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APRESENTAÇÃO GERAL 

 

A 13ª edição da SIEPE – Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão é um evento 

anual, promovido para divulgar as atividades e programas acadêmicos coordenados pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG, pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura – PROEC, pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional – 

PROGRAD, e pela Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade – 

SIPAD. Nesta edição , o evento contará com o 20º Encontro de Atividades Formativas - 

EAF, o 20º Encontro de Extensão e Cultura - ENEC, o 29º Evento de Iniciação Científica 

- EVINCI, o 14º Evento de Inovação Tecnológica - EINTI e o 3º Encontro Diversidade e 

Inclusão Social na Pesquisa e Extensão - EDISPE. O evento será realizado virtualmente 

entre os dias 21 a 25 de novembro de 2022 de forma remota, possibilitando assim a 

participação de todos os campi da Universidade Federal do Paraná, e fará parte da 

programação do 3º Festival de Ciência, Cultura e Inovação. 

Como sabemos, no ano de 2020 não foi possível realizar a SIEPE em virtude do cenário 

desafiador imposto pela Pandemia de Covid-19, com inúmeras restrições da saúde, além 

dos graves cortes orçamentários. Entretanto, no ano de 2021 a UFPR driblou o cenário 

desfavorável e viabilizou a realização do evento de forma remota. O enorme desafio 

proposto, todavia, resultou num grande sucesso, que 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.  

A edição de 2021 trouxe inúmeras inovações sob o ponto de vista organizacional e de 

geração de conteúdo, muito devido à produção de vídeos pelos alunos para as 

apresentações assíncronas dos trabalhos, que puderam ser assistidos e ficaram disponíveis 

na UFPR Aberta. Na ocasião, 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, adepto aos veículos digitais. As atividades remotas foram dinâmicas e suscitaram 

importante participação da sociedade, reunindo os programas existentes na UFPR no 

âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão, e inserindo-se na programação 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 revelou-se um formato muito 

interessante e capaz de fazer com que os 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 realizadas na Instituição. 

Por essas razões, a 13ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão de 

2022 manteve o seu formato virtual, e será novamente realizada concomitantemente ao 

Festival da Ciência, Cultura e Inovação, este na sua 3ª edição.  
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APRESENTAÇÃO 

29º EVINCI - 14º 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, 

PIBICUFPR Tesouro Nacional e PIBIC Fundação Araucária.  

As bolsas do Programa de Iniciação Científica da PRPPG são provenientes de órgãos 

financiadores, quais sejam, o 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.  
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DESENVOLVIMENTO DE ARTRÔMETRO DE JOELHO POR MANUFATURA 
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Introdução: O diagnóstico da lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é realizado com 

manobras ortopédicas. Contudo, a frouxidão ligamentar mensurada quantitativamente a partir da 

translação anterior da tíbia em relação ao fêmur exige o uso de artrômetros de joelho, um 

equipamento médico mecânico. A avaliação objetiva da frouxidão ligamentar padroniza o 

diagnóstico da lesão e serve como parâmetro para avaliação de resultados pós-operatórios, além 

de ser um guia para o tratamento do paciente. No entanto, os artrômetros são poucos utilizados 

na prática clínica pela baixa disponibilidade, pelo alto valor preditivo e por haverem poucos 

exemplares no mercado. Material e métodos: Trata-se de um estudo descritivo sobre o 

desenvolvimento e montagem de um equipamento médico, o artrômetro, em impressão 3D. O 

design do produto foi criado no Software 3D CAD SolidWorks ® (Dassault Systèmes SolidWorks 

Corporation, 2019) e impressão das peças foi feita por Manufatura Aditiva (impressão 3D) 

utilizando a Impressora Prusa i3 MK3S®, sendo o filamento de Polietileno Tereftalato de Etileno 

Glicol (PETG).O artrômetro por manufatura aditiva é composto por 8 peças impressas. Para a 

montagem do modelo foram feitos vídeos e um manual. As peças serão impressas separadamente 

e para fixação foram usados os elementos DIN 912 e Hexagon Thin Nut, respectivamente, 

parafusos Allen e porcas. Resultados: Um artrômetro em Manufatura Aditiva foi desenvolvido 

com as seguintes características: leve, resistente e fácil de usar. A forma de uso é a mesma do 

Rolimeter, sendo utilizado para a mensuração da translação anterior da tíbia em relação ao fêmur, 

aplicando a força manual máxima. Ao adicionar o paquímetro digital no modelo este ganha maior 

precisão e agiliza a mensuração da mensuração. As inovações deste equipamento residem no seu 

código aberto para replicação e a utilização de materiais de fácil acesso e de baixo custo. A 

limitação do modelo é a falta de um dinamômetro na sua composição, pois este é importante para 

padronização de sua utilização. Conclusão: É possível desenvolver um artrômetro de joelho, 

utilizando a impressão 3D e materiais de fácil acesso comercial. 
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ESTUDO IN SILICO DE INIBIÇÃO DA ENZIMA MTOR CINASE DO INTERATOMA 

DO HEPATÓCITO - SARS-COV-2 
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Ao final de 2019, em Wuhan (China), foi relatado o surgimento de um novo coronavírus (SARS-

CoV-2) capaz de infectar seres humanos, podendo progredir para síndrome respiratória aguda 

grave (SRAG). Com a propagação do vírus, foram relatadas apresentações clínicas variáveis, as 

quais incluem distúrbios do trato gastrointestinal e anormalidades nas enzimas hepáticas, 

indicando lesão do órgão. Uma vez que a função hepática alterada é relatada em pacientes com 

COVID-19, é importante entender os possíveis mecanismos envolvidos na lesão hepática a fim 

de otimizar o tratamento desta doença. O SARS-CoV-2 infecta as células a partir da Enzima 

Conversora de Angiotensina (ECA2), expressa em vários órgãos, incluindo o fígado. O processo 

se inicia com a ligação da glicoproteína viral Spike à ECA2, posteriormente, para entrar na célula, 

o componente viral deve ser clivado pelas proteases Furina e TMPRSS2. Na sequência, a via de 

sinalização Akt/mTOR é ativada gerando alterações metabólicas, favorecendo o crescimento, 

proliferação, sobrevivência e metabolismo celular; em particular, o mTORC-1 desempenha um 

papel na síntese de proteínas e no desenvolvimento celular, usadas em favor da infecção viral. 

Neste estudo in silico, realizamos o docking molecular entre a estrutura tridimensional da 

mTORC1 (receptor) e a estrutura do inibidor (ligante) CC-223. Por meio de softwares, o ligante 

foi convertido de estrutura 2D para 3D e teve sua forma protonada estimada para o PH fisiológico. 

No receptor adicionou-se hidrogênios, sendo eliminados possíveis ligantes (íons, peptídeos) e 

moléculas de água. O docking molecular foi realizado usando o software ADT conectado ao 

software Vina. Como resultado, obteve-se que o complexo mTORC1/CC-223 possui energia de 

afinidade de -7,7 kcal/mol com interações variando de 2,7 a 4,99 Å. Trata-se de um valor 

significativo, conferindo afinidade e estabilidade ao receptor (mTORC-1) pelo ligante (CC-223), 

possibilitando o uso de CC-223 para restringir a disseminação da COVID-19 ao bloquear a via 

de sinalização Akt/mTOR. Dessa forma, como o fígado é o principal órgão regulador do 

metabolismo e a via de sinalização mTOR/Akt desempenha um papel fundamental no 

metabolismo celular, alterações nessa via refletem significativamente no fígado, possibilitando a 

prevenção das mudanças causadas pelo vírus, refletindo, possivelmente, na redução de sintomas 

e melhor prognóstico. 
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AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO RS14374:T>C DO GENE CD46 DO SISTEMA 

COMPLEMENTO NA SUSCEPTIBILIDADE E MANIFESTAÇÃO CLÍNICA DA 

DOENÇA DE CHAGAS 

Nº 202210878 

Autor(es): Helena Musetti Bighetti Sanches Placido 
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A doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa crônica causada pelo Trypanosoma cruzi que 

acomete de 6 a 8 milhões de pessoas no mundo e pode progredir para cardiomiopatia chagásica 

crônica, resultando na letalidade anual de 10 mil pacientes. O sistema complemento é essencial 

no combate a infecções por patógenos e sua ativação pelas formas tripomastigotas de T. cruzi já 

foi identificada. CD46 é uma proteína transmembrana reguladora do complemento 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 dos fatores de suscetibilidade à DC e suas formas clínicas. O objetivo deste 

trabalho foi padronizar uma PCR sequência-específica (PCR-SSP) para avaliar o polimorfismo 

rs14374 (g.49700:T>C) da região 3’UTR não traduzida do gene CD46, bem como, investigar seu 

impacto na suscetibilidade e manifestação clínica da doença de Chagas. As amostras de DNA de 

pacientes e controles coletadas no Ambulatório de Atenção ao Paciente Chagásico e no Biobanco, 

ambos do CHC/UFPR, foram extraídas pelo método Salting Out. A PCR-SSP foi padronizada 

com sucesso e ao todo 148 controles e 152 pacientes foram genotipados. As frequências 

genotípicas do SNP estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg (rs14374 p=0,4040) nessa população 

e a frequência de genótipos/alelos está de acordo com a descrita no banco de dados do Ensembl 

para a população ibérica. A PCR-SSP mostrou-se possível e eficaz para a avaliação do SNP 

rs14374, sendo que, o genótipo T/C e o alelo C foram significativamente mais frequentes em 

pacientes que controles (p=0,0055; OR:2,34; 95%IC 1,28-4,28, p=0,0086; OR:2,1; 95%IC 1,20-

3,80, respectivamente). Além disso, não foram observadas diferenças significativas nas 

frequências genotípicas e alélicas entre as formas clínicas da DC. Nossos resultados sugerem que 

o genótipo T/C e o alelo C do SNP rs14374 do gene CD46 estão associados à suscetibilidade a 

DC. Futuros estudos avaliando outros polimorfismos e a expressão de CD46 nos tecidos com 

maior comprometimento durante a infecção são necessários para confirmar a associação e 

elucidar os mecanismos envolvidos na progressão clínica da doença de Chagas. 
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CAMINHADA DE SEIS MINUTOS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
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A insuficiência cardíaca (IC), em suma, caracteriza-se pelo bombeamento inadequado do coração, 

ou seja, quando ele se torna incapaz de bombear sangue suficiente para nutrir o organismo por 

completo. A IC é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo. 

De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do SUS (Sistema Único de Saúde), 

a prevalência dessa patologia é de cerca de dois milhões de pacientes, com uma incidência de 

aproximadamente 240 mil casos por ano. Sendo assim, é de grande importância o 

acompanhamento de pacientes com IC e a realização de testes para avaliar a resposta metabólica 

e auxiliar na melhora da qualidade de vida. O teste de caminhada é de fácil aplicação e baixo 

custo, sendo considerado submáximo, ou seja, não faz com que a pessoa alcance seu esforço 

máximo. Isso porque o próprio indivíduo define a velocidade de sua marcha. Esse teste mede a 

capacidade funcional cardiorrespiratória através da avaliação da distância que o paciente 

consegue percorrer durante seis minutos em um local plano com, no mínimo, 30 metros de 

comprimento. Os equipamentos utilizados para a avaliação do teste de caminhada de seis minutos 

foram: cronômetro - utilizado para verificar o tempo da caminhada; esfigmomanômetro - usado 

para ara averiguar a pressão do paciente antes e após a realização do teste; escala de Borg impressa 

- para a classificação da percepção subjetiva do esforço, na qual o indivíduo apontava sua própria 

percepção de esforço durante o exercício; ergoespirômetro K5 - usado para mensurar os 

parâmetros da respiração, o consumo de oxigênio, a frequência respiratória e a ventilação 

pulmonar.do paciente, com a finalidade de testar a análise metabólica e cardiopulmonar; e 

oxímetro - utilizado para verificar a quantidade de oxigenio transportado pelo sangue. Para a 

realização do teste o paciente foi equipado com o ergoespirômetro K5 e então começou a 

caminhada. O principal objetivo do uso desse teste foi determinar a saturação de oxigênio durante 

o exercício e a tolerância do paciente para realizá-lo, servindo também como prognóstico. Sendo 

assim, o resultado esperado é de que a saturação de oxigênio esteja em níveis abaixo do normal e 

a tolerância do paciete para realizar a caminhada seja pequena, pois mesmo que seja um exercício 

que exige pequeno esforço, portadores de IC possuem dificuldade em realizá-lo. Conclui-se, 

portanto, que o teste de caminhada de seis minutos é essencial para a avaliação prognóstica de 

portadores de IC, sendo um método seguro, de fácil aplicabilidade e baixo custo. 
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A matriz extracelular (MEC) de tendões, ossos e cartilagem tem como constituinte básico fibras 

colágenas, as quais sofrem ação de metaloproteases de matriz (MMPs), uma família de 

endopeptidases extracelulares zinco-dependentes, que possuem papel chave durante as fases de 

reparo e remodelação tecidual, e cujos genes são expressos de forma aumentada durante esses 

processos. Polimorfismos localizados em genes que codificam esses componentes podem alterar 

marcadamente a composição da MEC, levando à mudanças estruturais e funcionais, podendo, 

ainda, servir como marcadores genéticos associados ao desenvolvimento de tendinopatias e 

artropatias. O objetivo deste trabalho é revisar polimorfismos em MMPs, destacando a 

importância desse conhecimento para o delineamento de futuros tratamentos e medidas 

preventivas às lesões em tendões e articulações. Os artigos utilizados foram identificados na base 

de dados Medline (Pubmed), publicados entre 1998 e 2022. Excluíram-se relatos de caso, 

editoriais e artigos sem foco em polimorfismos associados a disfunções tendíneas e articulares ou 

em metaloproteases. Ao passo que foram incluídos artigos em português e inglês, que abordavam 

o assunto proposto. Assim, identificaram-se 49 artigos para a análise, os quais foram lidos 

integralmente para a coleta de dados e realização da revisão. Como resultados, achou-se que a 

fisiopatologia das tendinopatias e artropatias envolve múltiplos fatores e uma variada gama de 

polimorfismos em metaloproteinases está envolvida nesse processo, tendo como papéis o 

remodelamento anormal da MEC e a mudança de sua composição. Logo, O mapeamento de 

polimorfismos em MMPs pode servir como ferramenta útil no manejo de pacientes com 

tendinopatias e artropatias e, futuramente, poderá facilitar o desenvolvimento de protocolos 

individualizados para estratégias terapêuticas e medidas preventivas. 
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Introdução: A intubação orotraqueal é um procedimento de rotina no Centro Cirúrgico em 

cirurgias pediátricas eletivas, permitindo uma via de ventilação durante os procedimentos. Faz-se 

necessária, portanto, a escolha do correto diâmetro externo da cânula visando otimizar a 

ventilação. Hoje, a determinação do diâmetro de cânula se baseia em fórmulas preditoras de 

diversos autores (COLE, MOTOYAMA) que se valem de dados antropométricos como altura ou 

idade para estimar o tamanho ótimo de uma cânula, e nesse contexto, o uso do Point of Care 

Ultrasound (POCUS) surge como alternativa de exame, se propondo ser mais preciso para a 

população pediátrica. Materiais e métodos: Trata-se de um trabalho prospectivo, observacional e 

transversal. Mediu-se através do ultrassom o diâmetro transverso da cartilagem cricóide de 49 

pacientes, comparando o resultado das medidas com as fórmulas preditoras citadas acima, além 

de se comparar os dados entre os níveis de proficiência dos examinadores (acadêmicos, residentes 

e cirurgiões pediátricos). Resultados: Observamos que em média as medições realizadas através 

do método POCUS superestimaram o tamanho da cânula orotraqueal (x=6,26 +/- 1,53) quando 

comparado com as fórmulas preditoras (MOTOYAMA x=4,88 +/- 1,07 e COLE x=5,07 +/- 0,93). 

Em relação às escolhas do médico anestesista, a medida do POCUS ainda superestimou o 

diâmetro interno dos tubos escolhidos (x=5,13 +/- 0,84). A comparação entre níveis de 

proficiência demonstrou que não houve diferença estatisticamente significativa (p= 0,284) no 

valor de medição entre os examinadores. O resultado do estudo indica que possivelmente seja 

maior a necessidade de treinamento para a realização do método. É discutível também que o 

próprio método superestime naturalmente os valores obtidos, sendo necessário estudos 

posteriores para o estabelecimento de um fator de correção. Conclusão: Os resultados sugerem 

que mais estudos são necessários para definir uma melhor aplicabilidade do método, com maior 

carga horária de treinamentos e número de pacientes para estabelecer a viabilidade do POCUS 

para estimar o tamanho da cânula orotraqueal a ser utilizada em procedimentos de intubação. 
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A insegurança alimentar (IA) resulta em situações de risco à saúde, principalmente para grupos 

mais vulneráveis como mulheres e recém-nascidos. A prevalência de IA é elevada na população 

brasileira, situação que agravou durante o período da pandemia da COVID-19. Objetivou-se 

estimar a prevalência de IA entre mulheres no puerpério, e identificar associação com variáveis 

demográficas e socioeconômicas. Trata-se de um estudo transversal. A coleta de dados ocorreu 

no período de maio a dezembro de 2020, com mulheres cujo parto ocorreu em maternidade, de 

Fazenda Rio Grande-PR. A IA foi estimada por meio da versão curta da Escala Brasileira de IA, 

aplicada via contato telefônico 42 dias após o parto. Associações entre a IA e variáveis de 

exposição foram testadas por meio de Regressão de Poisson com ajuste robusto da variância, 

estimativas de Razão de Prevalência (RP) e intervalos de confiança de 95% (IC95%). A idade 

média das 307 mulheres avaliadas foi de 26,3 anos (DP=6,1) a maioria (60,6%) entre 20-29 anos, 

e 35,6% referiram estar na 2º gestação ou mais. A prevalência de IA foi de 45,8% (IC95% 40,2 - 

51,4). A pergunta com maior percentual de resposta positiva, foi relativa à preocupação de que o 

alimento acabasse antes de condições de comprar, receber ou produzir mais alimentos (24,8%). 

A prevalência de IA foi maior entre as mulheres na faixa etária de 30 anos ou mais (57,3%, p= 

0,026), com menor renda familiar per capita (65,4%, p= 0,001) e multíparas (56,5%, p= 0,013). 

Após a análise ajustada a prevalência foi menor entre aquelas com renda intermediária (RP=0,70, 

IC95% 0,53-0,93) e alta (RP=0,54, IC95% 0,38-0,77), enquanto a associação para idade e 

paridade deixou de ser significativa.  Conclui-se que a renda é o determinante principal da IA 

entre puérperas, explicando a associação entre idade, e paridade. Desta forma, estes grupos devem 

ser considerados prioritários para ações que visem promover segurança alimentar no puerpério. 
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O consumo de bebidas energéticas vem crescendo exponencialmente desde 1997, com a 

comercialização da marca Red Bull®. Embora seu uso seja devido aos seus efeitos benéficos, 

como melhorar o desempenho, resistência e diminuir a sonolência, quando ingerido em excesso 

pode causar prejuízos à saúde, como arritmias e morte súbita. Deste modo, este estudo tem o 

intuito de avaliar as características clínicas e eletrocardiográficas em usuários de bebidas 

energéticas que contém a substância taurina, dentre os estudantes universitários. Trata-se de um 

estudo de natureza quantitativa e transversal, com coleta de dados por meio da aplicação de um 

questionário clínico-epidemiológico, exames de eletrocardiograma (ECG), aferição da pressão 

arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) de estudantes voluntários matriculados em uma 

universidade pública federal no Oeste do Paraná. Um total de 173 voluntários participaram da 

pesquisa, sendo que 18% foram classificados como usuários de bebidas energéticas, aqueles que 

consumiram 3, 6, 20 ou mais vezes essas substâncias no último mês. Dentre os voluntários que 

relataram nunca terem consumido bebidas energéticas, ou que consumiram uma única vez, 13 

indivíduos aceitaram participar da etapa seguinte da pesquisa, e estes foram considerados o grupo 

controle negativo da pesquisa. Um importante critério para o convite foi a ausência de doenças 

de base e não uso de medicamentos contínuos. Esses estudantes foram convidados a realizar 

exames eletrocardiográficos, aferição de PA e FC, antes e 80 minutos após a ingestão de 1000 mg 

de taurina, que equivale à quantidade presente em uma lata de 250 mililitros (mL) da bebida 

energética Red Bull®, escolhida por ser uma das marcas mais comercializadas. Desses, 81% 

apresentam manifestações clínicas, como dor torácica, palpitação e taquicardia e 53% alterações 

no ECG, como a arritmia sinusal e prolongamento do intervalo QT após o uso de bebidas 

estimulantes. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PRÉ-CLÍNICAS E CLÍNICAS DOS 

ENFERMEIROS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE À COVID-19 

Nº 202210917 

Autor(es): Danielle Borges Fogliatto 

Orientador(es): Aida Maris Peres 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ AÇÕES AFIRMATIVAS 

Palavras-chave: Atenção Primária À Saúde, Covid-19, Enfermagem 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada do sistema de saúde brasileiro, entretanto 

passa por muitos desafios para a gestão e manutenção dos seus serviços. Com o advento da 

pandemia da COVID-19 houve o agravamento da crise sanitária em escala global. A prática 

clínica do enfermeiro constitui-se em uma atividade que amplia o acesso da população aos 

serviços de saúde e é considerada estratégica para este momento de crise. Assim, torna-se 

importante conhecer mais sobre o planejamento e a organização do trabalho clínico destes 

profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia. Nesse sentido, este estudo tem como 

objetivo identificar os desafios e as potencialidades da prática clínica do enfermeiro na atenção 

primária à saúde frente à COVID-19. Pesquisa realizada por meio de uma das propostas do Joanna 

Briggs Institute (JBI) chamada de Scoping Review (ScR), 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 os desafios e as potencialidades da prática clínica do enfermeiro na 

atenção primária à saúde frente à COVID-19?”, tendo como critérios de inclusão estudos 

nacionais e internacionais nos idiomas inglês, português e espanhol, no espaço temporal de 2019 

a 2022 e critérios de exclusão: artigos duplicados, textos incompletos e estudos sem referência 

temática tanto no título e resumo quanto no texto. Quanto à estratégia de busca aplicada, 

utilizaram-se quatro bases de dados, reunindo termos relacionados à Prática Clínica do 

Enfermeiro, Atenção Primária à Saúde e COVID-19. A busca resultou em 9.089 artigos dentro 

do período estabelecido, sendo selecionados oito para a amostra final: um da África do Sul, três 

da Austrália, três do Brasil e um da Inglaterra; três do ano de 2020 e cinco do ano de 2021. Com 

a análise dos estudos, observou-se que o contexto da COVID-19 ressaltou vários desafios como 

a jornada de trabalho excessiva dos enfermeiros, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

insuficientes e o subfinanciamento da APS. Entretanto, a adaptabilidade e a força de trabalho dos 

profissionais de saúde foram potencialidades essenciais para o enfrentamento da pandemia. Esta 

ScR contribui com evidências de que, apesar da crise sanitária, o enfrentamento à pandemia da 

COVID-19 tem sido potencializado com a prática clínica do enfermeiro, que por sua vez é 

interdependente do desenvolvimento de competências para tal, do trabalho interprofissional em 

saúde e nas equipes de enfermagem, e das ações solidárias e participativas junto à população. 
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O cromossomo X apresenta uma única cópia não recombinante (com exceção das regiões 

pseudoautossômicas) em indivíduos do sexo masculino e duas cópias recombinantes no sexo 

feminino. Esse modo exclusivo de herança o coloca entre os autossomos e os genomas 

uniparentais (DNA mitocondrial e cromossomo Y), tornando-o uma ferramenta útil em estudos 

populacionais, especialmente para populações como a brasileira, fruto da mistura assimétrica 

principalmente entre homens europeus, e mulheres africanas e ameríndias. No presente trabalho, 

a ancestralidade genética do cromossomo X de brasileiros das regiões Centro-Oeste (n = 282), 

Sul (n = 70) e Sudeste (n = 38) foi inferida, e comparada com a ancestralidade autossômica, 

mitocondrial e do Y. Para isso, foram analisados 1465 polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 

do X e 71 SNPs autossômicos informativos de ancestralidade, obtidos através de microarranjo 

genômico (Infinium ® CoreExome-24 v1.1 BeadChip (® illumina)), utilizando o programa 

ADMIXTURE e análise de componente principal. A maior parte da ancestralidade identificada 

no X foi europeia, seguida da ameríndia e africana nas regiões Sul (64,6%, 20,5% e 14,9%) e 

CentroOeste (53,7%, 25,8% e 20,5%). Já o Sudeste apresentou 60,7% de ancestralidade europeia, 

