDADE DE PALOTINA - PR. ...................... 148 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE INSTITUCIONAL PARA O GRUPO DE 

PESQUISA ........................................................................................................................................ 1162 

PESQUISA PARTICIPANTE E A EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO DOCENTE ............ 1398 

PESQUISA QUANTITATIVA SOBRE HOMICÍDIO NO PARANÁ ................................................. 1171 

PESQUISA, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE LIVROS QUE 

COMPÕEM A LITERATURA PEDAGÓGICA PRODUZIDA NO ESTADO DO PARANÁ PARA 

SUBSIDIAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES (1900 A 1980) ................................................. 1252 

PESQUISAR OS LIVROS, LIVROS ESCOLARES E MANUAIS ESCOLARES PRODUZIDOS POR 

PROFESSORES PARANAENSES, DESTINADA A SUBSIDIAR A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO ESTADO DO PARANÁ (1900 E 1980). ........................................................ 1568 

PESQUISAS SOBRE O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA 

ANÁLISES SOBRE AS CONCEPÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS ...................................................... 1569 

PICHAÇÃO 

UMA FERRAMENTA DE COMBATE À REPRESSÃO NOS ANOS DE DITADURA MILITAR NO 

BRASIL (1964 -1985) ................................................................................................................... 1169 

PLANO DE CURSO ONLINE PARA CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA FALL TIPS ............ 394 

PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO PROJETO DE POSIÇÃO DE FORAME MANDIBULAR 

EM TCFC............................................................................................................................................. 163 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DA ESTUDANTE DANILO PEREIRA DOS SANTOS NO 

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DIAGRAMAS ANTROPOCLIMÁTICOS 

FERRAMENTAS DE APOIO PARA PROJETOS DE EDIFICAÇÕES COM BAIXA DEMANDA 

ENERGÉTICA .............................................................................................................................. 1711 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DA ESTUDANTE RADMYLA TEIXEIRA NUNES NO 

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DIAGRAMAS ANTROPOCLIMÁTICOS 

FERRAMENTAS DE APOIO PARA PROJETOS DE EDIFICAÇÕES COM BAIXA DEMANDA 

ENERGÉTICA ................................................................................................................................ 983 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO ESTUDANTE FABIO JON LONG ZHOU NO PROJETO 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DESENVOLVIMENTO DE CÉLULA-TESTE PADRÃO PARA 

ESTUDOS DE CAMPO (CTEC) ...................................................................................................... 1765 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO ESTUDANTE GABRIELA DO ROSARIO BAGGIO NO 

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ‘’DESENVOLVIMENTO DE CÉLULA-TESTE PADRÃO 
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