22,4% africana e 16,9% ameríndia. Esse estudo foi o primeiro a abordar ancestralidade do 

cromossomo X na região Centro-Oeste, mostrando maior similaridade da mesma com a das 

regiões Nordeste, Sudeste e Sul do que com o Norte, onde a ancestralidade predominante, 

conforme determinada em outro estudo para o mesmo cromossomo, foi a ameríndia (42%). As 

proporções de ancestralidade também diferiram entre negros e brancos (Wilcoxon, p < 0,01), 

porém com grande sobreposição entre os grupos. Nossos resultados reforçam o que tem sido 

demonstrado por outros estudos a respeito da cor da pele não ser um bom indicador para a 

ancestralidade da população brasileira, uma vez que indivíduos com distintos fenótipos podem 

apresentar proporções similares de ancestralidade africana, europeia e ameríndia. 
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Contexto:A desnutrição é recorrente em pacientes oncológicos devido a redução da ingestão 

alimentar e estado hipercatabólico associado à inflamação. A identificação precoce da perda de 

massa muscular é importante devido seu papel prognóstico, além de ser um dos componentes 

fenotípicos do critério da Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), que propõe a 

padronização do diagnóstico de desnutrição. O objetivo deste estudo é avaliar a circunferência 

muscular do braço como preditor de diagnóstico de desnutrição em pacientes oncológicos em um 

hospital terciário de Curitiba. Metodologia:Estudo de coorte prospectivo em hospital oncológico, 

realizado entre junho/2021 e abril/2022. Foram coletados os dados antropométricos (peso, altura 

referida, circunferência do braço (CB), dobra cutânea do tríceps (DCT) e circunferência da 

panturrilha (CP), índice de massa corporal (IMC) e circunferência muscular do braço (CMB)), 

além de informações sobre a mudança de peso corpóreo e ingestão alimentar, em seguida foram 

classificados conforme o critério GLIM, utilizando a CMB e CP como parâmetros de massa 

muscular. As variáveis contínuas foram expressas em média e desvio padrão ou mediana e 

intervalo interquartil, foi realizada regressão logística. As variáveis categóricas foram expressas 

como frequência absolutas (n) e relativas (%). As análises de dados foram realizadas usando o 

SPSS 21.0. Resultados:437 pacientes foram avaliados, internados e em assistência ambulatorial, 

sendo 50,1% do sexo masculino, com idade média de 60,1 anos (DP±13,2). Os dados 

antropométricos mostraram uma CMB média de 23,6cm (DP±3,6), sendo 44,8% classificados em 

p<15. A CP média foi de 34,5cm (DP±4,36) e 40,5% dos pacientes classificados como abaixo do 

esperado. Conforme a ferramenta GLIM, 50,7% e 34,4% dos pacientes estavam gravemente e 

moderadamente desnutridos, respectivamente. Utilizando a classificação da CMB como critério 

fenotípico exclusivo, 7,6% dos pacientes foram classificados com desnutrição. Os desfechos após 

30 e 60 dias demonstraram uma média de 12,7% de reinternamento e 5,1% de óbito. A presença 

de desnutrição moderada e grave foi associada ao desfecho de óbito, independente do tempo, com 

2,18 e 7,47 vezes mais chances de óbito comparado ao paciente sem desnutrição Conclusão:Há 

alta prevalência de desnutrição conforme a ferramenta GLIM nos pacientes oncológicos. A CMB 

não foi um parâmetro isolado significativo para avaliação da massa muscular, porém, pode ser 

utilizada para complementar a avaliação nutricional, por ser uma medida prática, barata e viável 

na rotina clínica. 
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Os óleos essenciais são substâncias extraídas de amplas variedades de plantas, sua extração é 

obtida através da purificação e extração dos ácidos graxos provenientes das sementes, folhas, 

flores etc. Os seus efeitos terapêuticos proporcionados são diversos, e atualmente, vem sendo 

utilizado como tratamento complementar; entretanto, em especial na elaboração deste Projeto de 

Pesquisa foi posto como objetivo compreender os potenciais terapêuticos do seu uso na 

cicatrização de lesões de pele, caracterizando o título do presente plano de trabalho, sobre a 

seguinte questão norteadora: Quais óleos essências descritos na literatura apresentam potencial 

terapêutico para o manejo da cicatrização de lesões de pele em pessoas adultas? Para responder à 

questão norteadora foi proposto a elaboração de um artigo de Revisão Integrativa de Literatura, 

guiado sob um protocolo detalhando passo a passo as etapas propostas para a estruturação do 

trabalho fundamentado nos critérios metodológicos de Ganong, que classifica em 6 etapas a 

Revisão; a busca na literatura foi realizada nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), Embase, PubMed, Science Direct, Scopus e WebofScience, as estratégias de busca 

utilizaram operadores booleanos como, and, or, not, sendo estes, os mais utilizados nas diversas 

bases. Os resultados esperados presumiam conhecer os principais óleos e seus efeitos na 

cicatrização de lesões de pele, entretanto, foi possível observar uma dificuldade em encontrar 

publicações sobre essa temática de maneira que realizassem os testes em Humanos, isto 

evidenciou uma insuficiência de publicações que possibilitassem compreender amplas variedades 

de plantas utilizadas para produzir os óleos essenciais e seus efeitos sobre as lesões de pele em 

humanos. Isto posto, notou-se através desta busca como ainda é pouco abordado o tema dos óleos 

essenciais e seu uso em humanos, ainda que a sua utilização venha sendo cada dia mais conhecida 

popularmente, a sua eficácia, benefícios, e até mesmo contraindicações, pouco sabem-se através 

das evidências científicas, afirmando uma necessidade de mais publicações acerca do seu uso, em 

uma abordagem controlada, com níveis de evidencias altos, podendo assim, reconhecer os reais 

efeitos desta terapia, e disseminar o seu uso, se assim for, de forma segura e complementar. 
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Os roedores constituem o grupo mais diversificado de mamíferos do Brasil, tendo por volta de 

280 espécies, são animais com uma grande semelhança morfológica, e, portanto, apresentam 

dificuldade em sua diferenciação taxonômica. O uso de técnicas citogenéticas, as quais 

estabelecem cariótipos, auxiliam na distinção de espécies e estão sendo usadas para solucionar 

problemas referentes à taxonomia, se fazendo de grande importância. A tribo Orizomyini é uma 

das sete tribos da subfamília Sigmodontine, e compreende cerca de 35% das espécies dessa 

subfamília, o número diploide dos Oryzomyini pode variar de 2n=16 até 2n=88, e a distribuição 

geográfica dessa tribo 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 determinar a ocorrência de possíveis 

alterações cromossômicas nas espécies estudadas, em comparação 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 oito espécimes do gênero Oligoryzomys, resultando em: 

três protocolos (LMT 699, LMT 705 e LMT 743) foram identificados como Oligoryzomys 

nigripes, apresentando 2n=62; três protocolos (LMT 707, LMT 712 e LMT 722) foram 

identificados como Oligoryzomys flavescens, com 2n=64, e 2n=66; para os protocolos LMT 742 

e LMT 744 precisam ser feitas mais análises para contabilização correta dos cromossomos. 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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A prática cirúrgica é um dos pilares para a construção de um bom cirurgião. Entretanto, diversos 

empecilhos dificultam essa prática, há restrição de material complementar de qualidade, 

dificuldade em realizar práticas em modelos vivos e post mortem, além da própria dificuldade da 

realização dos nós. A pandemia causada pelo Sars-CoV-2 mudou drasticamente a rotina das 

universidades, agravando ainda mais o problema. Por isso, novos métodos de ensino estão sendo 

empregados para possibilitar um ensino de qualidade aos discentes. Este trabalho tem como 

objetivo o desenvolvimento de um vídeo didático que possibilita a compreensão da realização de 

nós cirúrgicos para hemostasia na disciplina de Fundamentos da Cirurgia Veterinária. O vídeo 

demonstrativo conta com passo-a-passo da realização de 3 tipos de nós cirúrgicos e suas 

variações: o nó quadrado, o nó de cirurgião e o nó de Miller. Os alunos foram divididos em dois 

grupos,  um grupo recebeu o vídeo para treinar os nós, já o outro grupo teve acesso apenas a uma 

aula demonstrativa, não podendo  praticar com o uso concomitante do vídeo, Alunos que 

praticaram junto ao vídeo didático, tiveram um desempenho superior com relação aos que não 

tiveram acesso ao vídeo, o tempo para realização do nó diminuiu drasticamente (cerca de 85%), 

a realização de falsos nós diminuiu 40%, a oclusão dos nós foi melhor (69%), e a confiança do 

realizador do nó aumentou (cerca de 75%). Além disso, os alunos responderam um questionário 

no qual revelaram sua opinião sobre a prática. Dos alunos que tiveram acesso ao vídeo, 75% 

sinalizaram que o vídeo contribuiu para a aprendizagem de nós e 72% ficaram satisfeitos com o 

seu desempenho na realização dos nós. Enquanto dos alunos que não tiveram acesso ao material 

didático, 66% não ficou satisfeito com seu desempenho e a totalidade dos alunos sentiu falta de 

um material complementar. Neste cenário, vemos a importância de materiais de apoio para 

auxiliar na compreensão e no aprendizado dos nós cirúrgicos. Materiais interativos, como os 

vídeos parecem cativar mais os alunos e tornar a prática mais dinâmica e clara.  
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Neste trabalho, objetivou-se caracterizar citogeneticamente exemplares de roedores da tribo 

Oryzomyini através de bandeamento C, G e impregnação por prata (Ag-NOR), e determinar a 

fórmula cariotípica dos exemplares analisados e quaisquer ocorrências de alterações 

cromossômicas, em comparação com a literatura. Objetiva-se com este trabalho contribuir para o 

entendimento da distribuição geográfica destas espécies. Foram estudados exemplares de 

roedores coletados no Parque Estadual de Palmas, Paraná, Brasil. Para obtenção de cromossomos 

metafásicos foi empregado o método de Ford e Hamerton (1956), com modificações conforme 

Sbalqueiro e Nascimento (1996). A obtenção do bandeamento G seguiu a metodologia de 

Seabright (1971), com modificações conforme protocolo do Hospital de Clínicas (HC-UFPR) 

para preparação de amostras. Para a documentação digital foram utilizadas câmera de celular 

pertencente à bolsista e fotomicroscópio Leica. Após análise da viabilidade de 30 amostras, 

através da preparação de lâminas do material, coloração com corante Giemsa e observação ao 

microscópio, foram selecionadas 8 destas para o trabalho: LMT603 (2n = 62/NF = 78, 

Oligoryzomys nigripes), LMT614 (2n = 60/NF = 75, O. nigripes), LMT617 (2n = 66/NF = 75, O. 

flavescens), LMT643 (2n = 62/NF = 77, O. nigripes), LMT616 (2n = 63/NF = 80, O. nigripes), 

LMT660 (2n = 61/NF = 82, O. nigripes), LMT651 (2n = 62/NF = 84, O. nigripes) e LMT656 (2n 

= 76/NF = 87, não identificada). As 22 amostras restantes apresentaram metáfases de baixa 

qualidade, ausência de metáfases ou ausência de células. As amostras apresentaram diferenças 

quanto ao 2n e/ou NF (número fundamental) das espécies com as quais foram identificadas: 

LMT603 apresentou NF = 78; LMT614 apresentou 2n = 60 e NF = 75; LMT616 apresentou 2n = 

63; LMT617 apresentou NF = 75; LMT643 apresentou NF = 77; LMT651 apresentou NF = 84; 

e LMT 660 apresentou 2n = 61. Como todas as amostras identificadas mostraram discrepâncias 

com o cariótipo esperado pela identificação, é possível que isto se deva a imprecisões na 

contagem. A obtenção de bandeamento G encontrou dificuldades significativas, mesmo após 

diversas tentativas, sendo a principal delas a calibração do tempo de exposição das lâminas aos 

reagentes, especialmente a tripsina, devido a sua alta reatividade; por isso, até o momento não foi 

concluído o bandeamento G de nenhuma das amostras. Porém, é esperado que o trabalho seja 

concluído até a sua apresentação, visto que os bandeamentos restantes apresentam dificuldades 

menores e a calibração do bandeamento G está se aproximando do ponto ótimo. 
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A peridodontite é uma doença inflamatória crônica, associada a um biofilme disbiótico, que afeta 

os tecidos de sustentação dos dentes. Ocasiona destruição dos tecidos de suporte, reabsorção 

óssea, infiltração de leucócitos e formação de bolsa periodontal se não tratada, a periodontite pode 

evoluir e ocasionar a perda do dente. Além do processo inflamatório local, a periodontite 

apresenta repercussões sistêmicas, e pode influenciar de forma direta ou indireta na manifestação 

de doenças sistêmicas como diabetes melito, doenças respiratórias e doenças cardiovasculares, 

por exemplo. Vários estudos têm demonstrado que pacientes com periodontite apresentam 

também disfunção endotelial, que é o primeiro sinal de desordens cardiovasculares. Estudos pré-

clínicos mostram que animais com periodontite apresentam aumento na expressão vascular de 

COX-2 e redução na biodisponibilidade de óxido nítrico, sendo estes os primeiros fatores 

associados à disfunção endotelial. Dessa forma o objetivo deste estudo foi avaliar  coração de 

animais com periodontite induzida por ligadura. Ratos wistar machos foram divididos em dois 

grupos: ligadura (as ligaduras foram colocadas nos segundos molares superiores e primeiros 

molares inferiores) e sham (as ligaduras foram posicionadas e imediatamente removidas). Catorze 

dias após o procedimento, os animais foram eutanasiados. Mandíbula e maxila foram dissecadas 

para quantificação da perda óssea alveolar por meio de análise morfométrica, os corações foram 

removidos para análise histológica (com as colorações de Hematoxilina e Eosina para 

visualização do infiltrado inflamatório e Tricrômio de Mallory para visualização de fibras 

colágenas) e o sangue foi coletado. Dados preliminares confirmam a presença de periodontite no 

grupo ligadura bem como sugerem maior infiltrado inflamatório no tecido cardíaco desses 

animais. Os experimentos estão em andamento, em fase de análise das amostras coletadas. 
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No final de 2019, em Wuhan (China), foi notificada a emergência de um novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), sendo este capaz de resultar em doença (COVID-19) e evoluir para síndrome 

respiratória aguda grave. Identificou-se ainda, que a doença desencadeou sinais e sintomas 

clínicos em outros órgãos, como o fígado, tendo sido relatadas alterações nos marcadores, 

indicando lesão hepática. A entrada celular viral e sua disseminação no organismo é consequência 

da expressão de um receptor celular comum (Angiotensin-Converting Enzyme 2 ou ACE2). 

Entretanto, para a efetiva intrusão celular é necessária a participação de outras enzimas humanas, 

como TMPRSS2 (Serina Protease Tipo 2) e Furina. Dessa forma, foi identificado que a 

glicoproteína viral Spike possui afinidade e se liga à ACE2, que é estruturalmente dividida em 

duas subunidades: S1 (N-terminal, que se conecta ao receptor) e S2 (C-terminal, que participa do 

processo de penetração). Após o processo inicial de ativação, outra clivagem entre os sítios S1/S2 

e S2’ é essencial para a entrada viral. Sobre isso, a enzima TMPRSS2, com grande expressão 

hepática, exerce a referida atividade sobre a glicoproteína Spike do SARS-CoV-2, o que permite 

a fusão entre as membranas viral e celular, a entrada do material genético viral e o 

desenvolvimento da infecção. Por fim, a via de sinalização Akt/mTOR é ativada e várias 

alterações da COVID-19 são acionadas. O objetivo desse estudo foi analisar por meio da 

bioinformática a interação da enzima TMPRSS2 envolvida no processo de infecção e replicação 

do SARS-CoV-2 no hepatócito utilizando inibidores enzimáticos. Para isso, a interação entre a 

TMPRSS2 humana e as drogas inibidoras, FUT-175 e Camostat foi avaliada utilizando 

simulações de molecular docking a fim de selecionar o confórmero mais estável e tentar 

estabelecer o nível de influência das ligações na eficiência do processo de infecção SARS-CoV-

2/hepatócito. Verificou-se uma afinidade e estabilidade significativas das ligações entre proteínas 

hepáticas humanas e seus inibidores, sendo, assim, capazes de prevenir o desenvolvimento de 

infecções in silico. Uma análise do processo de infecção por SARS-CoV-2 indicou que as 

proteases das células hospedeiras e as proteínas da cascata de sinalização podem ser um alvo 

potencial para intervenções terapêuticas para sintomas da COVID-19, incluindo sintomas 

gastrointestinais devido a danos no fígado. Dessa forma, o estudo in silico demonstrou potenciais 

direcionamentos no estudo terapêutico no tratamento dos sintomas hepáticos, que ainda são pouco 

explorados na literatura científica. 
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O baixo peso ao nascer (BPN) é um problema de saúde pública associado a desfechos negativos 

para o recém-nascido, e posteriormente para a vida adulta. O BPN subsidia a identificação  de 

pontos críticos de melhoria e orienta ações e políticas públicas voltadas para o público materno-

infantil a fim de diminuir seu impacto. Esse trabalho objetivou analisar a tendência temporal do 

baixo peso ao nascer no Brasil e regiões, no período de 2010 a 2019. Utilizando dados relativos 

ao peso ao nascer coletados do Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC), por regiões do 

Brasil, as prevalências de BPN, e proporção de nascidos vivos por categorias de peso ao nascer 

foram calculadas. Modelos de regressão de Prais-Winsten foram desenvolvidos para estimar 

variação média percentual anual (VPM), e intervalos de confiança de 95% (IC95%). A 

prevalência de BPN no período avaliado variou de 8,40% a 8,70% para o Brasil, nos anos de 2010 

a 2019, com tendência de estabilidade. Maiores prevalências foram observadas nas regiões: Sul 

que variou de 8,70% a 8,85% e Sudeste 9,20% a 9,33% nos anos de 2010 a 2019. A prevalência 

do muito baixo peso ao nascer (<500 gramas) aumentou 50% (0,10 em 2010 para 0,15 em 2019 

- IC 95% 5,94) no Brasil, com tendência de aumento para as regiões Sul e Sudeste, enquanto para 

as demais regiões apresentou tendência de estabilidade. A proporção de informações ignoradas 

apresentou tendência de redução no Brasil e todas as regiões, representando 0,15% dos registros 

em 2010 e 0,03% em 2019. Conclui-se que a tendência do BPN no Brasil foi de estabilidade, 

assim como nas regiões Sul e Sudeste, enquanto nas demais regiões a tendência foi de aumento. 

Por outro lado, observou-se aumento na tendência de muito baixo peso. As maiores prevalências 

de BPN foram observadas nas regiões mais desenvolvidas o que pode estar relacionado às 

características da gestante, e da atenção ao pré-natal, bem como ao avanço na área de neonatologia 

e UTI neonatal, juntamente com a maior disponibilidade e qualidade de recursos e serviços 

perinatais. 
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Este subprojeto faz parte do projeto de pesquisa que visa a criação de um sistema gráfico-

informacional (SGI) para desenvolvimento de imagens na área médica para a UNA-SUS/UFMA 

(Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde da Universidade Federal do Maranhão), que é 

uma das IES mais atuantes do sistema UNA-SUS do Ministério da Saúde. UNA-SUS/UFMA tem 

grande a produção de imagens para auxiliar nos materiais educacionais. Mas, a elaboração de 

imagens se dá de maneira assistemática, particularmente nos aspectos gráfico-informacionais. 

Considerando isto, o projeto de desenvolvimento do SGI tem as fases: (1) Estudo bibliográfico; 

(2) Estudo das representações gráfico-informacionais de imagens médicas em repositórios; (3) 

Análise de contexto de elaboração e uso de imagens na UNA-SUS/UFMA e requisitos para o 

SGI; (4) Elaboração do SIG para desenvolvimento de imagens médicas para repositórios da UNA-

SUS/UFMA; (5) Avaliação do sistema proposto; e (6) Capacitação de desenvolvedores para uso 

do sistema. Este subprojeto insere-se na etapa (3), com as atividades de leitura/fichamento 

bibliográfico, discussão de literatura, a análise e síntese de coleta de dados sobre sistemas de 

representação pictórica, e organização sistêmica de informação. Consta dos resultados parciais da 

leitura da literatura principal da fase 3 do projeto, e do estudo do sistema escolhido como 

referência para a criação do SGI de imagens médicas: o ISOTYPE- International System of 

Typographic Picture Education. Assim, foram selecionados seis textos no escopo de organização 

de bibliotecas de imagem, catalogação e sistematização de imagens médicas, e softwares e bancos 

de imagens já existentes nessa área. Em sequência, foi realizada uma extensa pesquisa e revisão 

bibliográfica acerca da abordagem sistêmica adotada para a construção de imagens no ISOTYPE, 

o que contribuirá na elaboração do método organizacional do sistema gráfico-informacional 

pretendido. 
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A doença renal crônica (DRC) é causadora de danos graduais e irreversíveis aos rins. Os pacientes 

com essa condição possuem como tratamento as terapias de substituição renal, dentre elas a diálise 

peritoneal (DP) que, a partir da administração de uma solução de diálise utiliza-se da capacidade 

dialítica da membrana peritoneal. Essa modalidade possui alto custo-benefício, porém a longo 

prazo resulta em complicações como fibrose, inflamação e perda da capacidade dialítica. A 

membrana peritoneal ao entrar em contato com a solução de diálise libera microvesículas (MVs). 

Pensando nisso, o objetivo do presente projeto foi isolar, quantificar e caracterizar as MVs do 

dialisato de pacientes submetidos a DP, com o intuito de utilizá-las como potenciais 

biomarcadores fisiológicos da membrana peritoneal. Para isso, foram realizadas coletas de 

dialisato de cinco pacientes; sendo essas amostras centrifugadas a 2.500 g por 20 minutos para 

remoção de contaminantes. Posteriormente, as MVs foram sedimentadas por centrifugação a 

100.000 g por 90 minutos, o sobrenadante foi descartado e o pellet contendo as MVs foi 

ressuspendido em 1 mL de PBS e filtrado por uma membrana de 0,22 µm. Em seguida, realizamos 

o ensaio de Bradford para dosagem de proteínas totais. Os ensaios de Dynamic Light Scattering 

(DLS) e Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) foram realizados no intuito de verificar o 

tamanho e concentração das MPs obtidas em duas diluições (1:10 e 1:20). Também executamos 

ensaios de microscopia eletrônica de varredura para  caracterizar morfologicamente as vesículas. 

A concentração de proteínas totais nas MVs obtidas foi de 250 µg/mL. As MVs 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. Os ensaios de microscopia 

eletrônica de varredura evidenciaram a morfologia das vesículas e corroboraram os resultados de 

NTA e DLS sobre o tamanho das MVs. Em conclusão, os resultados indicaram que o tamanho 

das MVs, de acordo com a classificação da International Society for ExtracellularVesicles (2018), 

está na categoria de small Extracellular Vesicles (sEVs), que enquadra vesículas com um tamanho 

menor de 100 nm ou menor que 200 nm. Os próximos passos incluem a realização de ensaios de 

citometria de fluxo para confirmar a origem das MVs. 
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Introdução: A gestão em saúde demanda a tomada de decisão sobre situações complexas. Um 

desafio dos gestores é  dispor de um sistema que possibilite a disponibilidade, compartilhamento, 

organização e pesquisa de dados. Nesse contexto, as ontologias, que são ferramentas 

organizacionais que representam conceitos e terminologias, podem ser instrumentos necessários 

para pesquisas de dados de gestão, e por serem amplas e simples, aplicáveis à realidade brasileira. 

Objetivo: Essa pesquisa tem como objetivo analisar metodologias para o desenvolvimento de 

ontologias de suporte à gestão em saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão de escopo 

realizada nas bases de dados Google Acadêmico, PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual de Saúde, 

com a aplicação de estratégia de busca, filtros de anos (2017-2022), linguagem (português, inglês 

e espanhol) e disponibilidade gratuita online, estes últimos utilizados como critérios de inclusão 

e foram excluídos textos fora do contexto da Tecnologia da Informação, pois o conceito de 

ontologia não é exclusivo da Informática e gestão em saúde. Resultados e discussões: Dos 2.466 

textos, apenas nove foram utilizados como amostra para a revisão de escopo. Eles evidenciam 

que existem diferentes metodologias para a criação de uma ontologia, no entanto, geralmente são 

baseadas em ontologias já existentes, como a linguagem OWL (Web Ontology Language) e a 

ferramenta de edição Protégé, as mais citadas nos artigos. Outras metodologias apontadas foram 

a BFO (Basic Formal Ontology) e a IDO (Infectious Ontology Disease).  Conclusão: Conclui-se 

que, na realidade brasileira existem poucos artigos evidenciando o uso de ontologias de apoio à 

gestão em saúde, porém que há a possibilidade de aplicação dessa ferramenta no Brasil, além de 

oportunizar a introdução deste modelo na realidade da gestão. 
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O cenário vivenciado atualmente, a era da comunicação instantânea, qualquer indivíduo tem 

informações e notícias a sua disposição. A facilidade de criar informação e compartilhar conteúdo 

se tornou parte do cotidiano das pessoas e o que poderia facilitar o entendimento da ciência, 

tornou-se motivo de preocupação, tendo em vista a disseminação de falsas notícias, as fake news. 

Essas notícias falsas consideram a vulnerabilidade dos indivíduos, para disseminar mentiras e 

manipular pessoas. A desinformação na área da saúde é ainda mais preocupante, especialmente 

quando observamos o momento atual, de pandemia de Covid-19, no qual notamos a influência 

destas notícias sobre as pessoas, a exemplo do consumo de remédios sem nenhuma comprovação 

cientificaou a negação pela vacinação. É neste contexto que se insere o presente estudo que tem 

como objetivo analisar os novos livros didáticos do novo ensino médio, da área de ciências da 

natureza e suas tecnologias. Por meio de uma pesquisa qualitativa e critérios de análise pré-

estabelecido, analisaremos os conteúdos relacionados às fake news, especialmente àquelas que 

tangem o tema saúde.Os livros didáticos são de grande importância para todas os componentes 

curriculares abordados no cotidiano escolar, visto que é um dos principais materiais didáticos de 

ensino utilizados no Brasil. Motivos pelos quais, consideramos importante analisar como a 

temática que envolve fake news e a saúde vem sendo abordada nos novos livros didáticos na área 

de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do novo Ensino Médio. Ao final pretendemos que o 

presente estudo contribua para que sejam compreendidas as possibilidades de desenvolver a 

alfabetização midiática na sala de aula. É fundamental que se repense estratégias para ensinar 

novas formas de relacionamento com as informações advindas das mídias sociais, especialmente 

acerca dos conteúdos científicos, na divulgação científica. 
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O conhecimento das técnicas de síntese cirúrgica é de suma importância na medicina veterinária, 

especialmente na área de clínica cirúrgica. O estudo deste tema, feito tradicionalmente pelo 

acompanhamento de gravuras da literatura e vídeos demonstrativos, é desafiador em um primeiro 

momento pela necessidade de habilidades psicomotoras que o aluno inexperiente ainda não 

possui. Em função desta dificuldade no início das aulas práticas onde o foco dos estudos é a 

síntese cirúrgica, o objetivo deste trabalho foi produzir vídeos demonstrativos didáticos acerca 

das principais suturas aplicadas na medicina veterinária e avaliar sua eficácia como ferramenta de 

ensino a distância . Foram produzidos vídeos demonstrativos sobre as principais suturas aplicadas 

na medicina veterinária, em pele sintética. As técnicas de síntese estabelecidas como essenciais 

ao conhecimento do médico veterinário foram as suturas: Simples contínua, Simples 

interrompida, em Sultan, em U vertical e em U horizontal. Foram separados aleatoriamente dois 

grupos de estudantes do 3° ano de medicina veterinária da UFPR. O grupo 1 teve acesso aos 

vídeos instrutivos por 20 minutos antes de sua avaliação, o grupo 2 teve apenas as aulas do tema 

como referência, os grupos possuíram 11 e 12 alunos respectivamente. Foram realizados 

encontros com grupos de 4 alunos onde foram avaliadas suas capacidades de reproduzirem as 

técnicas de suturas exigidas, para cada aluno foram sorteadas duas técnicas, todos também fizeram 

a sutura simples interrompida, cada sutura foi realizada duas vezes. As suturas executadas foram 

avaliadas pelos seguintes parâmetros: Se a técnica executada foi a correta; a simetria, a 

equidistância e tensão dos pontos, a execução dos nós e sobre-nós e o porte dos materiais. Os 

alunos foram questionados sobre sua experiência prévia com suturas para a prevenção de desvios 

por fatores extrínsecos. Ao fim os participantes responderam um questionário para estimar a 

qualidade dos materiais produzidos, o aproveitamento do encontro como experiência prática, a 

evolução ou não da segurança em realizar as técnicas in vivo e sua satisfação com o aprendizado 

do conteúdo. Os alunos do grupo 1 apresentaram desempenho superior em todos os quesitos, com 

em média 37,81% mais execuções corretas, o grupo 2 apresentou em media 12,28% mais erros, 

também apresentou 600% a mais de desistências. Corroborando com o já demonstrado na 

literatura, a associação de vídeos demonstrativos com práticas em simulador supera o aprendizado 

adquirido apenas no acompanhamento de vídeos e gravuras ou na aula teórica. 
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Dentre os ossos do pé, o calcâneo se destaca por seu tamanho e importante função na sustentação 

da carga axial do corpo. A ocorrência de fraturas neste osso, embora baixa, traz importante 

impacto negativo à vida do paciente. A maioria dos casos corresponde a fraturas intra articulares, 

as quais exigem uma abordagem minuciosa pela equipe médica, por apresentar prognóstico 

reservado. Para a classificação deste tipo de fratura, emprega-se a de Sanders, a qual utiliza dados 

da tomografia computadorizada para identificar a presença de fragmentos intra articulares em 

foco de fratura, e o número de traços. A impressão 3D está em crescimento na ortopedia devido 

a possibilidade de fornecer a manipulação direta da fratura do paciente pelo ortopedista, 

contribuindo para uma consciência melhor da lesão, além de permitir a compreensão das relações 

intrínsecas anatômicas existentes no sítio de fratura, planejando a conduta terapêutica mais 

eficiente. Ainda, possui seu uso enquanto objeto de ensino aos ortopedistas mais jovens, por 

conferir uma experiência tátil direta, similar ao que se irá abordar no centro cirúrgico, 

possibilitando uma curva de aprendizagem mais assertiva. Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho foi analisar se, o uso de moldes em impressão tridimensional, em comparação com os 

exames de imagem tradicionais (radiografia e tomografia computadorizada), impactam na tomada 

de decisão sobre o tratamento a ser empregado para uma fratura especifica, de ortopedistas em 

diferentes estágios de formação, e qual seria a melhor via de acesso para correção cirúrgica da 

fratura, caso fosse necessária. Para isso, foram recrutados 16 observadores do complexo Hospital 

de Clínicas da UFPR, 8 residentes em Ortopedia, 4 Ortopedistas não especialistas em Pé, e 4 

Ortopedistas especialistas na área. Foram apresentados a cada um deles 4 exames de imagem de 

um mesmo paciente (radiografia, tomografia computadorizada, tomografia 3D e modelo 3D), 

envolvendo ao final 6 pacientes diferentes, e questionados qual seria a abordagem terapêutica 

realizada para cada exame de imagem (se conservadora ou cirúrgica) e, caso cirúrgica, qual seria 

a via preferencial de acesso. Os resultados foram tabulados frente à variável kappa de 

concordância. A partir da análise das 128 respostas obtidas, observou-se uma tendência de 

mudança de tratamento no paciente 1, com base na apresentação dos exames de imagem 

tridimensionais, e uma readequação da via de acesso cirúrgica empregada no paciente 2, devido 

a visualização do modelo tridimensional. 
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Muitos estudos vêm apontando a interface infância e natureza para a construção de habilidades 

cognitivas, intelectuais, físicas, emocionais e afetivas com relação aos seres humanos e com 

outros seres vivos. Em decorrência da crise sanitária mundial causada pelo novo coronavírus 

(Sars-Cov-2) e medidas de distanciamento social para evitar a propagação do vírus, a relação com 

a natureza se tornou ainda mais restrita. Diante do exposto, o presente trabalho objetivou analisar 

as experiências vivenciadas por crianças, de zero a doze anos, na natureza durante a pandemia de 

COVID-19 e identificar qual foi o contato com o ambiente natural durante o período de 

distanciamento social. Devido ao contexto pandêmico, a aplicação da pesquisa, caracterizada 

como qualitativa, se deu pela formulação de um questionário eletrônico utilizando a plataforma 

Google Forms. O formulário foi divulgado, entre 21 de janeiro e 25 de maio de 2022, em várias 

redes sociais com o intuito de alcançar um público heterogêneo. As 60 respostas obtidas foram 

analisadas e demonstraram que 95% das crianças, em período anterior à pandemia, possuíam 

contato com a natureza, entretanto, com o distanciamento social, 67,7% das respostas indicaram 

que os locais de brincadeira e contato com a natureza se restringiu ao quintal ou espaço interno 

das residências. Destaca-se que a ausência de natureza nas experiências das crianças gerou um 

impacto direto na saúde e bem-estar das mesmas, influenciando nos processos de 

desenvolvimento cognitivo e emocional como sinais de reclusão e introversão, irritabilidade e 

cansaço excessivo. O déficit de contato com a natureza, adicionado ao contexto pandêmico, 

influenciou nas experiências cotidianas das crianças, como o aumento do uso de aparelhos 

eletrônicos. Diante do exposto, os resultados da pesquisa são preocupantes visto que a falta de 

vivências e brincadeiras das crianças na natureza já era motivo de debates e discussões entre 

pesquisadores de diversas áreas, contudo, se amplificou com a intensa adesão às tecnologias e 

distanciamento social em decorrência da pandemia. 
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O nitrogênio é um elemento essencial para a vida, devido ao seu papel estrutural em biomoléculas. 

Apesar de ser o principal componente da atmosfera, pode ser um fator limitante para o 

crescimento das plantas por sua baixa concentração em formas assimiláveis no solo. Assim, o uso 

de fertilizantes nitrogenados cresceu drasticamente nas últimas décadas, embora possa ocorrer o 

desperdício de até 70% do nitrogênio, que pode causar a acidificação e eutrofização de ambientes. 

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) consiste na conversão do nitrogênio atmosférico em 

amônia, através do complexo enzimático da nitrogenase. A FBN pode ser realizada por alguns 

microrganismos, denominados diazotrofos. Dentre os diazotrofos endossimbióticos, a bactéria 

Sinorhizobium fredii NGR234 é conhecida por ser capaz de nodular o maior número de 

hospedeiros – 112 gêneros de leguminosas. S. fredii possui o sistema NTR, que controla o 

metabolismo do nitrogênio através de um conjunto de proteínas e, dentre elas, a proteína NtrC. 

NtrC é um ativador transcricional que, em baixas concentrações de amônio, facilita a ligação da 

RNA polimerase σ54 ao DNA, induzindo a transcrição de genes envolvidos no metabolismo do 

nitrogênio. Este trabalho teve o objetivo de verificar se quatro genes candidatos, ngr_b17280, 

nrtA, rhcC2 e tolC estão sujeitos à regulação por NtrC. Para isso, as regiões promotoras dos genes 

foram clonadas no vetor pTZ57R/T. Para o gene nrtA, foram construídos dois plasmídeos: um 

contendo um fragmento menor da região promotora e um maior. Os fragmentos foram 

sequenciados para comprovar a composição correta dos nucleotídeos e sua orientação no vetor. 

Depois, os plasmídeos foram clivados com as enzimas EcoRI e HindIII, assim como os vetores 

pPROBE-GT e pPROBE-GT’ e foram submetidos à uma reação de ligação. Estes vetores 

permitem a fusão dos fragmentos contendo as regiões promotoras e o gene da proteína verde 

fluorescente (GFP). Células de Escherichia coli S17.1 foram transformadas com estes plasmídeos, 

para conjugação com NGR234 selvagem e uma estirpe mutante ntrC-. Estas foram crescidas em 

meio mínimo com amônio ou com nitrato como fonte de nitrogênio, para análise das regiões 

promotoras através da expressão de GFP. A expressão de GFP a partir das regiões promotoras de 

ngr_b17280 e nrtA foi significativamente maior na estirpe selvagem cultivada com NaNO3. Estes 

resultados sugerem que a expressão destes genes é regulada por NtrC e depende dos níveis de 

amônio. A expressão a partir dos promotores rhcC2 e tolC está sendo testada. 
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A contrarreferencia tem sido usada como estratégia que visa a continuidade do cuidado dos 

pacientes hospitalizados para a atenção primária. Objetivo: Elaborar material educativo destinado 

ao paciente com sonda enteral contrarreferenciado para a atenção básica de saúde, visando o 

autocuidado e a continuidade do cuidado. Metodologia: O material educativo foi resultado de uma 

revisão integrativa que seguiu 6 etapas: definição da questão da pesquisa, delimitação dos critérios 

de inclusão e exclusão/amostragem ou busca de dados, coleta dos dados, análise dos dados/análise 

dos achados, interpretação dos resultados e síntese de revisão. A busca foi realizada nas bases: 

Biblioteca Virtual da Saúde, Academic Search Premier e PubMed. Aplicou-se a mesma estratégia 

de busca em todas elas e dois filtros: texto completos e publicados de 2017 a 2022. Resultados: 

A busca resultou em 55 artigos, os quais foram analisados pelo fluxograma PRISMA. Nos 5 

artigos selecionados foram identificados as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros nas 

orientações, a importância da orientação no momento da alta e as principais complicações com 

sondas enterais no ambiente domiciliar. Com base nas evidências obtidas a partir da revisão 

integrativa e com enfoque nas questões clinicas relacionada às complicações do uso da sonda em 

ambiente domiciliar, obteve-se como produto um material educativo, no modelo de folder, com 

orientações para prevenir tais complicações fora do ambiente hospitalar e encontra-se em anexo. 

Considerações finais: Espera-se que esse trabalho auxilie os profissionais de enfermagem na 

aplicação de estratégias efetivas no gerenciamento do cuidado e em ações educativas; que 

oportunizem a orientação aos pacientes, prevenindo acidentes com as sondas enterais e, com isso, 

que eles sofram descontinuidade do cuidado. 
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A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 em 2020 trouxe muitas questões relevantes à saúde, como 

formas de prevenção e tratamentos. Suas manifestações mais graves fizeram com que muitos 

indivíduos necessitassem de tratamento em unidades de terapia intensiva, assim como a utilização 

de respiradores mecânicos e terapia nutricional enteral. Este trabalho buscou avaliar o perfil da 

terapia nutricional enteral utilizada em pacientes com Covid-19 internados em unidades de terapia 

intensiva do Complexo Hospital de Clínicas UFPR, relacionando à situação clínica do paciente 

internado com COVID-19 e à disponibilidade de fórmulas. A consulta aos prontuários foi 

realizada de março de 2020 a abril de 2021, e os critérios de inclusão abrangeram pacientes 

adultos (acima de 18 anos) de ambos os sexos, diagnosticados com SARS-CoV-2, que 

necessitaram de assistência hospitalar e terapia nutricional enteral por pelo menos 3 dias 

consecutivos. As fórmulas enterais foram agrupadas por características como densidade 

energética e proteica. Os dados foram apresentados como frequência simples. Foram Avaliados 

211 prontuários, destes foram incluídos 139. A maioria dos pacientes era do sexo masculino 

(56,1%) com idade média de 58,4 anos (19-80). O tipo de fórmula enteral mais utilizada por estes 

pacientes neste período foi polimérica, hipercalórica, hiperproteica, 1,5kcal/ml e a utilização de 

módulos proteicos foi necessária em 1177 dias para complementar as fórmulas de sistema fechado 

que não contemplavam a necessidade proteica dos pacientes com COVID-19. Embora as fórmulas 

enterais sejam desenvolvidas para situações clínicas especificas, o sistema fechado limita e 

padroniza a composição das mesmas. Este trabalho demonstrou a alta frequência de adaptações 

da composição da fórmula, ou da sua indicação, realizadas pelos nutricionistas intensivistas afim 

de garantir a individualização da prescrição. 
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Introdução: A infecção respiratória ocasionada pela COVID-19 pode se apresentar de forma 

assintomática, com sintomas leves, ou na forma grave necessitando de internação na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). O vírus utiliza como hospedeiro as células ACE2, um receptor de 

membrana que se apresenta principalmente no trato respiratório. A evolução da síndrome 

respiratória aguda grave pode colocar o paciente em estado criticamente enfermo, podendo levar 

a agravos clínicos, como acidose metabólica. Logo a identificação do risco nutricional precoce 

nos pacientes com COVID-19 em tratamento intensivo, oferecem subsídio para uma adequada 

conduta nutricional para evitar o agravamento do estado nutricional do paciente. Objetivo: avaliar 

a ocorrência de desnutrição utilizando a ferramenta a Avaliação Subjetiva Global, a 

Circunferência da Panturrilha (CP) e CP corrigida como indicadores dos desfechos: óbito, tempo 

de permanência hospitalar e tempo de UTI. Método: Estudo do tipo observacional analítico 

transversal, realizado nas Unidades de Terapia Intensiva Respiratória com pacientes maiores de 

18 anos com COVID-19. A coleta dos dados foi realizada através de entrevista com o paciente ou 

ligação telefônica com parentes, preenchendo uma ficha semiestruturada de avaliação nutricional 

que continha ASG, foi realizada a medida da CP e análise da CP corrigida em até 72 horas após 

a internação na UTI. Estatística: A digitalização foi realizada em um banco no programa 

Microsoft Excel®, sendo que as análises estatísticas utilizaram o programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS®), versão 20.0, também foi realizado o teste de Shapiro-

Wilk e a curva ROC. Resultados: Foram avaliados 256 pacientes, destes 45,4% foram 

classificados como bem nutrido segundo ASG, não houve diferença de tempo de internação na 

UTI e hospitalar entre os pacientes com diferente classificação do estado nutricional. No entanto, 

pacientes com CP corrigida para adiposidade menor que 28,85cm (sensibilidade de 1 e 

especificidade de 0,84) indicou maior permanência hospitalar (> 23 dias) entre os sobreviventes, 

uma vez que .45,3% dos pacientes avaliados evoluíram a óbito. 
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Em decorrência do atraso na resposta do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o estudo teve a 

necessidade de mudança de seu delineamento de pesquisa, passando de estudo de abordagem 

retrospectiva, documental e quantitativa, para revisão integrativa de literatura. Objetivo:  analisar 

o perfil de pacientes admitidos em unidade de urgência e emergência por lesão autoprovocadas 

por comportamento suicida. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases 

de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca de Medicina Americana (PubMed), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scopus, Embase, Clinicaltrials e Central. Foram 

encontrados 812 artigos dos quais 17 estudos foram selecionados para análise final. Resultados e 

discussão: Os achados indicam que as pessoas mais propensas a se autolesionarem são mulheres, 

adultas jovens, moradoras da região urbana, solteiras, com ensino médio completo, brancas, 

desempregadas ou estudantes, com algum tipo de doenças psiquiátricas, dentre elas ansiedade e 

depressão, psicose e estresse. O motivo principal foi relacionamento interpessoal, sendo o 

mecanismo mais utilizado a intoxicação por substâncias, corte e/ou perfuração, quedas e asfixia. 

O desfecho após a entrada a unidade de emergência foi a alta hospitalar, seguida por internação. 

Muitos pacientes utilizaram bebidas alcoólicas ou drogas concomitantes às lesões 

autoprovocadas, resultando no agravamento clinico das lesões tendo maior chance em óbito. A 

taxa de óbitos de pacientes idosos que se autolesionam, após a admissão no Pronto socorro foi 

maior do que a de adultos jovens, levando como hipótese não apenas por sua maior 

vulnerabilidade física, mas também por sua maior intenção de suicídio. Considerações finais: 

Sugere-se, estudos futuros, para examinar os efeitos das intervenções principalmente em unidade 

de emergência, sendo estas o primeiro acesso dessa clientela, e onde o tratamento deverá ser 

adequado e garantir a continuidade do cuidado. 
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A Dermatite Atópica (DA) é uma doença cutânea inflamatória crônica frequente na faixa etária 

pediátrica. Cerca de 50% dos pacientes atópicos apresentam distúrbios do sono, exacerbados 

durante os surtos de eczema, mas também relacionados a fatores emocionais e psicossociais. As 

bruscas alterações sociais e ambientais provocadas pela pandemia da COVID-19 influenciaram 

na qualidade de vida de toda população. O objetivo do estudo foi avaliar a frequência de distúrbios 

do sono em escolares com Dermatite Atópica e relacionar aos escores de gravidade da doença, 

hábitos de vida e qualidade do sono no período anterior e durante a pandemia COVID-19. Foi 

realizado em estudo transversal, analítico, prospectivo, não controlado, que incluiu 17 pacientes 

com DA, com idade entre 5 a 10 anos acompanhados em um hospital terciário. Foi aplicada a 

escala de distúrbios do sono em crianças (Sleep Disturbance Scale for Children), perguntas sobre 

higiene do sono e hábitos de vida. A gravidade da DA foi determinada pelo índice SCORAD 

(Scoring of Atopic Dermatitis). A primeira avaliação ocorreu no período de outubro de 2019 a 

março de 2020, e a segunda de outubro a dezembro de 2021. Foram realizados os testes Qui-

quadrado Pearson, Exato de Fisher e Mann-Whitney e considerado o nível de significância de 

5%. A média de idade na primeira avaliação foi de 7,69 ± 1,69 anos, 70,58% eram do sexo 

feminino. A média de tempo entre as duas avaliações foi de 23,29 ± 3,07 meses. A gravidade da 

DA foi leve em 47,05% dos pacientes em ambas as avaliações. Distúrbio do sono ocorreu em 14 

(82,35%) participantes na primeira avaliação e 5 (29,41%) na segunda (p=0,013). Antes da 

pandemia, houve predomínio do Distúrbio Respiratório do Sono (DRS), Hiperidrose do Sono 

(HS) e Distúrbio do Início e Manutenção do Sono (DIMS) em cinco (29,41%), sete (41,17%) e 

seis (35,29%) pacientes, respectivamente; durante a pandemia, esses números diminuíram para 

23,52% no DRS, 17,64% no HS e 5,88% no DIMS. O estresse físico ou emocional foi relatado 

por cinco (29,41%) pacientes durante a pandemia, e não foi observado em nenhum paciente na 

primeira avaliação (p=0,044). Concluímos que na pandemia da COVID-19, houve mudança nos 

hábitos e melhora nos indicadores de qualidade de sono, apesar da manutenção dos índices de 

gravidade da doença e da piora do estresse emocional.  
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A identificação das espécies é uma ferramenta essencial para o fornecimento de informações 

sobre a biodiversidade de um local.  As poucas diferenças morfológicas entre os indivíduos da 

ordem Rodentia dificultam a sua classificação taxonômica, logo a citogenética é utilizada para 

determinação de cariótipos específicos para cada uma das quase 2.300 espécies, cujo número 

diplóide pode variar entre 2n=10 até 2n=102 (PARESQUE et al., 2004; ROMANENKO, 2011). 

Este trabalho buscou caracterizar citogeneticamente os pequenos mamíferos da tribo Akodontini 

coletados no Parque Estadual de Vila Velha, uma Unidade de Conservação da Natureza e Sítio 

Geológico no município de Ponta Grossa no estado do Paraná, Brasil. Para a obtenção dos 

cromossomos metafásicos, células retiradas do fêmur dos roedores foram preparadas utilizando o 

método de FORD e HAMERTON (1956), com modificações de SBALQUEIRO e 

NASCIMENTO (1996). A técnica utilizada para a contagem do número de cromossomos foi a de 

coloração comum com Giemsa, na qual após a troca do fixador (metanol e ácido acético 3:1), 

pingou-se 2 a 3 gotas do material de cada protocolo numa lâmina em banho maria ou aquecida 

com fogo e corada por 8 minutos em uma cubeta com 0,8 ml de Giemsa e tampão fosfato. Para a 

análise do padrão de bandeamento utilizou-se a banda G e serão realizadas a banda C e 

impregnação por prata (Ag-NOR). A banda G evidencia as regiões de heterocromatina e para essa 

técnica utiliza água destilada, tripsina, soro bovino fetal e solução salina para preparar as lâminas 

que posteriormente são coradas com 1 ml de Giemsa diluída no tampão fosfato. As análises foram 

feitas no microscópio óptico, utilizando as objetivas de 10x e 20x para correr as lâminas e a 

objetiva de 100x com óleo de imersão para analisar as metáfases encontradas. Os protocolos LMT 

721 (fêmea), LMT 741 (fêmea), LMT 745 (macho) apresentaram 2n=44 cromossomos e NF= 44, 

portanto pertencem a espécie Akodon paranaensis. O protocolo LMT 719 (macho) aparentemente 

possui 2n = 25 cromossomos, caracterizando Akodon montensis com 1 cromossomo B,  porém 

carece de mais análises para a identificação correta da espécie. Essas informações podem 

contribuir para a escolha das estratégias de conservação da biodiversidade no Parque Estadual de 

Vila Velha e com o conhecimento da distribuição biogeográfica desses animais. 
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O procedimento de palpação abdominal em felinos consiste em importante ferramenta do exame 

físico durante a avaliação dos pacientes, investigando a presença de alterações na cavidade 

abdominal. O treinamento e aperfeiçoamento desse procedimento é essencial para os estudantes 

e profissionais de medicina veterinária. Procedimentos semiotécnicos, incluindo a palpação 

abdominal, clínicos e cirúrgicos podem ser praticados por meio de métodos alternativos ao uso 

de animais. Um exemplo de metodologia alternativa é a utilização de modelos sintéticos, que 

consistem em objetos designados para a simulação de tecidos, órgãos, cavidades corporais e 

animal inteiro. Nesse contexto, o projeto buscou desenvolver dois modelos sintéticos de baixo 

custo de gatos com alterações em órgãos abdominais, para treinamento de palpação abdominal. 

Os membros pélvicos e torácicos, pelve, cavidade abdominal e cabeça dos modelos sintéticos de 

felinos foram confeccionados em borracha de silicone média flexibilidade, a partir de moldes em 

gesso pedra. Os tórax foram desenvolvidos com tecido automotivo e sondas uretrais número 12, 

para simular as costelas. O material selecionado para compor os rins e baços artificiais foi a 

borracha de silicone média flexibilidade. O fígado foi desenvolvido em elastômero de silicone 

base platina 00-30. A vesícula urinária foi simulada por meio de balão de látex com água. Os 

intestinos foram feitos com balões canudo de látex preenchidos com gel condutor para ultrassom. 

Em um dos balões canudo foi colocado um objeto redondo, simulando corpo estranho intestinal. 

Os órgãos sintéticos, acomodados em preservativos de látex feminino e masculino com gel 

condutor para ultrassom, foram fixados nas cavidades abdominais sintéticas, com auxílio de fios 

elásticos. Ao final, foram desenvolvidos dois modelos sintéticos de felinos com alterações em 

órgãos abdominais, sendo um com aumento de fígado (hepatomegalia) e corpo estranho intestinal, 

e outro com rins aumentados (nefromegalia bilateral) e baço aumentado (esplenomegalia) com 

nódulos. Os modelos finalizados passaram por validação de conteúdo por médicas veterinárias 

experientes, que consideraram os modelos bons, porém com sugestões de ajustes. Após a 

execução dos ajustes, os modelos sintéticos foram disponibilizados aos alunos de medicina 

veterinária. Esse projeto possibilita a criação de novos modelos sintéticos de palpação abdominal 

felino, adicionando novas alterações em órgãos, como a intussuscepção intestinal, fezes 

ressecadas em cólon, nódulos em fígado e vesícula urinária de pacientes com obstrução uretral. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  53 

ADOECIMENTO RESPIRATÓRIO VIRAL COM BASE NOS FATORES 

SOCIOEPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICO-LABORATORIAIS E METEOROLÓGICOS 

Nº 202211055 

Autor(es): Kamila Sartori 

Orientador(es): Maria Ribeiro Lacerda 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Influenza Humana, Síndrome Respiratória Aguda Grave, Vírus Respiratório 

 

Esse estudo aborda a ocorrência da Síndrome Respiratória Aguda Grave. O adoecimento 

infeccioso respiratório representa importante causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo, 

sendo responsável por mais de quatro milhões de óbitos anualmente. Apesar da importância de 

bactérias como agentes de infecções do trato respiratório, os vírus são os microrganismos 

responsáveis por cerca de 80% destas infecções. O objetivo do estudo foi caracterizar os vírus 

respiratórios causadores da SRAG no estado do Paraná entre os anos de 2015 a 2019; descrever 

e verificar a associação entre os fatores socioepidemiológicos e clínicos do adoecimento 

respiratório viral humano por SRAG em adultos no estado do Paraná. Foi realizado um estudo 

que utilizou testes estatísticos através de etapas quantitativas, epidemiológicas, descritivas e 

espaciais. Foi constatado no estudo que entre os anos de 2015 a 2019 a maior parte dos casos 

registrados de Síndrome Respiratória Aguda Grave possuem o agente causal não especificado. O 

ano com menos ocorrências foi em 2015, com 2556 casos, e o máximo de casos foi no ano de 

2019, com 6876 casos. O vírus mais comum na SRAG é a Influenza, uma doença que tem alta 

capacidade de transmissão e distribuição global. Entre os anos de 2015 a 2019, a população mais 

acometida pela doença foram mulheres de raça branca. A maioria dos pacientes não possuíam 

comorbidades, dos que possuíam, as mais comuns foram as pneumopatias e cardiopatias. O 

critério de diagnóstico utilizado na maioria dos casos foi o laboratorial com exame clínico. A 

maioria dos pacientes evoluíram para a cura. O estudo possui o intuito de contribuir para a 

construção do conhecimento relacionado ao adoecimento respiratório viral grave e desfechos 

entre os fatores socioepidemiológicos, clínico-laboratoriais.  
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As desordens de postura e movimento características da paralisia cerebral (PC) incluem déficits 

do controle postural (CP), desafiado pela constante modificação das demandas de tarefa e de 

ambiente, resultantes da modificação da base de suporte e da superfície de apoio durante a 

realização de atividades de vida diárias. Por conta de suas deficiências neuromotoras, crianças 

com PC podem apresentar respostas posturais menos adaptativas que seus pares típicos frente a 

modificações de tarefa e ambiente. O presente estudo revisou sistematicamente a literatura 

buscando estudos que avaliaram os efeitos da manipulação dos componentes de atividade e de 

fatores ambientais, por meio da manipulação das configurações da base de suporte e das 

características da superfície de apoio, respectivamente, sobre o CP de crianças com PC. Uma 

busca sistematizada foi realizada nas bases de dados PubMed, Web of Science, SCOPUS e 

Embase, por duas pesquisadoras independentes. Foram incluídos estudos que avaliaram os efeitos 

da manipulação da base de suporte e/ou da superfície de apoio, sobre o CP de crianças com PC. 

A busca inicial encontrou 723 artigos, dos quais dos quais nove foram selecionados com base nos 

critérios de inclusão. Cinco artigos foram adicionados a partir da busca manual nas listas de 

referências. O aumento da base de suporte durante a execução do movimento sentado para em pé, 

por meio do apoio manual, reduziu a oscilação postural das crianças, aumentando sua estabilidade 

postural e independência. Na postura sentada, o posicionamento dos membros inferiores cruzados 

permitiu um alinhamento postural de tronco mais ereto, em comparação ao posicionamento em 

long sitting, podendo ser utilizado como estratégia para diminuir o padrão flexor de crianças com 

PC e facilitar atividades na postura sentada. A manipulação da superfície de apoio pode facilitar 

ou restringir o CP sentado em crianças com PC, dependendo de sua configuração. A inclinação 

anterior do assento permitiu maior estabilidade em atividades funcionais na postura sentada, 

enquanto a inclinação posterior restringe a função e representa um desafio maior para o CP. A 

permanência em superfície maleável sozinha não influenciou o CP das crianças, mas a 

maleabilidade da superfície de apoio juntamente com a ausência de informação visual resultou 

em maior oscilação postural no grupo com PC. Assim, o ambiente e a tarefa podem ser 

manipulados de forma a facilitar ou restringir o CP em crianças com PC, que possuem estratégias 

motoras de controle menos adaptativas que seus pares típicos. 
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O Loxoscelismo, síndrome clínica ocasionada pela picada de aranhas do gênero Loxoceles spp., 

está envolvido na inoculação acidental do veneno desses animais pouco agressivos e sedentários. 

As picadas podem evoluir de duas formas, a cutânea e a cutâneo visceral. O tratamento precoce 

da manifestação sistêmica se dá pelo uso de soro antiaracnídico (SAA) ou antiloxoscélico 

(SALox), uma solução formada por imunoglobulinas do tipo IgG originadas do plasma de equinos 

expostos ao veneno de aracnídeos e purificadas por digestão enzimática. A exposição ao veneno 

loxoscélico é capaz de gerar alterações hematológicas como trombocitopenia, coagulação 

intravascular disseminada (CID), anemia hemolítica, hemoglobinemia, aumento nas 

concentrações séricas de bilirrubina, leucocitose e neutropenia, como constatado em estudos 

anteriores. O leucograma é um exame que analisa quantitativa e qualitativamente a série branca 

do sangue, gerando informações importantes para o mapeamento e diagnóstico de alterações. 

Estudos envolvendo a análise seriada de leucogramas de equinos soroprodutores não são 

encontrados na literatura e podem auxiliar na compreensão dos mecanismos imunológicos de 

animais susceptivelmente expostos ao veneno. Dessa forma, esse trabalho foi elaborado com o 

intuito de avaliar a variação no leucograma de 13 equinos utilizados na produção de soro 

hiperiume do Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológico (CPPI), em diferentes momentos 

da produção de soro antiloxoscélico. Os animais analisados receberam aplicação subcutânea de 

5mg de veneno de três espécies de Loxosceles spp. associada ao adjuvante de Freund incompleto, 

como realizado usualmente na primeira imunização dos protocolos de produção desse tipo de 

soro. As amostras de sangue foram coletadas 24 horas antes da imunização e 4, 24, 48 e 168 horas 

após esse evento. Os resultados foram analisados por animal em cada um dos momentos e de 

maneira amostral pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk, análise de variância de Friedman e 

teste de análise de variância e comparação pareada. Os resultados demonstraram a exposição 

sequencial ao veneno loxoscélico pode gerar diferenças relevantes (P>0,050) no número de 

neutrófilos segmentados, bastonetes e de linfócitos totais, além do aumento do número de 

monócitos. Não foram observadas diferenças estatisticamente relevantes (P>0,050) no número de 

basófilos, linfócitos e eosinófilos na população estudada. Mais estudos que avaliem o efeito da 

exposição repetitiva ao veneno são necessários para a compreensão dessas alterações. 
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Os pacientes oncológicos sofrem alterações metabólicas sendo a desnutrição uma manifestação 

comum e que associa-se com desfechos negativos. A escala de performance de Karnofsky (KPS) 

é validada nesse público afim de avaliar a funcionalidade, qualidade de vida e prognóstico, 

incluindo as manifestações da desnutrição. A identificação precoce da desnutrição e sua devida 

intervenção são relevantes para a melhora da qualidade de vida dos pacientes e resposta ao 

tratamento. Nesse contexto surge uma iniciativa global para o diagnóstico de desnutrição por meio 

da ferramenta Global Leadership Iniciative on Malnutrition (GLIM). O objetivo do estudo 

portanto é verificar o perfil nutricional desses pacientes. Estudo de coorte prospectivo com 

pacientes oncológicos, atendidos no ambulatório de nutrição de um hospital terciário em Curitiba 

(PR) durante o período de junho de 2021 e junho de 2022. Critérios de inclusão: maiores de 18 

anos, ambos os sexos, lúcidos e orientados, que deambulam e aceitaram participar da pesquisa. 

Por meio de anamnese e prontuário foram coletados dados acerca do sexo, idade, diagnóstico 

médico, estadiamento clínico, estatura, histórico de peso, presença de febre, via alimentar, 

ingestão alimentar, sintomas, capacidade funcional. Foram submetidos a exame e avaliação física 

(edema, DCT, peso, CB, CP, FPP) e inspeção visual  (perda de massa magra ou gorda aparente). 

Com os dados coletados calculou-se o IMC, CMB e percentis. A desnutrição foi identificada pela 

ferramenta GLIM (moderada ou grave) e a funcionalidade pela escala KPS (0 a 100 pontos). 

Aprovado pelo CEP.  Os resultados foram expressos por meio de estatística descritiva. 208 

pacientes em assistência ambulatorial foram avaliados, sendo 55% do sexo feminino, a média de 

idade 62 (± 11,84) anos. O tipo de câncer mais prevalente foi o de cabeça e pescoço (n=54), a via 

alimentar mais frequente (89%) foi a oral, e dos que apresentaram redução da ingestão alimentar 

(45%), os sintomas mais frequentes foram inapetência, náusea e/ou êmese, e a alteração do olfato 

e/ou paladar. A classificação na escala KPS variou entre 50 (4%) e 100 (14%), sendo que 30% 

pontuaram 90 e 27% deles 80. A desnutrição foi identificada em 81,25% dos pacientes pelo 

GLIM, sendo em relação ao total da amostra, 32% (n=67) com desnutrição moderada e 49% 

(n=102) com desnutrição grave. A maioria dos pacientes apresentou desnutrição grave segundo o 

GLIM e pontuaram 90 na escala KPS, demonstrando alguma limitação em relação a capacidade 

funcional. 
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O Processo do Cuidado em Nutrição é uma padronização criada para identificar, planejar e atender 

as necessidades dos pacientes. Esta revisão integrativa, possui como objetivo realizar uma 

investigação a respeito de como o uso do Processo do Cuidado em Nutrição (PCN) vem sendo 

aplicado na prática clínica, nível de implementação em diferentes países e como é ensinado a 

estudantes de nutrição. A pergunta que se buscou responder foi: “Como o Processo do Cuidado 

em Nutrição e a Terminologia do Cuidado em Nutrição (TPCN) é utilizada em diferentes práticas 

clínicas e quais as experiências de nutricionistas em diferentes países com a sua implementação?”. 

Foram selecionados artigos publicados entre 2001 e fevereiro de 2022 nas bases de dados: 

Pubmed, Web of Science, BVS e EMBASE. Utiilizou-se a seguinte combinação entre palavras-

chave: (“Nutrition Care Process” AND (“Nutrition Care Process Terminology”). Para a busca dos 

artigos adotou-se os seguintes passos: leitura de título, resumo e artigos completos. Foram 

excluídos artigos que não possuíam acesso ao seu texto de forma íntegra; que não utilizavam a 

TPCN ou o PCN na sua metodologia. Foram Incluídos 31 artigos (apenas 1 realizado no Brasil), 

destes 8 tratavam a respeito da melhoria da prática clínica, e citavam como principal benefício no 

uso do PCN, a melhoria na eficácia do atendimento nutricional. A aplicabilidade na prática clínica 

e o nível do conhecimento foram relatadas em 20 artigos os principais achados mostraram que 

embora os nutricionistas conhecessem o PCN ainda se sentiam inseguros em relação à aplicação 

do TPCN, relataram ainda que fazer parte de uma equipe ajudava na discussão da aplicação do 

PCN/TPCN. Sobre o ensino do PCN nas universidades, foram encontrados 3 artigos que 

verificaram que os universitários conheciam o PCN, porém não sentiam confiantes em aplicar o 

PCN/TPCN em sua prática clínica. 
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MODELO SINTÉTICO DE SONDAGEM URETRAL EM CÃO 
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Os métodos alternativos são empregados no ensino da Medicina Veterinária com o objetivo de 

auxiliar o estudo e compreensão das técnicas utilizadas na rotina do médico veterinário. Eles 

surgiram como forma de substituir o uso de animais vivos que passam por procedimentos sem 

fins terapêuticos, apenas educacionais, acarretando muitas vezes na quebra dos princípios do bem-

estar animal. Este projeto tem como propósito desenvolver um protótipo de sondagem uretral de 

cães com o uso de materiais sintéticos simulando a consistência, textura e aparência do pênis 

canino durante o procedimento de sondagem. A prática no protótipo tem como objetivo auxiliar 

o estudante de medicina veterinária no aprimoramento da semiotécnica para o procedimento. 

Materiais sintéticos, como silicone, látex, tubo Falcon, atadura elástica (Vetrap ™), cola Super 

bonder ®, bexigas infláveis, luvas hipoalergénicas transparentes, fios de costura, corante 

alimentício amarelo, água e pelúcia de cão, foram utilizados no desenvolvimento do projeto. Os 

moldes do pênis canino foram criados em silicone a partir de cadáveres éticos fornecidos pelo 

Setor de Patologia Animal da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Utilizando os materiais 

supracitados, desenvolveu-se o trajeto percorrido pela sonda uretral acoplado a um recipiente 

capaz de armazenar um líquido com corante mimetizando a urina. Este aparato foi inserido dentro 

de uma pelúcia de cão que pode ser posicionada em decúbito lateral para realização do 

procedimento. Após a confecção, seu manuseio foi avaliado por médicos veterinários residentes 

do Hospital Veterinário da UFPR e aprovado, sendo correlato ao ato de sondagem uretral em cães 

verdadeiros, com textura e aparência semelhante. Dessa forma, foi disponibilizado para 

estudantes da graduação em medicina veterinária da Universidade Federal do Paraná. O modelo 

de sondagem uretral em cão pode ser considerado uma ferramenta de auxílio de grande utilidade 

para alunos e médicos veterinários que visam praticar a semiotécnica e aprimorar suas habilidades 

antes de realizar o procedimento em um animal vivo que o necessite. 
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ANÁLISE INTEGRADA DE INDICADORES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
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DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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O modelo de desenvolvimento capitalista que objetiva o lucro pela exploração desenfreada dos 

recursos naturais, ocasionou uma degradação ambiental jamais vista antes, cuja problemática 

redobra as preocupações da sociedade em função das proporções que nos ameaçam. Nesse 

contexto se insere a Educação Ambiental a qual se constitui, através de uma política pública, 

como uma alternativa ao enfrentamento da crise ambiental. No entanto, mais do que avaliar a 

execução das políticas, é preciso entender quais meios as escolas possuem para implementá-las, 

seus desafios e potencialidades. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi analisar as ações 

de sustentabilidade e de Educação Ambiental (EA) do Colégio Estadual do Paraná (CEP), maior 

e mais antigo colégio do estado do Paraná, a fim de apontar caminhos para uma aplicação efetiva 

das políticas públicas de EA e o repensar das práticas pedagógicas. A metodologia utilizada foi a 

qualitativa, com estudo de caso do CEP. Utilizamos de dois instrumentos na pesquisa empírica, a 

Matriz de Indicadores da EA e entrevista semiestruturada. A aplicação da matriz contou com a 

presença de membros da comunidade escolar. A equipe se reuniu, refletiu e preencheu as questões 

descritores dos indicadores em conjunto, de forma a relatar a realidade da escola em relação as 

políticas de EA. A entrevista semiestruturada contou com a participação de uma professora ex-

funcionária do CEP e ex-integrante do projeto CEP Sustentável. A base teórica principal da 

pesquisada foi composta pelas dimensões contextuais da Teoria da Atuação Política, as dimensões 

que compõem a Matriz de Indicadores de EA. Os resultados encontrados indicam que o CEP de 

forma geral, possui ações concretas e efetivas do desenvolvimento da EA socioambiental da 

escola. Recebe destaque a gestão democrática, um diálogo permanente entre os colegiados, com 

a construção conjunta do currículo e planejamento. Além do espaço físico, onde se insere os 

contextos materiais, demostrando que o CEP tem estrutura e meios importantes para realização 

de projetos voltados a EA. A relação com a comunidade, a busca por parcerias e a eficiência 

financeira, que se relacionam com os contextos externos, sofrem algumas limitações que 

dependem não só da escola, mas da instituição mantenedora para serem efetivas. Dessa forma, é 

importante salientar o papel da comunidade escolar na atuação política, bem como a relevância 

dos indicadores, como instrumentos de monitoramento e avaliação, para entender o processo 

complexo de implementação de políticas públicas voltadas a EA nas escolas.  
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VIOLÊNCIA ENTRE PARCEIROS ÍNTIMOS ADOLESCENTES: A ATUAÇÃO DE 
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A Violência por Parceiro Íntimo (VPI) é caracterizada por manifestação de comportamentos 

violentos de diferentes naturezas, pessoalmente ou on-line, entre parceiros formais ou eventuais. 

Na população adolescente a VPI chama atenção devido ao aparecimento prematuro de 

relacionamentos não saudáveis. A cidade de Curitiba-PR foi pioneira no desenvolvimento da 

Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, contudo a Rede não contempla medidas específicas 

de enfrentamento da VPI. Considera-se importante que os profissionais de saúde reconheçam esse 

agravo e que se construam medidas intersetoriais para a sua prevenção e enfrentamento. 

Descrever e analisar a atuação, no setor saúde, da Rede de Proteção diante do fenômeno VPI 

adolescentes e conhecer os limites e potencialidades do enfrentamento em rede da VPI 

adolescentes. Estudo exploratório de caráter qualitativo, baseado na Teoria da Intervenção 

Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC). A coleta de dados por entrevistas 

semiestruturadas com profissionais da equipe de enfermagem que atuam no nível da coordenação 

local da Rede de Proteção num distrito sanitário de Curitiba. A análise de dados foi realizada pela 

análise de Bardin com o apoio do Software WebQDA. Participaram três enfermeiras e duas 

técnicas de enfermagem que atuam em quatro UBS do território. O tempo médio de formação foi 

14 anos e o tempo médio de experiência na Rede foi sete anos. Da análise  emergiram sete temas: 

1- População adolescente distante dos serviços de saúde; 2- Estereótipos sobre a adolescência; 3- 

Naturalização e reprodução da VPI; 4- Impacto da pandemia na assistência ao adolescente na 

APS; 5- A VPI  como um problema social; 6- Atuação em rede intersetorial para o enfrentamento 

da VPI adolescente; 7- Características da VPI adolescente no território. A partir dos temas 

emergiram duas categorias empíricas de análise: 1- A VPI como fenômeno comum na 

adolescência e presente no território e 2- A atuação em rede diante da VPI adolescente e as 

limitações geradas pela pandemia de Covid-19. A VPI adolescente é percebida no território 

investigado, marcada por questões de gênero evidenciadas no contexto familiar. Identificou-se 

que a população adolescente não procura o serviço de saúde, o que foi agravado pela crise 

sanitária do novo coronavírus. Os profissionais percebem a Rede como uma ferramenta 

promissora para o enfrentamento da VPI adolescente, com destaque para a atuação da 

Enfermagem. 
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E CAPACIDADE DE PREDAÇÃO 

DO PEIXE INVASOR MICROPTERUS SALMOIDES ALIMENTADO COM TILÁPIAS 
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O sucesso de uma espécie no processo de invasão biológica depende de sua ampla plasticidade 

fisiológica, o que lhes garante maior potencial invasor. Animais invasores são responsáveis por 

inúmeros impactos às espécies nativas, e conhecer a sua resposta funcional é importante para 

entender a interação entre predadores e presas (nativos e/ou invasores), representando a relação 

entre o consumo e a densidade de recursos disponíveis. O objetivo do presente trabalho foi avaliar 

parâmetros fisiológicos da espécie invasora Micropterus salmoides (Black bass), após predar 

peixes invasores da espécie Oreochromis niloticus (tilápias) em diferentes densidades (avaliação 

da sua resposta funcional). Exemplares de Black bass foram isolados individualmente em caixas 

de 50 litros, contendo água doce declorada, aeração constante e temperatura de 21°C. Após jejum 

de 48 horas, em cada caixa foram adicionadas tilápias (presas) nas densidades: 2, 4, 8, 16 e 32 

para verificação da taxa de predação pelos black bass (n=3 para cada densidade). Vinte e quatro 

horas após a adição das tilápias, foi realizada a contagem de presas consumidas. Os predadores 

foram anestesiados, medidos e pesados, amostras de sangue foram coletadas para verificação da 

glicose sanguínea, íons cloreto, magnésio e lactato plasmáticos. Músculo foi coletado para 

avaliação do teor hídrico e as brânquias e rins para análise da atividade da anidrase carbônica. O 

comprimento médio dos predadores foi de 24,2 cm e o peso médio de 187,3 g. Para os grupos 

cujas densidades de presas foram 2, 4 e 8, o consumo foi igual à quantidade fornecida, para o 

grupo de 16 tilápias a média de ingestão foi de 10,7 e para o grupo de 32 presas a média de 

consumo foi de 9,3 tilápias. A glicemia variou entre 180-244 mg/DL e não apresentou diferença 

entre os grupos. O cloreto plasmático foi maior no grupo alimentado com densidade de 4 presas 

(117 mM) e menor no grupo com densidade de 16 presas (88,7 mM). O magnésio e lactato 

plasmáticos não apresentaram diferenças entre os Black bass alimentados com as diferentes 

densidades de tilápias, apresentando valores médios de 1,6 mM e 5 mM, respectivamente. O teor 

hídrico do músculo não variou significativamente entre os diferentes grupos, com média de 

79,34%. As análises realizadas indicaram que não houve variação nos parâmetros fisiológicos dos 

grupos alimentados com diferentes densidades de presas, com exceção do cloreto plasmático. O 

número de réplicas pode ter interferido nos resultados, e novos experimentos serão necessários 

para confirmar os dados apresentados. 
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Pacientes com insuficiência cardíaca possuem diferentes performances funcionais, dependendo 

do estágio de sua doença. Haja vista que a insuficiência cardíaca é uma condição progressiva e 

tende a criar uma limitação importante na qualidade de vida do paciente, ocasionando sintomas 

como fadiga e dispneia. Por conseguinte, embora a história natural da doença sintomática seja um 

fator limitante para o condicionamento físico do indivíduo, que tende a ter um estilo de vida mais 

sedentário, o nível de atividade física desses pacientes guarda relação com parâmetros 

cardiovasculares.A população estudada envolveria pacientes com insuficiência cardíaca do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, para avaliar o nível de atividade física 

desses pacientes de acordo com a sua classificação funcional.Devido às circunstâncias da 

pandemia da COVID-19, os pesquisadores não tiveram acesso aos pacientes com insuficiência 

cardíaca.Portanto, foram realizadas reuniões remotas para discussão quinzenal de artigos, 

planejamento e treinamento da equipe para efetivação da pesquisa. A pesquisa precisou ser 

adaptada.A partir do início do ano letivo de 2022, começou-se a realizar as coletas de dados para 

averiguar o nível de atividade física, eficácia e resposta fisiológica dos alunos do curso de 

medicina da UFPR durante a reanimação cardiopulmonar em bonecos do serviço de simulação da 

Universidade.Através da pequena amostra e dados coletados até o presente momento, nota-se a 

importância do revezamento entre os indivíduos que estão realizando a manobra de ressuscitação 

cardiorrespiratória. Mesmo seguido as recomendações da AHA, a eficácia das compressões 

diminuiu a cada ciclo e a média manteve-se abaixo de 70%. Realçando a importância do o 

treinamento técnico dos profissionais de saúde que realizam a reanimação 

cardiopulmonar.Embora a resposta metabólica tenha tentado compensar, fisiologicamente, com 

aumento da pressão arterial, por exemplo, a percepção média de esforço respiratório e muscular 

foi piorando a cada ciclo. Apontando a importância do condicionamento físico do indivíduo.A 

continuidade do estudo, com maior espaço amostral e maior aprimoramento dos dados deve ser 

realizados. Além da tabulação dos parâmetros respiratórios e da frequência cardíaca, que ficaram 

de fora desta análise.Futuramente, variáveis estudadas neste estudo serão empregados nos 

pacientes com insuficiência cardíaca do Hospital de Clínicas da UFPR. Para avaliar a resposta 

metabólica e fisiológica ao esforço nessa população.  
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DOENÇA DE PARKINSON E FISIOTERAPIA: ANÁLISE DA REPERCUSSÃO DE 
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INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa e progressiva de 

grande prevalência em idosos, caracterizada pela morte dos neurônios motores dopaminérgicos e 

pela presença de agregados proteicos de alfa-sinucleína em neurônios sobreviventes. Como 

repercussão, há presença de diversos sinais e sintomas motores e não motores, os quais 

comprometem a atividade e participação, alteram a saúde global do indivíduo e a dinâmica 

familiar, com quadros de ansiedade, depressão, declínio cognitivo e baixa qualidade de vida (QV) 

e do sono (QS). A atuação da Fisioterapia, por meio de aeróbicos de alta intensidade, é capaz de 

gerar efeitos neuroprotetores, neurotróficos e promover neuroplasticidade, de forma a amenizar 

tais repercussões, além de contribuir para uma melhor saúde mental e para diminuir a progressão 

da doença. Assim, a Fisioterapia gera alívio aos pacientes que necessitam de um tratamento 

abrangente e a longo prazo, e a Fisioterapia Aquática (FA), por ser lúdica, atrativa e facilitar a 

execução dos movimentos intensifica a aderência, autoconfiança e autoestima desses indivíduos, 

com o diferencial das propriedades físicas e térmicas da água. OBJETIVO: Dessa forma, o 

objetivo deste estudo foi avaliar as repercussões de um programa de FA com enfoque na QV e 

QS em pessoas com DP. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa é do tipo quase-experimental, 

em que foram selecionadas pessoas com diagnóstico clínico de DP idiopática, de ambos os sexos, 

Hoehn & Yahr entre os estágios 1 a 4, os quais participaram de um programa de FA intervalado 

de alta intensidade, 2 vezes por semana, com duração aproximada de 35 minutos, por 12 semanas. 

Para a avaliação da QV foi utilizado o Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39), enquanto, 

para mensurar a QS foi utilizada a Parkinson’s Disease Sleep Scale (PDSS). RESULTADOS: 3 

indivíduos com DP, todos do sexo masculino, estágio 3 na escala Hoehn e Yahr, média de idade 

de 73 anos e tempo de diagnóstico médio de 16 anos. Destes, 66,66% possuem ensino superior 

completo e são sedentários. P1 teve melhora de 16,36% e o P2 de 67,87%, enquanto que P3 piorou 

22,28% no PDQ-39. Já em relação ao PDSS, P1 obteve acréscimo de 163,3% e P2 de 49,3%, ao 

contrário do P3 que ampliou em 1% o escore final. CONCLUSÃO: O PEFA foi capaz de gerar 

alterações positivas na QV e QS dos participantes com DP. 
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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, 

realizou-se um estudo duplo cego, no qual 36 gatos foram aleatoriamente distribuídos em G1: 

0,05ml NaCl 0,9% no acuponto Yin Tang (YT) + 0,05ml NaCl 0,9% no subcutâneo (SC); G2: 

0,05ml NaCl 0,9% YT + 0,06mg/kg metadona SC; G3: 0,05ml NaCl 0,9% YT + 0,12mg/kg 

metadona SC; G4: 0,06mg/kg metadona YT+ 0,05ml NaCl 0,9% SC; G5: 0,12mg/kg metadona 

YT + 0,05ml NaCl 0,9% SC. Em T0 se avaliou a frequência cardíaca (bpm), frequência 

respiratória (mpm), pressão arterial sistólica (mmHg), temperatura retal (oC), náusea (não/sim), 

vômito (não/sim), salivação (não/sim), diâmetro pupilar (mm), excitação (não/sim), vocalização 

(não/sim), perfil assustado (não/sim) e exposição de 3ª pálpebra (não/uni/bilateral). O grau de 

sedação foi avaliado a partir da escala descritiva numérica adaptada de GURNEY et al. (2009), 

que incluía pontuação crescente conforme o escore de postura espontânea, resposta ao som e tônus 

muscular da mandíbula e língua. Imediatamente após os animais foram medicados conforme o 

grupo experimental e, então, os parâmetros foram reavaliados a cada 10 minutos até T60. Os 

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

paramétricos à Kruskal Wallis, com p<0,05. Verificou-se que houve leve redução de frequência 

respiratória, mas ainda dentro da faixa fisiológica. Na escala de sedação, G4 e G5 atingiram 

pontuação mais alta em relação aos demais grupos, indicando maior grau de sedação. Os demais 

parâmetros praticamente não variaram. Conclui-se que a aplicação de subdose de metadona no 

acuponto Yin Tang de gatos gera leve sedação associada a mínimas alterações físicas e 

comportamentais. 
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Os Campos Gerais do Estado do Paraná são considerados um reduto ecológico de significativa 

importância para a conservação dos remanescentes da biodiversidade da Mata Atlântica nos 

planaltos paranaenses. Contudo, apesar de ser uma região caracterizada por aspectos 

ecossistêmicos singulares,como por exemplo a presença das Florestas Ombrófilas Mistas 

(Florestas com Araucária), sofre os impactos da expansão do agronegócio, especialmente os 

monocultivos transgênicos de soja e milho, e, as  plantações comerciais de pinus e eucalipto. O 

objetivo deste estudo foi realizar um inventário da fauna de pequenos mamíferos dos Campos 

Gerais do Paraná em duas unidades de conservação da região, além de promover conhecimento 

sobre a identidade das espécies, genética, taxonomia, biogeografia e ecologia das espécies. A 

fauna de pequenos mamíferos do Parque Nacional dos Campos Gerais, situado no município de 

Ponta Grossa e do Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, em Palmas, foi avaliada 

entre novembro de 2018 e agosto de 2019. Realizamos duas campanhas de campo em cada uma 

das unidades de conservação. Foram utilizadas armadilhas dos modelos Sherman e Tomahawk 

para a captura viva dos indivíduos. Ao total foram capturados 78 indivíduos no PARNA dos 

Campos Gerais pertencentes a nove espécies da Ordem Rodentia (Akodon montensis, Akodon 

paranaensis, Necromys lasiurus, Oxymycterus nasutus, Thaptomys nigrita, Euryoryzomys 

russatus, Oligoryzomys nigripes, Nectomys squamipes e Juliomys ossitenuis e uma espécie da 

Ordem Didelphimorphia (Philander quica). Já na REVIS dos Campos de Palmas foram 

capturados 70 indivíduos pertencentes a 12 espécies da Ordem Rodentia, Família Cricetidae 

(Akodon montensis, Akodon paranaensis, Euryoryzomys russatus, Castoria angustidens, 

Lundomys molitor, Nectomys squamipes, Oligoryzomys flavescens, Oligoryzomys nigripes, 

Oxymycterus nasutus, Oxymycterus quaestor, Sooretamys angouya, Thaptomys nigrita), um 

roedor da Família Echymyidae (Euryzygomatomys spinosus) e quatro Ordem Didelphimorphia 

(Chironectes minimus, Didelphis alviventris, Lutreolina crassicaudata, Monodelphis dimidiata). 

As duas UC totalizaram 148 indivíduos coletados e juntas apontam uma riqueza de 20 espécies, 

sendo 15 roedores e cinco marsupiais. Esta riqueza de espécies pode ser considerada elevada uma 

vez que ambas as UC sofrem muitos impactos em suas zonas de amortecimentos, além de não 

possuírem a situação fundiária resolvida, o que amplifica a pressão sobre os ambientes naturais. 
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Harmonia axyridis é uma espécie de joaninha nativa do continente asiático que foi introduzida no 

mundo todo como agente de controle biológico. Porém tornou-se invasora em diversas regiões do 

planeta. Para compreender melhor os impactos de H. axyridis, foi realizada uma revisão 

sistematizada. A busca foi feita na base de artigos Web of Science, utilizando os seguintes termos 

de busca “Harmonia axyridis” e palavras-chave relacionadas à impacto e espécies exóticas 

invasoras. Foram selecionados apenas os artigos publicados na última década (2012 a 2022), 

totalizando 39 artigos. O continente Europeu foi o que apresentou a maior frequência de estudos, 

sendo o Reino Unido o país com o maior número de publicações (n = 5). Ao todo 16 países 

publicaram estudos no tema. Em relação ao número de publicações por ano, 2016 se destaca com 

a maior quantidade de artigos publicados (n = 8), enquanto o ano com menor número de 

publicações foi 2013 (n = 3). A H. axyridis foi considerada como espécie exótica invasora 

primeiramente nos Estados Unidos da América em 1996, onde se estabeleceu e se dispersou. Esta 

espécie de joaninha apresenta alta plasticidade, primeiro por ser mais robusta em termo de massa, 

tamanho e tolerâncias fisiológicas que as espécies nativas competidoras. Devido a isso há 

evidências de que diversas joaninhas nativas podem ser extintas na presença da H. axyridis. Ela 

também é resistente a patógenos e à inseticidas, o que a torna mais resistente ainda, devido a seus 

métodos eficazes para evitar o ataque de parasitas. Outro problema identificado é que a espécie 

vem se transformado uma peste em cultivo de frutas moles (como uva, por exemplo), visto que a 

mesma ataca plantações, principalmente viniculturas, onde acaba por prejudicar os produtores. 

Por fim, por ser um predador de topo se alimentando de afídeos e em algumas ocasiões de espécies 

da mesma guilda alimentar, ela também causa o declínio de outras espécies nativas e além de 

atuar na predação de artrópodes não alvo quando utilizada como agente de controle biológico. 

Em conclusão, os impactos desta espécie invasora são claros e futuros estudos devem focar em 

medidas mitigadoras e de controle eficazes, visto que ela está presente hoje, em aproximadamente 

59 países. 
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O projeto tem como objetivo a criação de uma rede neural convolucional capaz de interpretar 

tomografias de crânio em busca de sinais indicativos de acidente vascular encefálico. Essa doença 

é uma grande causa de morbimortalidade no Brasil e, se diagnosticada precocemente, pode 

receber um tratamento adequado que diminui as chances de sequelas a longo prazo. 

Para isso, foi usado um banco de dados de uma clínica de radiologia de Toledo, Paraná, com 

aproximadas seis mil tomografias de crânio. Essas imagens foram classificadas individualmente 

e separadas de acordo com o diagnóstico encontrado em seus respectivos laudos. As imagens 

foram manipuladas e devidamente transformadas em matrizes tridimensionais para que pudessem 

ser analisadas por uma rede neural. 

Criamos uma rede neural convolucional com aproximadamente dez milhões de neurônios 

simulados e a treinamos no banco de dados à nossa disposição. O treinamento foi realizado na 

nuvem, com super computadores alugados. A inteligência artificial obteve uma acurácia de 87% 

no diagnóstico de acidente vascular encefálico e é capaz de diagnosticá-lo em sua fase aguda, 

onde os sinais tomográficos são muito mais tênues. 

O seguimento da pesquisa visa tornar a rede neural convolucional capaz de não só diagnosticar 

acidente vascular encefálico, mas também fornecer dados como a localização e extensão da lesão 

encefálica. Além disso, almejamos torná-la capaz de diferenciar acidentes vasculares encefálicos 

em fase aguda, lesões antigas ou infartos lacunares, bem como diferenciar entre uma condição 

isquêmica ou hemorrágica. Essa diferenciação se faz essencial para que o médico clínico consiga 

determinar qual será o seguimento do paciente em questão. 

Com essa capacidade, essa rede neural seria capaz de auxiliar médicos plantonistas em pronto 

atendimento, emitindo uma opinião assertiva sobre uma determinada tomografia 

computadorizada de crânio. 
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Durante o período de armazenamento dos grãos e sementes de trigo, a utilização de inseticidas e 

fungicidas sintéticos correspondem ao principal método de controle de insetos e de fungos 

fitopatogênicos. Uma estratégia alternativa de baixo impacto são os óleos essenciais (OEs). Nesse 

contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as atividades biológicas dos OEs das espécies 

Lavandula dentata (Lamiaceae), Ocimum gratissimum (Lamiaceae) e Rosmarinus officinalis 

(Lamiaceae) no controle de Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) e de Aspergillus flavus 

e Aspergillus niger. Os insetos utilizados foram provenientes da criação estoque mantida no 

laboratório. Os isolados fúngicos foram obtidos da coleção Microbiológica Taxonline da UFPR. 

A análise da composição química dos OEs foi feita por cromatografia gasosa acoplada com 

espectrometria de massas. A atividade inseticida do OE de L. dentata foi avaliada por duas rotas 

de exposição, via fumigação e superfície de contato. A atividade fungicida dos OEs foi avaliada 

pelo método de contato e volatilização. Os dados coletados foram analisados por ANOVA e as 

medias comparadas pelo teste de Tukey a 5%, pelo software GraphPad Prism 12.0.  Foram 

identificados 21 compostos para L. dentata, 16 para O. gratissimum e 25 para R. officinalis. O 

OE de L. dentata apresentou mortalidade inferior a 75%, porém, o método de fumigação foi mais 

eficaz em comparação à superfície por contato (p < 0,005). Para o isolado de A. niger, no método 

por volatilização, os OEs de L. dentata e R. officinalis apresentaram elevada ação antifúngica com 

inibição próxima de 100%, diferindo estatisticamente do OE de O. gratissimum (p < 0,005), 

porém esse OE apresentou maior efeito fungicida no método de volatilização quando comparado 

a espécie R. officinalis (p < 0,005). A espécie A. flavus demonstrou alta sensibilidade ao efeito 

fungicida para todos os OEs (p < 0,005) pelo método por contato, todavia no método por 

volatilização o OE de L. dentata apresentou inibição inferior a 30%. Os óleos essenciais são 

eficazes no controle de pragas e patógenos de armazenamento. 
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Cuidados Paliativos (CP), são fundamentais para a assistência em saúde. Entretanto, o ensino de 

CP nas escolas médicas é descrito como insuficiente. Dessa forma, o presente estudo teve o 

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

em cursos localizados em Curitiba/PR. Após aprovação ética, todos os estudantes maiores de 

idade e matriculados em Medicina nas instituições participantes foram convidados. Foram 

coletados dados demográficos e o questionário PalliComp. Os dados foram extraídos em planilha 

eletrônica e submetidos a análise estatística. Cada item recebeu a pontuação +1 (totalmente 

correto), +0,5 (correto), 0 (neutra), -0,5 (incorreto) e -1 (totalmente incorreto). A pontuação obtida 

transformada em escores calculados pela fórmula = (variável – nota mínima) / (nota máxima – 

nota mínima), em uma escala 0 a 100. Os dados foram comparados por ciclos universitários (ciclo 

básico: 1º ao 4º, ciclo profissionalizante: 5º ao 8º e ciclo estágio: 9º ao 12º semestre) pelo teste de 

Kruskal-Wallis, entre as escolas pelo teste Anova e estudo da normalidade pelo teste Shapiro-

Wilk. Participaram do estudo 435 estudantes (escola A: 61,1%, B: 22,8%, C: 8,5%, D: 7,6%), 

sendo 63,0% mulheres e 37,0% homens, com idade média de 23,6 ± 3,5 anos. Estavam 

matriculados no ciclo básico 29,2%, no profissionalizante 51,2% e no estágio 19,5%. Da amostra, 

65,5% relataram ter recebido formação em CP durante a graduação. A competência geral da 

amostra foi de 28,9 ± 9,3, sem diferença estatisticamente significativa quando se separou a 

amostra entre as diferentes escolas ou em ciclos acadêmicos. Na escola A, a competência por 

ciclos foi de 32,3 ± 9,1; 28,4 ± 7,9 e 25,1 ± 10,9 (p<0,001). Na escola B: 34,2 ± 8,5; 27,1 ± 10,7; 

23,4 ± 7,1 (p<0,001). Na escola C: 32,6 ± 9,4; 32,5 ± 9,0 e 29,3 ± 8,5 (p>0,5). Na escola D: 32,3 

± 8,2; 26,3 ± 7,4 e 22,4 ± 10,7 (p>0,5). Pode-se concluir que os estudantes das escolas A e B 

mostraram padrão de aquisição de competências decrescente entre os ciclos e nas escolas C e D 

não houve alteração nos escores. A aquisição de competências em CP foi frágil nas escolas 

avaliadas, com menos de 50% do escore mesmo entre estudantes mais graduados. 
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Os Cuidados Paliativos (CP) são importantes para a formação médica. Entretanto, seu ensino nas 

escolas médicas é insuficiente. Assim, a presente pesquisa buscou avaliar nos estudantes de 

medicina, a aquisição de competências em CP, que pode ser definida pelo conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Após aprovação ética (CAAE 43157521.0.0000.0102), 

foram convidados todos os estudantes maiores de idade e matriculados nos cursos de Medicina 

na cidade de Curitiba. Coletou-se dados demográficos e o questionário PalliComp. Cada item 

recebeu a pontuação +1 (totalmente correto), +0,5 (correto), 0 (neutra), -0,5 (incorreto) e -1 

(totalmente incorreto). A pontuação foi transformada em escores de 0 a 100. Os dados foram 

comparados por ciclos universitários (ciclo 1: 1º ao 4º, ciclo 2: 5º ao 8º e ciclo 3: 9º ao 12º 

semestre) pelo teste de Kruskal-Wallis, entre as escolas pelo teste Anova e estudo da normalidade 

pelo teste Shapiro-Wilk. Como resultado do estudo, obteve-se 435 estudantes (escola A: 61,1%, 

B: 22,8%, C: 8,5%, D: 7,6%), sendo 63,0% mulheres e 37,0% homens, com idade média de 23,6 

± 3,5 anos. 29,2% eram do ciclo 1, 51,2% do ciclo 2 e 19,5% do ciclo 3. 65,5% receberam 

formação em CP durante a graduação. Não houve diferença estatisticamente significativa quando 

se separou a amostra por escola ou ciclo, no que tange a competência geral. Na escola A, a 

competência por ciclos foi de 32,3 ± 9,1; 28,4 ± 7,9 e 25,1 ± 10,9 (p<0,001). Na escola B: 34,2 ± 

8,5; 27,1 ± 10,7; 23,4 ± 7,1 (p<0,001). Na escola C: 32,6 ± 9,4; 32,5 ± 9,0 e 29,3 ± 8,5 (p>0,5). 

Na escola D: 32,3 ± 8,2; 26,3 ± 7,4 e 22,4 ± 10,7 (p>0,5). A e B possuem aquisição de 

competências decrescente entre os ciclos. C e D não obtiveram alteração nos escores. Assim, a 

aquisição de competências em CP nas escolas avaliadas foi frágil, com menos de 50% do escore. 
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O objetivo do estudo foi avaliar a capacidade de Salmonella sp. em aderir em superfícies abióticas 

de poliestireno. Foram utilizados 20 isolados de Salmonella sp. obtidas em amostras de carcaças 

de frango após a saída do pré-resfriamento em chiller em abatedouro de aves, provenientes de um 

estudo anterior do Laboratório de Inspeção e Controle de Qualidade de Alimentos e Água 

(LACOMA), congelados a -20ºC em Brain Heart Infusion Broth (BHI, Oxoid) e contendo 20% 

(v/v) de glicerol. Foi realizado a recuperação dos isolados em caldo BHI e incubados a 36ºC/24h, 

após esse período os isolados foram diluídos e padronizados a 108 UFC/ml (0,5 na escala de 

MacFarland), e foram semeados 200 μL do isolado padronizado em triplicata nos poços da placa 

de 96 poços de poliestireno, como controle positivo foi utilizado 3 poços com 200 μL de 

Salmonella Thipymurium ATCC 14028, e para o controle negativo 3 poços com 200 μL de BHI, 

em seguida incubado a 35º/24h. Após esse período as microplacas foram lavadas uma vez com 

250μL/poço de solução salina tamponada com fosfato estéril (PBS, pH 7,2). As células que 

permaneceram aderidas após lavagem foram fixadas com 200 μL de metanol 99% por 15 minutos 

e submetidas à secagem em temperatura ambiente, em seguida os poços foram corados com 200 

μL de violeta cristal 1% por 15 minutos. Para a remoção do corante os poços foram lavados 3 

vezes com 200 μL de água destilada e permaneceram em temperatura ambiente até a secagem 

completa. Para leitura foram adicionados 160μL/poço de álcool 95% e a absorbância foi 

verificada em um leitor de microplacas. Os resultados foram obtidos e classificados segundo 

Stepanović et al. (2000), onde a avaliação dos resultados de absorbância do valor da densidade 

óptica de cada amostra (DOa) foi comparado com a média da absorbância dos controles negativos 

acrescido de três vezes o desvio padrão (DOcn). Para determinar o grau de adesão foi utilizada a 

seguinte classificação: não aderente (DOa≤DOcn), fracamente aderente (DOcn< DOa≤ 2.DOcn), 

moderadamente aderente (2.DOcn< DOa≤ 4.DOcn) e fortemente aderente (4.DOcn< DOa). Os 

testes foram realizados duas vezes e os resultados foram calculados em média. Dos 20 isolados 

avaliados, 2 apresentaram capacidade de adesão em superfície de poliestireno, sendo classificados 

como fracamente aderente, com isso entende-se que esses podem ser possíveis formadores de 

biofilme, e 18 isolados foram classificados como não aderente e isso pode ser explicado pelo fato 

de que no momento da testagem o microrganismo não foi exposto a condições favoráveis para 

que ocorresse a adesão. 
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A Síndrome do intestino curto é caracterizada pelo comprimento intestinal insuficiente, muitas 

vezes em decorrência de iatrogenia. Esta situação patológica leva o indivíduo a desenvolver 

alterações morfológicas e funcionais, bem como eventos intestinais neuroplásticos. O presente 

trabalho tem como objetivo analisar dados de registros experimentais de pesquisa pré-clínica em 

Ratos Wistars submetidos à cirurgia de intestino curto em comparação a clínica desta síndrome 

em humanos. Para tanto, foi realizado o desenvolvimento de uma revisão narrativa, por meio da 

coleta de dados de pesquisas pré-existentes da literatura. As bases de dados utilizadas foram 

PubMed/MEDLINE, Scielo, Cochrane, Lilacs, Science Direct, Google Scholar, Portal Capes e 

TripDataBase. O Descritor em Ciências da Saúde (DeCS / MeSH) foi utilizado para a formação 

dos termos de busca em inglês, português, francês e espanhol, respectivamente a seguir: "Short 

Bowel Syndrome" AND "Myenteric Plexus", “Síndrome do Intestino Curto” AND “Plexo 

Mioentérico”, "Syndrome de l'intestin court" AND "Plexus myentérique" e "Síndrome del 

Intestino Corto" AND "Plexo Mientérico". Foram encontrados 1156 artigos que versam sobre o 

tema. No entanto foram selecionadas 10 pesquisas envolvendo Ratos Wistar submetidos a 

ressecção intestinal e 1 pesquisa com aplicação de evidências clínicas em enxerto de células 

humanas. Identificou-se nestes trabalhos um padrão de índice de proliferação celular epitelial 

aumentado, porém, foi evidenciado uma diminuição na contagem da população de neurônios 

mioentéricos. Ademais, em 1 estudo, foi observados redução da densidade das redes axonais, 

porém, a taxa de proliferação de enterócitos aumentou significativamente após decorrido algum 

tempo em relação às intervenções cirúrgicas. Em enxerto de células geradas por engenharia de 

tecidos intestino delgado derivado de organóides intestinais humanos implantadas em ratos, foram 

observados o desenvolvimento gânglios em toda a submucosa e plexos mioentéricos semelhantes 

ao intestino fetal humano, como neurônios motores excitatórios e inibitórios, células nervosas 

sensoriais. Em pacientes diagnosticados com síndrome de intestino curto é observado aumento da 

motilidade intestinal e baixa absorção de nutrientes, porém em ressecções intestinais em Ratos 

Wistars, podem desencadear em primeiro momento uma redução significativa dos gânglios 

intestinais, porém, após certo período de tempo é observado proliferação celular do epitélio 

intestinal, ocasionando uma hiperplasia da mucosa, com consequente aumento da taxa de 

absorção de nutrientes. 
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O escorpião amarelo Tityus serrulatus, pertencente à família Buthidae, está entre os escorpiões 

mais importantes do ponto de vista médico, sendo considerado o mais perigoso do Brasil. O 

veneno do Tityus serrulatus é uma mistura complexa de substâncias ricas em proteínas e peptídeos 

neurotóxicos - dentre elas a toxina Ts3 - que interagem com diferentes alvos nos canais iônicos 

excitáveis de membrana, gerando características sintomatológicas variadas. O objetivo do 

trabalho foi analisar, por meio de ferramentas de bioinformática, possíveis inibidores da toxina 

Ts3 a fim de auxiliar no direcionamento de estudos clínicos, prevenindo gasto de tempo e ônus 

financeiros desnecessários. Para tal, utilizou-se como base a similaridade dos possíveis inibidores 

a uma substância já estudada na literatura que foi capaz de reduzir alguns efeitos da Ts3 – o 

Dantroleno. Os possíveis inibidores moleculares, que incluem Clodanoleno, Azumoleno e 5-

hidroxidantroleno, foram selecionados das bases de dados PubChem e ZINC. As estruturas 2D e 

3D desses possíveis inibidores foram obtidas na extensão SDF. A toxina Ts3, por sua vez, foi 

selecionada do Protein Data Bank (PDB) e o arquivo foi adquirido na extensão .pdb (arquivo de 

entrada), tendo sua estrutura resolvida por método de difração por raio X. A partir das estruturas 

obtidas, foram utilizados programas (ViewerLite e Autodock Tools) a fim de obter extensões em 

PDB e PDBQT com o intuito de realizar análise de afinidade entre a toxina e os possíveis 

inibidores por meio de Docking Molecular. Sabe-se que afinidades menores que -6.0 kcal/mol 

caracterizam realização de ligações entre toxina e possíveis inibidores. Como resultados dos 

Dockings Moleculares, todas as três moléculas analisadas possuíram afinidades com Ts3 menores 

que -6.0kcal/mol (Clodanoleno -7.5 kcal/mol; Azumoleno -7.2 kcal/mol; 5-hidroxidantroleno -

7.6 kcal/mol), revelando que a ligação entre os possíveis inibidores em questão e toxina Ts3 pode 

ser realizada. A partir disso, espera-se que as moléculas analisadas possam, de fato, inibir parcial 

ou totalmente a toxina Ts3, em futuros estudos clínicos in vivo. 
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Salmonella sp. é um microrganismo considerado como o principal agente causador de doenças de 

origem alimentar, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Por ser 

um agente amplamente distribuído na natureza e pela prevalência em produtos de origem animal, 

Salmonella ganhou uma relevância muito grande na indústria de alimentos. Na avicultura de uma 

maneira geral e especificamente na de corte, os antimicrobianos são amplamente utilizados, o que 

pode acabar resultando em altas taxas de resistência a diversos grupos farmacológicos e na seleção 

de culturas multirresistentes aos antimicrobianos, especialmente de enterobactérias, como é o 

caso de Salmonella sp. Assim, o presente estudo objetivou avaliar o perfil genotípico de 

susceptibilidade a antimicrobianos de isolados de Salmonella de origem avícola. Foi utilizado um 

total de 20 isolados de Salmonella sp. isolados a partir de amostras de carcaças de frango obtidas 

logo após a etapa de resfriamento em chiller em um abatedouro de aves regularmente fiscalizado 

pelo Serviço de Inspeção Federal. Os isolados selecionados foram submetidos à caracterização 

molecular por meio da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para a presença de 

genes de resistência aos ß-lactâmicos - blaTEM, gentamicina - aac(3)-II, tetraciclina - tetA, 

ciprofloxacina - qnrS e cloranfenicol - cmIA5, todos utilizados em larga escala nos animais de 

produção pelo seu baixo custo e baixa toxicidade. Os resultados obtidos revelaram que nenhum 

isolado apresentou os genes de resistência para os antibióticos citados. Pode-se concluir que 

apesar dos resultados negativos para os genes pesquisados, outros gentes podem conferir 

resistência aos antimicrobianos testados que não os pesquisados no presente estudo, já que na 

análise fenotípica para os grupos de antimicrobianos testados (teste de disco-difusão) os 

resultados mostraram resistência aos antimicrobianos citados. 
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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. Este projeto, possui como principal objetivo, a partir do uso do 

georreferenciamento, estabelecer uma relação entre 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. Como metodologia 

trata-se de um estudo analítico, observacional, transversal, restrospectivo, 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 quatro 

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; iv) 

estatística descritiva por meio da análise territorial. Como resultados do presente estudo, foram 

georreferenciados e processados dados relativos a 2058 avaliações, correspondentes a 226 

participantes da pesquisa, o que tornou possível a realização do geoprocessamento, a 

representação espacial em mapas, bem como algumas inferências. 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 desta forma, 

alavanquem o fortalecimento de soluções alternativas, com o intuito de motivar um 

desenvolvimento integral, sustentável e humano. 
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O presente trabalho objetivou determinar os fatores predisponentes para lesões na coluna 

toracolombar de cavalos do Regimento de Polícia Montada Coronel Dulcídio em Curitiba – PR. 

Durante avaliação preliminar observou-se que os animais apresentavam lesões recorrentes na 

coluna, manifestadas por dor local e lesões de pelo e pele. A principal hipótese era a de que a dor 

na região toracolombar era desencadeada pelo sela inadequada e o peso e inexperiência do 

cavaleiro. Foram utilizados cavalos do patrulhamento de diferentes idades e sexos. Os equinos 

foram divididos em três grupos de dez animais e um de cinco animais, sendo os animais avaliados 

a cada 21 dias. As avaliações foram realizadas uma vez por semana, após a atividade de 

patrulhamento do animal e foram baseadas em uma ficha formulada para o estudo, que consistia 

em pontos como ferrageamento, tipo de sela, peso do cavaleiro, horas de patrulha e exame físico 

para detecção de lesões toracolombares. Os dados de tempo e frequência de patrulhamento foram 

obtidos nas escalas cedidas pelo Comando do 1° Esquadrão de Polícia Montada (1° EPM), bem 

como o tipo de solo predominante no local. O peso de cada cavaleiro foi aferido no início das 

avaliações, para ser relacionado com possíveis lesões de suas montarias. Foi utilizada uma balança 

digital da marca Techline, modelo TEC-SILVER. O exame físico dos animais foi realizado após 

o patrulhamento, nas baias onde se encontravam, o qual consistiu em palpação da região 

toracolombar com as mãos e ponta dos dedos, procurando desconforto ou dor. Observação de 

lesões de pele e pelo, descoloração de pelos, inchaços e cicatrizes também fizeram parte do 

procedimento. Também foram realizadas inspeções visuais dos materiais de montaria, como selas 

e almofadas. Os dados foram tabulados em planilha, com auxílio do software Excell®, para serem 

submetidos à análise estatística. A maioria dos animais manifestou dor à palpação toracolombar, 

variando em sua intensidade e forma, além de lesões como escoriações. Tanto as selas quanto as 

almofadas estavam com alto grau de uso, tornando-se precárias, predispondo os cavalos à lesões. 
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Entre outros aspectos Salmonella possui relevância em saúde pública decorrente da existência de 

cepas multirresistentes aos antimicrobianos, devido seu uso indiscriminado na cadeia produtiva e 

suas possíveis implicações no tratamento de casos graves de salmonelose. Diante disso, o presente 

trabalho teve por objetivos analisar o perfil de resistência aos antimicrobianos em isolados de 

Salmonella sp. Foram utilizados 20 isolados de Salmonella sp. obtidos de amostras de carcaças 

de frango que foram submetidos a testes de disco-difusão para 12 antimicrobianos de nove 

diferentes classes e a detecção de isolados β-lactamases de espectro estendido (ESBL). Cada um 

dos isolados de Salmonella sp., foi padronizado a 0,5 da escala de McFarland. Feito isso, os 

isolados foram semeados em placa de ágar Mueller Hinton, e em seguida adicionados os discos 

de antibióticos com suas devidas concentrações. As placas foram incubadas a 36°C/24h seguido 

de leitura, verificando a presença ou ausência dos halos de inibição ao redor dos discos e medido 

o diâmetro em milímetros. Por último, foi realizado o teste confirmatório de β-lactamases de 

espectro estendido para verificar distorção do halo ao redor do disco indicando ou não presença 

de uma amostra produtora de β-lactamases de espectro estendido. Os resultados demonstraram 

que 37% dos isolados totais se apresentaram resistentes, 15,6% com resultados intermediários e 

49,1% sensíveis aos antimicrobianos testados. Entre as classes de antimicrobiano, as quinolonas 

obtiveram a maior porcentagem de resistência, chegando a 26,9%, seguido da tetraciclina com 

22% e cefalosporinas com 20,2%. Todos os isolados considerados resistentes apresentaram 

multirresistência e no teste confirmatório, quatro isolados se mostraram produtoras de β-

lactamases de espectro estendido. Com os resultados obtidos neste trabalho foi possível observar 

que fluoroquinolonas, sulfamidas, carbapenêmicos e aminoglicosídeos somados representam 

menos de 7% dos resistentes, sendo os antimicrobianos que obtiveram maior sensibilidade. Em 

contrapartida, houve resistência fenotípica dos isolados de Salmonella sp., principalmente as 

quinolonas, tetraciclina, cefalosporina e β-lactâmicos. Muitos desses antimicrobianos utilizados 

na avicultura são os mesmos utilizados para tratamento humano e com o pontencial aumento da 

multirresistência há um potencial que os princípios ativos disponíveis poderão não ser eficientes 

para controle dessas bactérias. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  78 

ESTUDO NÃO CLÍNICO DO EFEITO DO CANABIDIOL NO MODELO DE COLITE 

ULCERATIVA INDUZIDA POR DSS EM CAMUNDONGOS. 

Nº 202211137 

Autor(es): Marcela Santa Clara Brito 

Orientador(es): Maria Fernanda de Paula Werner 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Canabidiol, Colite Ulcerativa, Produtos Naturais 

 

O canabidiol (CBD) é um produto natural não-psicoativo obtido a partir da planta Cannabis sativa. 

Esta substância é capaz de ligar-se aos receptores CB1 e CB2 do sistema endocanabinoide, 

promovendo neuromodulação e imunomodulação, respectivamente. Estes efeitos são de interesse 

para o tratamento da colite ulcerativa, doença inflamatória intestinal progressiva e recidivante que 

não possui cura e cujo tratamento padrão é insatisfatório e provoca efeitos adversos. Para 

pesquisar os efeitos do CBD, a na colite ulcerativa foi induzida por dextran sulfato de sódio (DSS) 

a 5% camundongos Swiss fêmeas por 5 dias com dextran sulfato de sódio (DSS) a 5% n água de 

beber durante 5 dias, seguido de 2 dias de água. Durante os 7 dias, os animais foram tratados com 

CBD nas doses de 0,01; 0,1 ou 1 mg/kg pela via oral. Ao longo dos tratamentos, foi avaliado o 

índice de atividade da doença (IAD: perda de peso, consistência das fezes e presença de sangue 

nas fezes) e o bem-estar por meio do teste de formação de ninho. No 8° dia de experimento, foi 

realizada a eutanásia dos animais para avaliação do comprimento do cólon e dosagem da 

mieloperoxidase (MPO). Todos os camundongos tratados com CBD apresentaram redução do 

IAD quando comparados ao grupo DSS (veículo) em pelo menos um dos dias de avaliação. Os 

grupos que receberam CBD apresentaram encurtamento do cólon, da mesma forma que o grupo 

DSS. No entanto, os grupos tratados com CBD 0,01 e 0,1 mg/kg apresentaram menores níveis de 

MPO e todos os grupos tratados com CBD tiveram um escore maior no teste de formação de 

ninho quando comparados ao grupo DSS. Os resultados obtidos demonstram o potencial 

terapêutico do CBD no tratamento da colite ulcerativa, pois, embora o CBD não tenha sido capaz 

de prevenir o encurtamento do cólon, foi possível observar seu efeito antiinflamatório e 

analgésico nas outras avaliações. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de mais estudos sobre 

os efeitos e potencial terapêutico do CBD na colite ulcerativa, bem como outras doenças 

inflamatórias e gastrointestinais.  
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Resumo 

  

Introdução: as instituições de longa permanência são locais de alto risco de transmissão do SARS-

CoV-2 entre residentes e funcionários, deste modo a detecção precoce pode ser realizada por meio 

de testes como rT-PCR (transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase) e 

sorológico. Objetivo: identificar as evidências científicas disponíveis nas publicações do 

SCIELO, PUBMED, MEDLINE, PORTAL BVS, SCOPUS e CINAHL sobre detecção precoce 

do SARS-CoV-2 nas Instituições de Longa Permanência para Idosos. Método: trata-se de Scoping 

Review conduzida pelas recomendações do The Joanna Briggs Institute (JBI), Institute 

Reviewer's Manual. A busca por artigos foi realizada por meio de descritores e palavras-chave 

que abordassem a temática de interesse, sem período de data como filtro. Excluíram estudos em 

duplicidade, editoriais, artigos de opinião, resumos de eventos, relatos de casos e experiências, 

revisões integrativas. Resultados: a amostra final totalizou 40 estudos. Os artigos apresentaram a 

importância do teste rT-PCR para idosos, teste sorológico, porém sem especificação, e 

determinados artigos abordaram a importância do exame de imagem em idosos, critérios clínicos 

e epidemiológicos. As pesquisas evidenciam que diversos idosos apresentam sintomas leves, 

dessa forma torna-se grande desafio o controle da pandemia da COVID-19 e reconhecimento da 

pessoa infectada para interrupção da rota de transmissão do SARs-CoV-2. Muitos residentes e 

profissionais de saúde apresentaram sintomas atípicos, leves, ou assintomáticos, reforçando a 

importância da testagem regular de idosos e profissionais de saúde nas ILPI. A detecção precoce 

envolve profissionais de saúde na coleta dos testes rT-PCR, sorológico, e testes em funcionários 

sem especificação. As ILPI devem discriminar nos seus planos de contingência, as estratégias de 

controle da pandemia COVID-19, explanando sobre a periodicidade de coleta dos exames, bem 

como especificando o tipo e a situação de aplicação. Conclusão: as ações de prevenção, incluindo 

os testes possibilitam identificar a presença do vírus nos idosos das ILPI e quantificar a resposta 

imunológica do organismo a fim de adotar medidas restritivas para redução do risco de 

transmissão, assim como o acompanhamento clínico do indivíduo infectado. Estas ações são 

importantes para evitar surtos nos idosos das ILPI, prevenindo a COVID-19 e organizando ações 

de enfrentamento da pandemia. 

  

Palavras -chave: Idoso; SARS-CoV-2; Instituição de Longa Permanência para Idosos 
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O presente trabalho teve como objetivo a detecção de cistos de Giardia spp. em amostras de fezes 

de bovinos leiteiros na região Oeste do Paraná e considerar o potencial zoonótico dessa 

enfermidade. As amostras foram provenientes de um experimento para pesquisa da ocorrência da 

Criptosporidiose em bovinos leiteiros e foram coletadas diretamente da ampola retal de animais 

com até um ano de idade e submetidas a análise pelo método de Sheather modificado. As amostras 

também foram avaliadas de acordo com suas características morfológicas considerando a cor, 

volume e consistência. Parâmetros como a presença ou não de diarreia também foram analisados. 

O número de propriedades e animais selecionados foram estabelecidos pelas informações obtidas 

junto a Agência de Defesa Agropecuárias do Paraná – ADAPAR e submetidos a análise pelo 

pacote estatístico EPIINFO. Foram coletadas 434 amostras em 65 propriedades localizadas em 

quatro cidades do Oeste Paranaense: Marechal Cândido Rondon, Palotina, Toledo e Cascavel. 

Das amostras coletadas 97 apresentaram oocistos de Giardia spp., demostrando uma ocorrência 

de 22,35% na região. Levando em consideração os 97 resultados positivos, 31,9% apresentaram 

diarreia, 4,12% hematoquezia e 63,9% fezes com muco. Quanto à consistência, as amostras foram 

classificadas de acordo com o ECF – escore de consistência das fezes (1 a 5), sendo a maior 

prevalência do escore 3 (fezes normais/equilibradas) em 46,4%. Já quanto a coloração, 81,44% 

dos animais apresentaram fezes com coloração consideradas normais de acordo com sua 

alimentação no momento da coleta. A raça mais afetada pelo protozoário de Giardia spp. foi a 

raça Holandesa com 68,8% de frequência e a maior taxa de infecção ocorreu nos primeiros quatro 

meses de vida com 74,2% de ocorrência, a idade de 61-90 dias foi a mais afetada com 26,8%. 

Dentre as quatro cidades que participaram da coleta de amostras, Palotina obteve a maior taxa de 

resultados positivos com 65,5%, seguida por Cascavel com 30%, Marechal Cândico Rondon com 

18,2% e Toledo com a menor taxa 4,47%. Pode-se concluir com esse estudo que a região Oeste 

do Paraná apresenta níveis elevados de infecção por Giardia spp. Boas práticas de manejo e 

medidas sanitárias devem ser adotadas para diminuir a alta ocorrência de giardíase na região. 

Algumas práticas podem favorecer a diminuição da infecção como a separação de animais sadios 

de animais doentes, fornecimento de água e\ou alimento não contaminado e diminuição da 

densidade de bovinos. 
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De forma isolada, o leite materno é capaz de nutrir adequadamente nos primeiros seis meses de 

vida. A partir deste período, a capacidade de absorção dos nutrientes e o grau de tolerância 

gastrointestinal atingem grau satisfatório, o que permite a introdução de outros alimentos a fim 

de complementar o aleitamento materno. Baseado nisto, este trabalho teve como objetivo 

descrever a idade de intenção de introdução de alimentos por gestantes. Estudo transversal, 

realizado em unidades de saúde de Colombo (PR), com gestantes que realizaram as consultas de 

pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados foram obtidos por meio de um questionário 

padronizado, contemplando idade de intenção de amamentação e de introdução de alimentos e 

bebidas. Dentre as gestantes participantes da pesquisa (n=604), 94,7% relataram intenção de 

amamentar, por 12 meses em média (DP=8,4). Parcela expressiva das mulheres não relatou 

expectativa de introdução de fórmula infantil (45,4%). Água e chá foram as bebidas mais 

precocemente pretendidas para oferta, antes do sexto mês de vida, sendo relatados por 51,0% e 

51,2% das gestantes, respectivamente. A idade mediana de intenção de introdução de suco, 

iogurte, feijão, frutas, legumes, carnes e fórmula infantil foi de seis meses, açúcar de nove meses, 

enquanto refrigerante, macarrão instantâneo e salgadinhos de doze meses. Desta forma, observa-

se que a intenção de líquidos, principalmente, se mostrou precoce, bem como oferta de introdução 

de açúcar, e alimentos ultraprocessados como refrigerante e macarrão instantâneo. Cabe, portanto, 

aos profissionais da saúde assistirem e orientarem adequadamente as gestantes ainda nas consultas 

de pré-natal, para promover maior adesão às recomendações acerca da amamentação e introdução 

alimentar adequada e saudável. 
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Diversos estudos científicos apontam como a da função autonômica impacta sobre a função 

cardíaca e como estas funções encontram-se comprometidas em portadores de insuficiência 

cardíaca. Ademais, a insuficiência cardíaca figura entre as maiores causas de morbimortalidade 

no Brasil e no mundo, sendo estimada em 2 milhões de casos a prevalência estimada desta doença 

nacionalmente. Sendo que levantamentos pregressos apontam que no Brasil bilhões de reais são 

gastos anualmente com o tratamento desta doença. 

    Neste sentido, o presente trabalho busca identificar a correlação da função autonômica com a 

função cardíaca de pacientes com insuficiência cardíaca. Tal investigação é relevante para melhor 

compreensão desta patologia, podendo  os resultados servirem, inclusive, para futuros parâmetros 

de acompanhamento e prognóstico de pacientes cardiopatas. 

    Trata-se de um estudo analítico, baseado em dados primários, com a avaliação de pacientes 

voluntários com insuficiência cardíaca atendidos pelo serviço de cardiologia da UFPR. Destes 

voluntários, serão avaliados os parâmetros funcionais autonômicos e funcionais cardíacos após a 

realização da atividade física de caminhada de 6 minutos. 

    Em relação à função cardíaca, os parâmetros avaliados serão alguns dos seguintes, a depender 

da viabilidade para a presente investigação: frequência cardíaca, débito cardíaco e fração de 

ejeção.Em relação à função autonômica, os parâmetros avaliados serão alguns dos seguintes, a 

depender da viabilidade para a presente investigação: variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 

durante exercício e após repouso; Sensibilidade Barorreflexa (BRS); Medição dos níveis 

plasmáticos de catecolaminas (PLC) após exercício.A análise estatística dos dados será realizada 

utilizando-se o programa Excel. 

    Por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia mundial de Covid-19, as quais 

restringiram os atendimentos no ambulatório de cardiologia da UFPR, local onde seriam 

angariados os voluntários para a presente pesquisa; no presente trabalho ainda não foi iniciada a 

coleta de dados, o que impactou na apresentação dos resultados finais. Contudo, a pesquisa 

bibliográfica para a fundamentação do trabalho foi realizada. Ademais, uma ampla de gama de 

atividades relacionadas à pesquisa foram realizadas pelo acadêmico pesquisador dentro do projeto 

de pesquisa "ASPECTOS FUNCIONAIS E COMPORTAMENTAIS DE PACIENTES COM 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UM ESTUDO DE SEGUIMENTO", o qual abarca o 

projeto de pesquisa sobre o qual versa este relatório parcial.  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  83 

MODELAGEM MOLECULAR DA TOXINA TS2 DO VENENO DO ESCORPIÃO 

TITYUS SERRULATUS E ANÁLISE DE POSSÍVEIS INIBIDORES MOLECULARES 

IN SILICO 

Nº 202211154 

Autor(es): Bruna Spironello Anschau 

Orientador(es): Kadima Nayara Teixeira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Molecular Docking, Tityus Serrulatus, Toxina Ts2 

 

Dentre as espécies de escorpiões do Brasil, o Tityus serrulatus destaca-se por ser o mais 

peçonhento e maior causador de acidentes com humanos, afetando milhares de pessoas 

anualmente. A peçonha escorpiônica altera a permeabilidade iônica de células excitáveis, 

interagindo com canais de Na⁺, K⁺, Ca⁺² e Cl⁻ dependentes de voltagem. As toxinas do canal de 

Na⁺ são as mais reativas e tóxicas, estando, dentre elas, a Ts2. Dessa forma, a neutralização dessa 

toxina de forma rápida com a utilização de drogas seria de grande importância clínica. Este projeto 

visa realizar a modelagem molecular e validação do modelo tridimensional da toxina Ts2 através 

de ferramentas computacionais para posterior análise de possíveis inibidores por meio de 

propriedades químicas da molécula Ts2 utilizando a técnica de molecular docking. 

Primeiramente, realizou-se a modelagem  tridimensional da toxina, através da técnica de 

modelagem ab initio. Um modelo satisfatório da toxina Ts2 foi construído utilizando a plataforma 

Robettae validado por meio do programa MolProbity. Após obtenção e validação do modelo de 

estrutura tridimensional, realizou-se a busca de possíveis inibidores já estudados da toxina Ts2, 

não encontrando nenhum dado na literatura. Buscou-se então, possíveis inibidores de outras 

toxinas que também agem em canais de Na⁺, encontrando-se o Dantroleno que demonstrou ser 

eficiente na neutralização da toxina Ts3. Dessa forma, através dos bancos de dados PubChem e 

ZINC foram obtidas as estruturas tridimensionais do Dantroleno e substâncias similares a ele, 

como o Clodanoleno e Azumoleno. Posteriormente, realizou-se o molecular docking entre essas 

substâncias e a toxina Ts2, com o auxilio de programas como Autodock Tools e AutodockVina. 

A afinidade encontrada entre a toxina Ts2 e o Dantroleno, Clodanoleno e Azumoleno foi, 

respectivamente, 0,0 kcal/mol, 0,0kcal/mol e -1,6kcal/mol. Dessa forma, como a ligação entre a 

toxina e possíveis inibidores ocorre somente quando há afinidades inferiores a -6,0kcal/mol, 

percebe-se que nenhuma dessas drogas foi eficiente na ligação com a toxina, sendo necessários 

novos testes com outras possíveis drogas inibidoras. 
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A pandemia do Covid-19 exigiu dos profissionais de saúde atenção redobrada relacionados aos 

cuidados para doentes crônicos, incluindo os que realizam hemodiálise por serem grupos de maior 

vulnerabilidade. O objetivo foi analisar o significado do cuidado de enfermagem frente o COVID-

19 entre profissionais da equipe de enfermagem. Tratou-se de um estudo descritivo qualitativo 

pautado na abordagem estrutural das representações sociais em dois serviços de hemodiálise da 

Região metropolitana de Curitiba de novembro de 2021 a abril de 2022, com 93 profissionais da 

equipe de enfermagem. A coleta de dados foi guiada pelo método associativo ou evocação livre 

de palavras com o termo indutor “Cuidado de enfermagem em Tempos de COVID 19 na diálise”. 

A análise dos dados foi realizada com auxílio do software Ensemble de Prógrammes Permettant 

Analyse Evocations 2005, que distribui os elementos estruturais no Quadro de Quatro Casas. A 

análise estrutural apresentou no núcleo central as palavras: lavagem de mãos, máscara, 

equipamento de proteção individual, cuidado, desinfecção e orientação, sendo as três primeiras 

as mais evocadas, respectivamente,  que representam a atitude de autoproteção para o cuidar 

seguro de si e do outro. Os demais quadrantes apresentam termos que trazem atitudes e ações que 

reforçam o núcleo central, abarcando termos como: álcool gel, luvas, avental, respeito, entre 

outros termos relacionados à prevenção. Ainda se referindo ao cuidado seguro para si e da 

coletividade, foram elencados sentimentos negativos como: medo e tristeza, compreendidos como 

insegurança diante ao desconhecido, reforçando o caráter de precaução frente a doença.  Ademais, 

salienta-se os termos amor, humanização e vida, elencados como sentimentos positivos, 

resultantes do abrandamento da doença e surgimento da vacina. As representações da equipe de 

enfermagem com os cuidados relacionados à hemodiálise na pandemia denotam o caráter protetor 

da equipe consigo e com o outro para promover o cuidar seguro. Destaca-se a visão mais positiva 

acerca do cuidado das pessoas com doença renal, associado à época em que foi realizada a coleta 

de dados. 
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O predador generalista Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) está distribuído na Região 

Neotropical e apresenta forte potencial como agente de controle biológico devido à sua facilidade 

de criação, alta voracidade e tolerância a diversos agrotóxicos. Esta espécie se alimenta de pragas 

relevantes como pulgões, moscas-brancas, tripes e vários lepidópteros. No entanto, pesquisas 

avaliando a sua metodologia de criação e o seu potencial no controle biológico contra 

Duponchelia fovealis (Lepidoptera: Crambidae), praga do morangueiro, são inexistentes. Neste 

trabalho, objetivou-se caracterizar a espécie do crisopídeo; avaliar alguns parâmetros biológicos 

quando as larvas desse predador foram alimentadas com ovos e lagartas de D. fovealis, 

comparativamente a ovos de Anagasta kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae). Os experimentos 

foram conduzidos em sala climatizada (25 ± 2ºC, 70 ± 10% de UR e fotofase de 14 horas). A 

espécie C. externa foi confirmada por chaves de identificação do Gênero. Os adultos de C. 

externa, cujas larvas foram alimentadas com ovos de D. fovealis e de A. kuehniella, foram sexados 

e 22 casais foram individualizados em gaiolas. As variáveis-resposota foram duração do período 

embrionário (dias), fases imaturas ovo a adulto (dias), viabilidade (%) e razão sexual (RS). O 

alimento fornecido afetou a razão sexual, sendo para D. fovealis (RS=0,63) maior que A. 

kuehniella (RS=0,48). Os demais parâmetros não foram afetados pelo tipo de alimento fornecido 

ao predador. Quando o predador foi alimentado com D. fovealis, obteve-se duração (dias): Ovo: 

6,50 ± 0,2; Primeiro ínstar larval:3,33±0,02; Segundo ínstar:2,76 ± 0,03; Terceiro Instar: 3,43 ± 

0,04; Pupa: 10,07 ± 0,03, total de ovo-pupa: 27,09 ± 0,02. Enquanto com A. kuehniella foi obtido 

duração (em dias): Ovo: 6,07 ± 0,3; Primeiro Instar larval: 3,50 ± 0,03; Segundo instar: 2,77 ± 

0,02; Terceiro ínstar: 3,13 ± 0,02; Pupa: 10,63 ± 0,03; total de ovo-pupa: 27,07 ± 0,04. Os 

resultados indicaram que a duração do ciclo biológico de C. externa foi similar para ambas as 

dietas. Duponchelia fovealis pode ser um substrato alimentar para a criação do predador C. 

externa. 
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O tratamento para câncer com o Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) resulta 

em um impacto relevante na vida do paciente e familiares. Para facilitar a compreensão da sua 

condição, com a minimização de dúvidas, aflições e temores, e favorecer a adaptação ao processo 

de restabelecimento físico e emocional, se pode utilizar a educação em saúde veiculada em mídias 

sociais, sobretudo quando se trata de um público com crianças e adolescentes. E ainda, é uma 

estratégia de envolvimento dos familiares no cuidado. O presente estudo tem como objetivos 

contribuir com a validação da Tecnologia Educacional, no formato de vídeo intitulado “ Mucosite 

Oral: O Que é e como prevenir e cuidar?”, direcionada a público-alvo de pacientes infanto-

juvenis, em tratamento oncológico ou pós transplante de Células-Tronco Hematopoética; e, após, 

registrar e divulgar a Tecnologia Educacional em órgãos e instâncias competentes e plataformas 

sociais. Assim, optou-se por desenvolver um processo de validação do material midiático baseado 

no estudo de Flemming, Reynolds e Wallace (2009), em três fases: pré-produção; produção; e 

pós-produção; e, no modelo proposto por Pasquali et al. (2010). Foi desenvolvido e aplicado o 

instrumento de validação, com cinco dimensões avaliativas: Objetivos; Estrutura e Conteúdo; 

Aparência; e, Relevância. Processo desenvolvido em unidade de internação do Serviço de 

Transplante de Medula Óssea (STMO), junto aos profissionais de saúde que nela atuam. Os juízes 

fizeram suas considerações, as mesmas foram contempladas pelos autores e ajustes foram 

realizados. O vídeo está em registro na ANCINE e está inserido no Youtube, além de realizado a 

divulgação em outras redes sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook e TikTok. O vídeo 

validado pode ser utilizado pela equipe multidisciplinar como recurso para apoiar o processo de 

assistência, favorecendo o entendimento dos pacientes em relação às suas condições, e elevando 

a eficácia das intervenções de saúde. As mídias sociais representam uma maneira fácil e divertida 

de difusão do conhecimento, principalmente entre crianças e adolescentes, que estão em contato 

recorrente com as plataformas sociais. Esta produção e aplicação possibilitará o desenvolvimento 

de outros estudos e de novas propostas de tecnologias aplicáveis em oncologia e TCTH, 

especialmente na pediatria. 
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A doença renal crônica (DRC) é um dos principais problemas de saúde pública cujos níveis vêm 

crescendo constantemente em todo o mundo. O intenso estresse oxidativo e inflamatório 

proporciona a progressão e agravamento da doença que é silenciosa, cujo diagnóstico geralmente 

se dá nos últimos estágios resultando ao paciente somente terapia hemodialítica ou de substituição 

renal. Na falência renal há estabelecimento da uremia, caracterizada nos estágios finais da doença. 

Nestas etapas, estabelece-se também a uremia, caracterizada pelo acúmulo de toxinas no sangue. 

A via do fator Nrf2 vêm sendo constantemente estudada como uma via importante no reparo e 

proteção celular, uma vez que essa via se encontra inativada nestes pacientes. Nrf2 é um fator de 

transcrição para genes antioxidantes e citoprotetores, que promove a detoxificação de drogas e 

inibe diversos processos patológicos associados a estresse oxidativo e inflamatório. Está bem 

estabelecido pela literatura que o composto sulforafano (SF), encontrado em vegetais crucíferos 

da família Brassicaceae, como brócolis, couve, por exemplo, ativa a via Nrf2 ao inibir sua 

degradação, aumentando assim sua expressão e atividade transcricional. Ativar novamente essa 

via é um mecanismo promissor no tratamento de pacientes com DRC. Portanto, este projeto tem 

como objetivo caracterizar a funcionalidade do SF na reativação de Nrf2 em condições urêmicas, 

em modelo celular endotelial e em ratos após nefrectomia de 5/6. Para isso, oligonucleotídeos 

para análise da expressão dos genes das proteínas Nrf2, Keap1, Trx1, GCLC, Hmox1, NQO1 de 

humano e de rato foram desenhados para qPCR/Sybr Green. Os RNAs total das células endoteliais 

e de rim de rato foram isolados com o reagente Trizol. Após verificação de sua integridade, pela 

detecção das subunidades 18S e 28S em gel de agarose 0,8%, foram convertidos em cDNA com 

transcriptase reversa. Este cDNA foi usado como molde para avaliação dos primers quanto à 

amplificação correta dos amplicons. Os resultados iniciais mostram que todos os pares de primers 

produziram os amplicons esperados, embora alguns ajustes nas reações deverão ser realizados 

para garantir uma amplificação mais específica. Estamos no momento avaliando a eficiência dos 

oligonucletídeos. Após esta etapa, iniciaremos as análises das células tratadas com as toxinas 

juntamente com SF. 
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Bioextratos podem conter princípios ativos ou agentes orgânicos capazes de atuar como 

fertilizantes, resultando no aumento do crescimento e produtividade de plantas cultivadas ou 

efeitos deletérios sobre a estrutura vegetal. Objetivou-se com este estudo identificar os efeitos da 

utilização do extrato alcoólico foliar de Solanum cernnum Vell., planta medicinal conhecida como 

panaceia sobre a germinação de sementes de alface. Para tal, foram semeadas as sementes de 

alface em condições in vitro sob quatro tratamentos: água e ágar (T1), meio MS ½ (T2), água e 

ágar acrescido de extrato a 10mg/mL (T3) e meio MS ½ acrescido do extrato a 10mg/mL (T4). A 

avaliação quanto ao percentual de germinação (%G), índice de velocidade de germinação (IVG), 

comprimento da parte aérea e raiz e o percentual de plantas normais ocorreu após 14 dias. Outro 

ensaio, também em condições in vitro foi realizado com concentrações mais baixas do extrato, 

através de seis tratamentos: água e ágar (T1), água e ágar com extrato a 1 mg/mL (T2), água e 

ágar com extrato a 2mg/mL (T3), meio MS ½ (T4), meio MS ½ com extrato em 1mg/mL (T5) e 

meio MS ½ com extrato a 2mg/mL (T6). Sendo a avaliação realizada após 14 dias quanto as 

mesmas variáveis descritas acima. O ensaio em condições in vivo foi realizado em caixas tipo 

gerbox em câmara de germinação tipo B.O.D. Foram testados três tratamentos através do 

umedecimento do papel filtro com 5 mL do líquido: controle (água) (T1), extrato na concentração 

de 1mg/mL (T2) e extrato em 2mg/mL (T3). A germinação foi avaliada ao longo de 7 dias, em 

relação ao %G, IVG e comprimento total da plântula. In vitro, na concentração de 10mg/mL do 

extrato de panaceia não houve germinação das sementes. Nas concentrações mais baixas também 

foi observado efeito inibitório na germinação das sementes in vitro, sendo que na concentração 

de 1mg/L germinou 7% e em 2mg/mL não houve germinação. Os extratos inibiram o crescimento 

das plântulas. Plântulas crescidas no meio MS½ apresentaram maior comprimento de parte aérea 

enquanto o maior crescimento das raízes foi obtido nas plântulas crescidas apenas em água e ágar. 

Houve anormalidade em plântulas em todos os tratamentos. No ensaio realizado em caixas gerbox 

não houve efeito dos extratos nas variáveis analisadas, possivelmente por haver perdas de 

metabólitos por volatização e ser menor o tempo de exposição. O extrato alcoólico de panaceia 

mostrou-se fitotóxico em condições in vitro sobre sementes de alface. 
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O transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) é uma doença neuropsiquiátrica para a qual os 

tratamentos disponíveis apresentam baixa eficácia. Tendo isso em vista, torna-se fundamental a 

busca por novos alvos terapêuticos capazes de interferir na memória de medo e, 

consequentemente, no TEPT. Nesse sentido, a via GMPc/PKG é essencial para a formação e 

manutenção das memórias. Desse modo, drogas que atuam nessa via, como os inibidores da 

enzima fosfodiesterase 5 (FDE5), vêm sendo estudadas por seu potencial de modulação nos 

processos de memória. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da inibição 

da FDE5 nos processos de manutenção da memória de medo contextual a longo prazo. Para isso, 

ratos Wistar machos condicionados ao contexto A foram tratados i.p. com veículo ou vardenafil 

(VAR; inibidor de PDE5) 0,1, 0,3 ou 1,0 mg/kg 20 min antes ou 5 min após uma evocação longa 

(20 min, sessão de extinção) ou imediatamente ou 3 horas após uma evocação curta (3 min, 

reconsolidação). Em todos os experimentos, os animais foram testados 1 e 10 dias depois da 

evocação no contexto A (Teste A1 e Teste A2, respectivamente) e 2 e 11 dias depois da evocação 

no contexto neutro B (Teste B1 e Teste B2, respectivamente), a fim de avaliar a generalização 

das respostas de medo. A ANOVA de medidas repetidas foi utilizada para a análise estatística, 

seguida pelo teste de post-hoc de Newman-Keuls. Os resultados foram expressos como média ± 

E.P.M. do percentual do tempo de congelamento. Todos os procedimentos foram aprovados pelo 

CEUA/UFPR nº1441. A administração de VAR 20 minutos antes da extinção e imediatamente 

ou 3 h após a reconsolidação, não foi capaz de alterar os níveis de congelamento em nenhum dos 

testes. Em contrapartida, quando administrado 5 minutos após a extinção, na fase da consolidação 

inicial da extinção, apesar de não alterar a expressão da memória de medo nos testes A1 e A2, a 

dose maior de VAR (1 mg/kg) levou a um aumento do tempo de congelamento no teste B2. Esse 

resultado sugere que a inibição da FDE5 5 minutos após a sessão de extinção promoveu um 

aumento da generalização da memória de medo a longo prazo. 
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Cryptosporidium spp. e Coronavírus bovino (BCoV) estão entre os principais agentes causadores 

de diarreia em bezerros no mundo todo. Os dados contidos na literatura demonstram que a idade 

dos animais é fator de risco para a ocorrência das infecções, sendo mais predispostos a infecções 

nos primeiros 60 dias de vida. Fato ocorrido devido às características anatômicas da placenta 

bovina que evitam a passagem de anticorpos maternos ao feto, mantendo-o sem imunidade 

passiva nos primeiros dias de vida, conferindo uma janela de susceptibilidade aos patógenos até 

que o indivíduo apresente imunidade ativa própria. Por essa razão a morbidade e a mortalidade 

de infecções entéricas é elevada em animais jovens, em especial, aqueles que apresentem baixa 

absorção intestinal e/ou insuficiente ingestão de colostro, tendo como outro agravante a infecção 

concomitante de outros patógenos não investigados levando o animal a uma intensa desidratação. 

O presente trabalho teve por objetivo identificar a ocorrência de Cryptosporidium spp. e 

Coronavírus bovino (BCoV) em amostras fecais de bezerros da Bacia Leiteira Paranaense. Foram 

coletadas 207 amostras fecais de bezerros com até 60 dias de idade, provenientes de 51 

propriedades leiteiras localizadas nos municípios de Cascavel, Marechal Candido Rondon, 

Palotina e Toledo. As amostras foram submetidas à extração de material genético e à análise 

molecular (semi-nested PCR) para a detecção de BCoV. Para a pesquisa de oocistos de 

Cryptosporidium spp., foram confeccionados esfregaços fecais com o conteúdo resultante da 

centrifugo sedimentação e corados pela técnica de Ziehl-Neelsen modificada. A ocorrência de 

oocistos de Cryptosporidium spp. e BCoV foi de 15% (32/207) e 7% (15/207), respectivamente. 

Dois animais (1%) apresentaram coinfecção, ou seja, foram positivos para Cryptosporidium spp. 

e BCoV. Das 51 propriedades, 41% (21) apresentaram pelo menos um animal eliminando oocistos 

de Cryptosporidium spp. e em 24% (12) pelo menos um animal positivo para BCoV. Dos 14 

animais positivos para BCoV, 29% (4) eram provenientes de uma mesma propriedade localizada 

no município de Cascavel. Portanto, os resultados obtidos demonstram que a infecção por 

Cryptosporidium spp. e/ou BCoV é endêmica na Bacia Leiteira do Paraná, apresentando 

relevância para saúde pública, visto que determinadas espécies de Cryptosporidium detém 

elevado potencial zoonótico. Destacando a importância da identificação dos agentes da diarreia 

neonatal bovina, uma vez que as infecções mistas podem desencadear prejuízos ainda maiores 

para saúde animal e produtores. 
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Em biotérios, o desmame de ratos Wistar ocorre no 21º dia de vida (D21) dos filhotes e essa 

separação pode gerar estresse e ansiedade nos filhotes. O medicamento homeopático Magnesia 

Carbonica pode ser empregado no tratamento de ansiedade, medo e estresse, sem a ocorrência de 

efeitos colaterais, mas os estudos ainda são escassos. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o 

efeito do Magnesium Carbonicum 200CH no tratamento da ansiedade pós-desmame em ratos 

Wistar. O experimento foi realizado no Laboratório de Bem-estar de Vertebrados (LABEV) do 

Hospital Veterinário do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná. Foram utilizados 60 

ratos Wistar, divididos em três grupos experimentais conforme a medicação adicionada aos 

300mL de água do bebedouro: Gágua (n=20) recebeu apenas água; GMc (n=20) recebeu 15 gotas 

de Magnesia Carbonica 200CH diluído em álcool a 5%; Galc (n=20) recebeu 15 gotas de álcool 

a 5%. O conteúdo do bebedouro foi trocado diariamente e agitado três vezes ao dia. A medicação 

foi oferecida aos animais de D19 a D28. O labirinto em cruz elevado foi utilizado para avaliar a 

ansiedade dos animais em D28 e em D42 (tempo de permanência, frequência de entradas, 

grooming e rearing nos braços abertos e nos braços fechados do aparato). Os dados foram 

submetidos à ANOVA de uma via seguido por Tukey com p<0,05. Observou-se que o GMc em 

D28 ficou mais tempo nos braços abertos, sugerindo menor nível de ansiedade, entretanto não se 

verificou diferença entre os grupos em D42. O grupo GMc realizou mais vezes o comportamento 

de grooming nos braços fechados em D42, mas não houve diferença entre grupos nos braços 

abertos. Não se observou diferença significativa em frequência de entradas e na frequência de 

rearing em ambos os braços no D28 e no D42. Conclui-se que o medicamento heomopático 

Magnesia Carbonica 200CH não reduz os níveis de ansiedade de filhotes de ratos Wistar no 

período pós-desmame. 
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O presente plano de trabalho, dentre os diferentes temas abordados pela equipe de Medicina do 

Exercício, que se volta ao estudo de pacientes acometidos por Insuficiência Cardíaca. À priori, o 

projeto foi organizado mediante pesquisas bibliográficas direcionadas, e reuniões online, em 

ocasião da pandemia. Em seguida, partiu para aplicação prática, mediante, inicialmente, a 

realização de testes de esforço em participantes da própria equipe de coleta, objetivando 

aprendizado no manejo dos instrumentos e técnicas. As coletas de dados, como dito, à priori, 

foram realizadas nos próprios participantes da equipe, e por fim se estendeu a alunos da 

comunidade interna da Universidade, tendo sido feita mediante o uso de equipamentos 

especializados na coleta de dados objetivos de desempenho metabólico, como K5 e acelerômetro, 

que captam dados como volume de oxigênio, assim como o monitoramento de dados vitais, como 

frequência cardíaca. Ainda, foi adicionada a coleta manual de pressão arterial, em diferentes 

momentos da realização da atividade (em repouso, durante as pausas para descanso, e no fim do 

exercício), assim como aplicação da escala de Borg, que avalia o esforço muscular e respiratório 

sob o ponto de vista do avaliado. De modo geral, todos esses dados coletados têm como objetivo 

avaliar o desempenho do participante, mediante a avaliação da condição metabólica do avaliado.  

Porém, apesar dos testes realizados na própria equipe, objetivando o preparo desta, o projeto tem 

por maior objetivo estender os testes a pacientes com insuficiência cardíaca, a fim de detectar o 

perfil metabólico destes sujeitos mediante a execução dos testes de esforço, de modo a mensurar 

as possíveis alterações em seus resultados, decorrentes da referida patologia, se comparados a 

sujeitos saudáveis (cabe ressaltar o atraso para início das coletas em pacientes ocasião da 

pandemia). Quanto ao recorte específico deste trabalho dentro do projeto, tem por objetivo avaliar 

a função autonômica de pacientes com insuficiência cardíaca conforme a sua classificação 

funcional, o que também pode ser feito mediante a aplicação de testes de esforço, com os 

equipamentos para coleta de dados, assim como questionários adicionais. Cabe ressaltar que, de 

modo mais destacado do que nos testes em alunos, o cuidado com os participantes com I.C. devem 

ser redobrados, visto que apresentam comorbidade com alto risco de intercorrência, sendo 

necessária a presença de equipe com preparo técnico e prático de ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP), visando a manutenção da saúde e vida do participante. 
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Atualmente o Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo, e apesar dos avanços 

tecnológicos, a carne de frango não está livre da contaminação bacteriana, especialmente por 

microrganismos do gênero Salmonella, fazendo com que seja necessário o monitoramento 

constante da contaminação desses produtos, principalmente dos sorovares mais prevalentes 

nesses alimentos: Enteritidis, Typhimurium e Heidelberg. Para isso, pode-se utilizar a Reação em 

Cadeia de Polimerase (PCR), na sorotipificação como alternativa às técnicas de caracterização 

convencionais, pois possui alta sensibilidade e alto poder de discriminação das amostras 

analisadas. Nesse sentido, os objetivos do presente trabalho foram de investigar os três sorovares 

de Salmonella spp. isoladas de carcaças de frango obtidas em abatedouro de aves por técnica de 

PCR. Os isolados de Salmonella sp. utilizados no estudo foram obtidos de trabalhos anteriores 

realizados no Laboratório de Inspeção e Controle de Qualidade de Alimentos e Água 

(LACOMA), da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foram utilizados, ao total, 20 isolados 

de Salmonella sp., provenientes da última etapa do processo de abate e processamento da carcaça. 

Primeiramente, foi necessário fazer a extração do DNA dos isolados de Salmonella. Após o 

processo de extração, foi realizada a detecção, individualmente, de S. Enteritidis, S. Typhimurium 

e S. Heidelberg, onde foi necessário a realização de uma reação com o volume de 25µl contendo: 

primers forward e reverse, Taq Pol Master Mix 2X Green (Cellco ®), água ultrapura livre de 

nucleases e o DNA extraído. Os tubos de reação foram inseridos no termociclador, onde ocorreu 

a amplificação em massa de moléculas de DNA, atingindo grandes quantidades de DNA após 

alguns ciclos. Para controle positivo do protocolo de amplificação, foram utilizadas cepas ATCC 

de Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis e Salmonella Heidelberg. Os produtos das 

reações da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5%, e tampão de 0,5X 

Tris/ÁcidoBórico/EDTA e revelados com o intercalante de DNA, e visualizados em 

transiluminador UV. Dos 20 isolados, apenas um mostrou-se positivo para Salmonella 

Heidelberg. Os demais isolados foram negativos para todos os sorovares testados. Esse resultado 

demonstrou que os isolados estudados não pertenciam aos sorovares pesquisados, exceção feita 

ao único isolado de S. Heidelberg. Contudo, a técnica da PCR utilizada mostrou-se eficiente para 

a sorotipificação molecular destes sorovares, mostrando-se ser uma técnica viável em alternativa 

a sorotipificação clássica. 
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O envelhecimento é um processo em evidência, caracterizado por mudanças, dentre elas possíveis 

alterações cognitivas, principalmente nas funções executivas, na memória, atenção e na 

velocidade de processamento, podendo afetar o desempenho de atividades cotidianas. Surgem 

nesse cenário as oficinas de treino cognitivo, aplicadas por Terapeutas Ocupacionais (TO), com 

o intuito de prevenir, manter ou retardar as alterações orgânicas e funcionais, como, perda de 

memória operacional, declínio da atenção e alterações nas funções executivas. O objetivo do 

estudo foi comparar o desempenho ocupacional e cognitivo, qualidade de vida e humor de idosos 

saudáveis participantes e não participantes do treino cognitivo aplicado por terapeutas 

ocupacionais. Trata-se de um ensaio clínico não randomizado, equiparado por alocação em 

grupos, com abordagem qualitativa e quantitativa de caráter analítico, longitudinal e prospectivo 

mensurado por meio de avaliações padronizadas aplicadas pré e pós-intervenção. Foram 

realizadas 24 sessões, duas vezes na semana, com duração de 60 minutos cada, de forma remota 

(online-síncrona) por meio de plataformas de videoconferência gratuitas. O estudo tem como base 

o declínio cognitivo natural do envelhecimento e domínios avaliados pela bateria de avaliação 

das funções cognitivas, mediante atividades e jogos, que foram analisados com base no formato 

de análise para atividades e ocupações. Foram realizadas a análises das pontuações das avaliações 

estruturadas e cruzamento dos dados, para construção estatística e comparação do grupo caso e 

controle, que teve como objetivo comparar os dois grupos de idosos, sendo aplicados métodos 

estatísticos descritivos e inferenciais. Os dados qualitativos foram analisados por meio da análise 

de conteúdo. O treino cognitivo obteve resultados positivos e através da comparação entre os 

grupos, pode-se concluir que a intervenção favorece a melhora das funções cognitivas, a execução 

das atividades básicas e instrumentais de vida diária, e consequentemente, a promoção da 

qualidade de vida e humor do idoso participante. Em relação às às limitações encontradas, sugere-

se a necessidade de mais investimentos em estudos longitudinais, de intervenção, voltados à 

realização de programas de treino cognitivo em idosos aplicados por terapeutas ocupacionais, 

sobretudo no período de isolamento social, que sejam capazes de contribuir para um melhor 

monitoramento da capacidade funcional e na prevenção do declínio cognitivo natural. 
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AVALIAÇÃO DE EXTRATO DE LAFOENSIA PACARI NA SENSIBILIZAÇÃO DE 

CÉLULAS DE CARCINOMA COLORRETAL A AÇÃO DE ANTINEOPLÁSICOS 

Nº 202211188 
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Palavras-chave: 5-Fluorouracil, Lafoensia Pacari, Sensibilizar 

 

O câncer colorretal é um dos tipos de câncer mais incidentes no Brasil, sendo responsável pelo 

óbito de muitos pacientes. Essa mortalidade pode ser associada a resistência que os tumores 

desenvolvem aos fármacos administrados para o controle da doença, e da ocorrência de 

metástases no organismo. Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias terapêuticas 

relacionadas a minimização de resistência aos quimioterápicos, bem como que evitem a 

ocorrência de metástases, torna-se imprescindível. Lafoensia pacari é uma árvore de médio porte 

que apresenta efeito citotóxico e antiproliferativo considerável em células de carcinoma colorretal 

cultivadas in vitro. Portanto, a execução deste projeto objetivou verificar se o extrato E-14 de 

Lafoensia pacari (obtido pela maceração do caule da árvore em água:metanol:acetona:etanol - 

25:25:25:25) seria capaz de sensibilizar células de carcinoma colorretal a ação de quimioterápicos 

utilizados clinicamente para o controle desse tipo de tumor. A estratégia experimental envolveu 

o pré, pós e co-tratamento de células das linhagens HRT-18 (tumoral), McCoy e L929 (não-

tumorais), com E-14 e o quimioterápico 5-fluorouracil (5-FU), aplicado em diferentes 

concentrações, sendo a viabilidade celular avaliada pelo método do Alamar Blue. Os resultados 

obtidos mostraram que o esquema de tratamento com maior potencial promissor, foi aquele que 

o E-14 e 5-FU foram aplicados de forma concomitante (co-tratamento), sendo observada  

potencialização do efeito antineoplásico da ação da associação, em relação a E-14 e 5-FU. Ainda, 

foi verificado que a associação apresentou citotoxicidade seletiva em células tumorais, sendo a 

linhagem McCoy, o fibroblasto menos susceptível a ação da associação. Com isso, concluiu-se 

que E-14, quando aplicado concomitantemente a 5-FU, pode sensibilizar células HRT-18 à ação 

do quimioterápico. Experimentos serão conduzidos a fim de melhor caracterizar os efeitos e os 

mecanismos envolvidos nessa abordagem terapêutica. 
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FORMAÇÃO EM ZOOTECNIA CELULAR PARA PROFISSIONAIS DE 

DIFERENTES ÁREAS 
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A zootecnia celular pode se tornar uma alternativa à produção convencional de alimentos. Nosso 

objetivo foi contribuir para uma proposta de educação superior em proteínas alternativas. Foram 

estudados 19 currículos de graduação nas engenharias de alimentos e de bioprocessos e 

biotecnologia, em medicina veterinária e em zootecnia, das instituições UFAC, UFAM, UFBA, 

UFC, UFCG, UFFS, UFG, UFMG, UFPR, UFRJ, UFT e UFU. Ementas de disciplinas relevantes 

foram consideradas, tendo como base a ementa da disciplina optativa "Introdução à zootecnia 

celular” dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária e a ementa da disciplina  homônima do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias, ambas da UFPR; esta com caráter 

introdutório e, portanto, útil para refletir sobre ensino de graduação. Também foram consultadas 

as ementas das disciplinas da certificação em agricultura celular para graduação na Universidade 

Tufts, EUA.  Foi realizada uma análise qualitativa das ementas, seguida de comparação entre 

cursos e instituições. Disciplinas de conteúdo básico que pode favorecer o ensino da zootecnia 

celular com ementas semelhantes entre os diferentes cursos e instituições foram encontradas: 

microbiologia presente em 100% dos cursos, bioquímica 100%, estatística e economia 94,7%, 

biologia celular e genética 68,4%. Foram identificadas disciplinas com conteúdos importantes, 

porém cujas ementas diferem entre os cursos e instituições, as quais com adaptações podem 

também favorecer o ensino da zootecnia celular: sustentabilidade 94,7%, administração 89,5%, 

tecnologia de produtos de origem animal 89,5%, ética 57,9%, inspeção de produtos de origem 

animal 26,3%, e biossegurança e saúde pública 21,0%. Ainda, parece necessária a criação de duas 

disciplinas:  uma introdutória, com o objetivo de oferecer informações básicas e reflexões sobre 

motivação, produção, desafios e benefícios, cadeia global de valor, entre outras características das 

proteínas alternativas em comparação às proteínas convencionais, e uma segunda disciplina, 

abordando a biotecnologia da zootecnia celular, com carga horária teórica e prática, com objetivo 

de fornecer as bases biotecnológicas para a produção das proteínas alternativas, bem como 

conhecimento sobre as principais células a serem utilizadas, equipamentos e normas de segurança 

nos laboratórios de zootecnia celular, entre outros aspectos. Concluímos que existe uma estrutura 

de base nos cursos estudados, sendo necessárias adaptações em disciplinas existentes e a inserção 

de duas novas disciplinas com conteúdos relativos à área de zootecnia celular. 
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ANÁLISE DOS ELEMENTOS DIRS NO GENOMA DE PIPÍDEOS 
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A abundância e distribuição de elementos transponíveis (TEs) e outros elementos repetitivos em 

genomas contribuem para a divergência cromossômica entre as espécies. Hipóteses baseadas no 

cariótipo primitivo (2n = 20) dos anuros da família Pipidae sugerem que eles evoluíram 

principalmente por meio de rearranjos intracromossômicos e processo de poliploidização. O 

Pipidae inclui 41 espécies em quatro gêneros: Hymenochirus, Pseudhymenochirus, Pipa e 

Xenopus. O gênero Pipa é o único pipídeo sul-americano, sendo que os outros gêneros são 

encontrados na África. P. carvalhoi é uma espécie endêmica do Brasil, enquanto X. tropicalis 

ocorre na África Subsaariana e compartilha o mesmo número diplóide (20 cromossomos), mas 

divergiu da primeira pelo menos 136 milhões de anos atrás. 

Aqui, testamos o potencial dos elementos transponíveis da ordem DIRS para permitir um melhor 

entendimento da diferenciação do cariótipo e e maior capacidade de interpretação da evolução 

cromossômica entre a família Pipidae, principalemente entreo os gêneros Pipa e 

Xenopus.Combinamos pesquisas genômicas e mapeamento cromossômico por experimentos 

FISH para avaliar a abundância e distribuição de retrotransposons DIRS-like e Ngaro-like no 

cariótipo de X. tropicalis e P. carvalhoi. Os experimentos FISH usando sonda Ngaro-like 

detectaram um sinal de hibridização na região intersticial dos braços longos do cromossomo 7, 

coincidente com a região NOR, confirmado pelo método Ag-NOR. Nossos experimentos FISH 

não detectaram sinais de hibridização com sondas DIRS-like e Ngaro-like no cariótipo de P. 

carvalhoi, apesar de pesquisas genômicas que recuperaram sequências homólogas desses 

elementos neste genoma. Esses resultados indicam a história evolutiva diferencial desses 

retrotransposons em cada genoma e sua contribuição para a diversificação genômica entre as 

espécies.  
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BOAS PRÁTICAS NAS ILPI DO SUL DO BRASIL: AÇÕES PARA PREVENÇÃO DA 

COVID-19 
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OBJETIVO: determinar ações preventivas e boas práticas para as Instituições de Longa 

Permanência para Idoso (ILPI) do sul do Brasil. MÉTODO: scoping review com busca de artigos 

científicos por meio de descritores e palavras-chaves que abordavam o tema do estudo, nas bases 

de dados SciELO (Brasil), BVS, sem recorte temporal. RESULTADOS: As evidências cientificas 

para ações efetivas na prevenção da COVID-19 e boas práticas nas ILPI do sul do Brasil 

envolveram restrição de visitas; testagem em massa para controle dos trabalhadores, prestadores 

de serviços, idosos e familiares/cuidadores; restrição e monitoramento das saídas dos idosos 

residentes das ILPI; exigência da lavagem das mãos com água e sabão (segundo as 

recomendações do Ministério da Saúde); utilização de álcool 70% ou outras preparações contendo 

concentração final mínima de 70% de álcool para higiene das mãos em todos os ambientes das 

ILPI;; evitar o  contato das mãos com as mucosa da boca, nariz e olhos; respeitar a etiqueta 

respiratória (cobrir o nariz e a boca utilizando lenço de papel descartável ou a parte de dentro do 

cotovelo ao tossir e espirrar e lavagem das mãos imediatamente após tossir e espirrar); 

disponibilizar lenços de papéis descartáveis aos residentes e EPI; instalar cartazes com 

orientações de higiene das mãos, uso de máscaras; orientar sobre a necessidade de isolamento dos 

residentes ao surgimento de sintomas gripais; orientar o não compartilhamento de qualquer item 

pessoal entre os residentes; realizar distanciamento social entre prestadores de serviço e residentes 

em atividades não relacionadas ao cuidado; reduzir as atividades em grupo entre os residentes e 

reforço das medidas de limpeza e higiene de todos os ambientes da ILPI. Como recomendações 

indicadas aos gestores das ILPI está o fornecimento de condições estruturais básicas para 

isolamento adequado dos residentes com suspeita de sintomas gripais ou casos confirmados de 

COVID-19; realizar o monitoramento dos suspeitos ou positivados e isolamento; orientar aos 

funcionários a utilização de máscara N95/PFF2 à necessidade de entrar em contato com os 

residentes em isolamento; realizar monitoramento dos funcionários e afastamento dos mesmos 

quando apresentarem suspeita de COVID-19; realizar nos casos de residentes e funcionários da 

ILPI positivados notificação dos casos à Secretaria de Saúde Municipal; elaborar plano de 

contingência da ILPI. CONCLUSÃO: a execução de ações e boas práticas pautadas em evidencias 

cientificas são primordiais para enfrentamento da pandemia e prevenção de contaminações. 
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COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA FILOGENÉTICA DA VEGETAÇÃO LENHOSA E 
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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. Nosso 

objetivo foi mensurar a diversidade filogenética das formações mosaico-floresta na região dos 

Campos Gerais e entender as diferenças filogenéticas entre esses tipos vegetacionais. Foram 

utilizados dados de amostragem de flora dos Parques Estaduais do Guartelá e de Vila Velha. 

Utilizamos dados fitossociológicos de diferentes tipos de vegetação (campos sujos, úmidos e 

rochosos, florestas e ecótonos de floresta-campo). Avaliamos a diversidade filogenética em cada 

tipo de vegetação e entre os diferentes tipos. Particionamos as diferenças de composição 

filogenética entre substituição de linhagens e aninhamento entre diferentes tipos de vegetação e 

comparamos os valores observados com modelos nulos. Além disso, avaliamos a 

representatividade de linhagens nas fitofisionomias. Encontramos que, em larga escala, os campos 

apresentam menor diversidade filogenética que as florestas. Encontramos baixos níveis de 

diversidade filogenética alfa nos tipos de campos e um agrupamento filogenético em campos 

úmidos. Floresta e campos diferiram em estrutura filogenética quando comparados entre si. A 

substituição de linhagens é alta entre as fitofisionomias, implicando que condições ambientais 

próprias de cada fisionomia moldam as comunidades dos mosaicos. Há padrões de associação de 

linhagens com os tipos de vegetação, como samambaias associadas aos ecótonos de floresta e 

campo. A diversidade e composição filogenética da vegetação em mosaicos campo-floresta estão 

altamente relacionadas aos diferentes tipos de fitofisionomias, indicando a associação de 

processos ecológicos e evolutivos conhecidos em larga escala se refletem na organização de 

comunidades locais. 
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As atividades humanas têm impactado diretamente os ecossistemas, principalmente pela 

intensificação dos processos de eutrofização e do aquecimento global. Como uma das principais 

consequências desses eventos, as florações de cianobactérias têm afetado diretamente à saúde 

ambiental e humana, principalmente devido a presença de cianotoxinas nos ambientes aquáticos, 

como as microcistinas. Essas toxinas apresentam efeitos pronunciados sobre o fígado em 

diferentes organismos aquáticos, como os peixes. Porém, se faz necessário compreender melhor 

seus efeitos em diferentes orgãos.  Dessa maneira, o presente trabalho teve como objetivo avaliar 

os efeitos subletais de microcistinas em brânquias de peixes Rhamdia quelen, bem como 

investigar se o aumento de temperatura pode alterar o grau de toxicidade. Para tanto, os peixes 

foram divididos em quatro grupos: peixes não expostos às microcistinas (Controle) nas 

temperaturas de 24ºC e 28ºC e peixes expostos à 3µg.L-1 de microcistinas (MC) nas temperaturas 

de 24ºC e 28ºC. Após 96 horas de exposição, os peixes foram anestesiados e, após a eutanásia, as 

brânquias foram coletadas e armazenadas a -80 ºC até o processamento das análises. Os 

biomarcadores bioquímicos analisados foram as atividades da glutationa S-transferase (GST), 

superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx) e lipoperoxidação de membranas 

(LPO). Os resultados evidenciaram que houve um aumento da atividade das enzimas do sistema 

antioxidante, como SOD e GPx, nas brânquias de peixes expostos às microcistinas na temperatura 

de 24ºC (MC24ºC),  quando comparados ao grupo controle.  Com o aumento de temperatura, a 

exposição às microcistinas (MC28ºC), também causou o aumento da atividade da SOD, quando 

comparados ao grupo controle. Apesar do aumento da atividade das enzimas do sistema 

antioxidante, foi constatado o aumento de danos por LPO em exposição aos tratamentos MC24ºC 

e MC28ºC. Efeitos hepatóxicos causados pela microcistina são os mais conhecidos, mas os 

resultados do presente trabalho evidenciaram que as microcistinas causaram  estresse oxidativo e 

peroxidação lipídica das brânquias de R. quelen. Este efeito pode alterar a fisiologia das brânquias 

e trazer alterações respiratórias ao peixe, prejudicando a sua sobrevivência no ambiente. Diante 

desses resultados, sugere-se que sejam realizados  investigação de toxicidade das microcistinas 

em outros tecidos e o monitoramento destas cianotoxinas nos corpos hídricos. 
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SAÚDE DA CRIANÇA: PROMOÇÃO À ATENÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE DA 

CRIANÇA E FORMAÇÃO DE REDES-POLÍTICAS E FORMAÇÃO DE REDES DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 

Nº 202211221 

Autor(es): Mariangela Cristina Henz 

Orientador(es): Taina Ribas Melo 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil, Políticas Públicas, Saúde Da Criança 

 

Objetivou-se apresentar a continuidade dos resultados da pesquisa sobre promoção da saúde 

infantil no município de Matinhos, através da implementação da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PNAISC) e formação de redes em Matinhos. A pesquisa (CAAE: 

44387021.0.0000.0102, parecer nº 4.751.671) envolveu leis e decretos municipais de Matinhos 

que originaram projetos e ações de promoção à saúde infantil, além de fontes midiáticas da 

prefeitura municipal e pesquisa em loco para confirmação dos serviços, programas e políticas 

disponíveis. Como resultados as pesquisas documentais permitiram a produção de 2 resumos para 

o 6º Congresso Paranaense de Saúde Pública e Coletiva, com abordagem na educação e vigilância 

em saúde, além de um artigo científico publicado em 2022 que identifica uma preocupação nos 

casos de violência em crianças e adolescentes no município de Matinhos. Na associação entre 

pesquisas documentais e em loco verificou-se ações como o 1º Encontro de Políticas para a Pessoa 

com Deficiência, sendo uma ação voltada aos eixos 4 e 6 da PNAISC, de atenção às crianças com 

deficiência e doenças crônicas juntamente com o Centro Municipal de Avaliação e Atendimento 

Especializado, focado no atendimento e diagnóstico psicoeducacional para crianças com 

necessidades educacionais. No município houve a implementação do Núcleo de Prevenção à 

Violência e Promoção da Saúde, direcionado à atender todos os públicos, incluindo crianças e 

adolescentes. Ainda no eixo 5 da PNAISC, de prevenção de violências, o município conta com o 

Projeto Escola que Cuida, que consiste na prevenção do abuso sexual infantil e o Programa de 

Prevenção ao Trabalho Infantil. Com a pesquisa também foi possível identificar a presença do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo o acesso à alimentação infantil de 

escolares, conforme previsto no eixo 2 da PNAISC sobre alimentação da criança. Além disso foi 

identificada mais uma política de saúde infantil, a Comissão de Prevenção da Mortalidade 

Materna, Infantil e Fetal, destinada a investigar e prevenir óbitos deste público, vindo de encontro 

ao eixo 7 da PNAISC, referente à vigilância e prevenção dos óbitos materno-infantis. Nesse 

sentido, embora a formação de redes de atenção a crianças ainda pareça ser uma demanda não 

atendida integralmente no município de Matinhos, observou-se que obteve incremento nas 

políticas públicas de apoio à saúde da criança, em especial, na prevenção de violências e agravos 

infantis e que alguns programas e serviços anteriormente existentes foram modificados, suspensos 

e/ou extintos. 
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Neste estudo foi avaliado o potencial anestésico do óleo essencial (OE) de Ocimum gratissimum 

em pós-larvas de Macrobrachium rosenbergii.  Os parâmetros de qualidade da água (temperatura, 

oxigênio dissolvido e pH) foram monitorados durante todo o período experimental. Pós-larvas de 

Macrobrachium rosenbergii foram individualmente transferidas para recipientes (béqueres de 

volume de 50 mL) contendo as seguintes concentrações de óleo essencial (OE) de Ocimum 

gratissium: 50 μL/L, 100 μL/L, 150 μL/L, 200  μL/L e 300 μL/L. Além disso, um grupo de pós-

larvas foi exposto somente à água, e outro à maior concentração de etanol utilizada para diluir o 

Ocimum gratissium. 

 Ao atingirem o estágio de anestesia, as pós-larvas foram transferidas para recipientes (béqueres 

de 500 mL) sem Ocimum gratissium para avaliar o tempo de recuperação.  Os tempos de sedação, 

anestesia e recuperação foram registrados com o auxílio de cronômetro digital, e expressos em 

segundos.  Os menores tempos de sedação foram encontrados nas duas maiores concentrações de 

(200uL 15,97 segundos e 300 μL/L 25,85 segundos).  O menor tempo de anestesia foi observado 

na concentração de 200 μL/L de 22,52 segundos. 

 O maior tempo de recuperação foi observado na concentração de 100 μL/L com o tempo de 

1367,05 segundos de Ocimum gratissium, e o menor em 150 μL/L com o tempo de 626,67 

segundos de Ocimum gratissum.  O etanol não produziu qualquer efeito anestésico nas pós-larvas.  

Considerando os resultados obtidos neste estudo, a concentração recomendada para uso em 

procedimentos de manejo, como por exemplo biometria de pós-larvas de Macrobrachium  

gratissimum foi de 150 μL/L, por apresentar tempos de indução à sedação (52,42 segundos)  e 

anestesia (92,65 segundos) e de recuperação (626,67 segundos) dentro dos sugeridos pela a 

literatura. 
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Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) podem inovar o cuidado na 

Atenção Primária à Saúde, empoderar a comunidade e ser uma alternativa de baixo custo para a 

promover a saúde. Entende-se ainda que com a participação da comunidade no levantamento das 

demandas de seu território, na perspectiva da política de participação social, pode-se alcançar a 

equidade das ações a serem sugeridas. Objetivos: Nesta perspectiva o projeto teve como objetivos: 

Identificar a utilização/aplicação de tecnologias inovadoras para o cuidado na Atenção Primária 

à Saúde e Domicílio mediante as PICS; (Re)conhecer o cenário de aplicação das PICS por 

profissionais da APS; analisar o papel do controle social no desenvolvimento das PICS na APS e 

Domicílio. Método: Para responder aos objetivos estruturou-se, mediante a estratégia PICO, a 

seguinte questão: “Qual o estado da arte sobre o papel do controle social no desenvolvimento das 

PICS, por profissionais graduados na área da saúde, atuantes na Atenção Primária à Saúde?". 

Trata-se de uma revisão integrativa desenvolvida segundo Whittmore e Knalf (2005). 

Selecionadas palavras-chave e descritores, utilizados operadores boleanos, bases de dados 

SCIELO, BVS, Web Of Science e SCOPUS, com critérios de inclusão e exclusão. Resultados: A 

busca inicial resultou em 139 artigos. Foram excluídos 111 (79,9%) não contemplarem o tema; 

11 (7,9%) não incluírem participação social; 11 (7,9%) não incluírem as PICS; e, 9 (6,5%) 

duplicados. Lidos lidos na íntegra 9 (6,5%) artigos, excluídos 6 (4,3%) artigos por não 

responderem a questão de pesquisa, e incluídos 3 (2,15%) estudos. Duas obras publicadas no 

Brasil, em português, em 2018 e 2021, e a terceira é de autoria indiana, de 2021, em inglês. 

Análise: A pergunta da estratégia PICO foi respondida, e expôs uma limitação quanto a estudos 

com relatos sobre a participação social, achado que pode apontar para redução na participação da 

comunidade nos Conselhos de Saúde. Apesar disso, é descrito pelos locais nos quais se tem o 

desenvolvimento das PICS, inúmeros benefícios quanto a utilização destas, os quais refletiram no 

comportamento das equipes de saúde, com a adoção da práticas interprofissionais; dos pacientes, 

que se tornaram responsáveis pela própria saúde, através da mudança de hábitos e prática 

individual das atividades dispostas; e suas famílias. Conclusão: A participação social é 

fundamental para que as PICS, com evidências científicas suficientes para sustenta-las, sejam 

implementadas na rede de atenção a saúde, com mudança do foco para promoção da saúde. 
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A coinoculação é a prática de introduzir simultaneamente mais de um inoculante microbiano 

sobre as sementes ou sulco durante o plantio da cultura, com o objetivo de promover o 

crescimento vegetal. É uma prática recente e tem potencial para aumentar a produtividade e 

diminuir gastos de produção, pois o consórcio de microrganismos podem de modo aditivo fixar 

N2, solubilizar fosfato e promover crescimento vegetal. O teste de misturas de inoculantes pode 

ser um fator chave para verificar possíveis antagonismos que podem ocorrer entre os 

microrganismos, bem como, para potencializar ao máximo os benefícios dos inoculantes. A 

coinoculação de microrganismos benéficos pode levar ao aumento da área radicular, o que 

possibilita, maior aproveitamento dos fertilizantes e favorece a planta em situações de estresse 

hídrico, e também incremento da produtividade pela maior capacidade de absorção de nutrientes 

e agua pelas raízes. Este projeto consistiu na instalação de um experimento de campo em casa de 

vegetação no Setor de Agrárias- UFPR, Curitiba, PR, com o objetivo de verificar os efeitos 

aditivos da inoculação de inoculantes consorciados em sementes sobre o crescimento vegetal de 

feijoeiro (Phaseolus vulgaris.). Os inoculantes consorciados continham individualmente os 

seguintes microrganismos: Rhizobium tropici CIAT899, Azospirillum brasilense Abv05 e 

Abv06, Bacillus spp. BRM 119 e BRM 2084, e, Trichoderma harzianum SIMBI-T5. O 

experimento de casa de vegetação foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 

7 repetições. Os tratamentos foram: 1 - sem inoculação, 2 - inoculação com Rhizobium, 3 - 

Inoculação com Azospirillum, 4 - Inoculação com Bacillus, 5 - Inoculação com Trichoderma, 6 -

Inoculação com Rhizobium + Azospirillum, 7 - Inoculação com Rhizobium + Bacillus, 8 - 

Inoculação com Rhizobium + Trichoderma, 9 - Inoculação com Rhizobium + Azospirillum + 

Bacillus, 10 - Inoculação com Rhizobium + Azospirillum + Bacillus + Trichoderma. As plantas 

foram colhidas no estágio de desenvolvimento R2. As variáveis medidas foram número e massa 

de nódulos, altura e massa da parte aérea, comprimento e massa das raízes, rendimento de grãos. 

O tratamento que atingiu melhores resultados foi a Inoculação com  Rhizobium + Bacillus, 

atingindo melhores índices no quesito peso dos nódulos, altura da parte aérea e comprimento das 

raízes, comparado a outros tratamentos, o que não atingiu resultados favoráveis foi a inoculação 

com  Rhizobium + Azospirillum, apresentando estatísticas inferiores em números e massa de 

nódulos. 
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Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em 

comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. 

Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores, que podem espalhar-se para 

outras regiões do corpo. Uma das características que diferenciam os diversos tipos 

de câncer é a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir 

tecidos e órgãos vizinhos ou distantes. Os tratamentos utilizados para pacientes que não têm mais 

chance de cura podem causar efeitos colaterais e, consequentemente, repercussões negativas na 

qualidade de vida. Com enfoque na quimioterapia, os principais efeitos são: dor, fadiga, insônia, 

depressão, perda do apetite, dispneia, constipação, náuseas e vômitos, e a 

tendência em maior tempo e frequência de internamentos O transplante de medula óssea (TMO), 

hoje denominada TCTH, consiste em enxertar células-tronco hematopoiéticas (CTH), 

possibilitando a produção de células sanguíneas competentes pelo processo de hematopoese. É 

utilizado para tratamento de doenças hematológicas e não hematológicas, malignas ou não, 

incluindo leucemias, linfomas, mieloma, falências medulares e doenças genéticas e/ou 

hereditárias. A fase de pancitopenia configura o período mais crítico para o paciente submetido 

ao TCTH, dessa forma ficou constatada correlação significativa sobre o impacto da neutropenia 

na qualidade de vida deste paciente. O objetivo é analisar as alterações nos domínios de qualidade 

de vida relacionadas à saúde e nas variáveis fisiológicas de pacientes internados submetidos ao 

transplante de células-tronco. O método trata-se de um estudo quase-experimental, longitudinal. 

Realizado no setor de internação do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Complexo 

Hospital de Clínicas em Curitiba no estado do Paraná por se tratar de hospital de ensino que atende 

exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, referência em TCTH. Os resultados mostraram 

diferenças significativas no GI indicando melhora das funções emocionais e desempenho de papel 

e de sintomas como náuseas/vômitos, dor, insônia e perda de apetite, ou seja, proporcionando 

melhora da QVRS. Para o grupo controle (GC), houve piora. Por fim, uma das áreas mais fortes 

no uso das PICS atualmente é a Oncologia Integrativa, um campo de cuidado no paciente, e a 

quimioterapia paliativa tem o objetivo de paliar as complicações, podendo aumentar o intervalo 

sem a doença, melhorar a QV dos pacientes, amenizando as complicações do câncer, prolongando 

ou não a sobrevida.  
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Envenenamentos com aranhas do gênero Loxosceles, conhecidas popularmente como aranhas-

marrom, são considerados um problema de saúde pública no Brasil. Mais de 85.000 casos e 65 

óbitos foram registrados nos últimos 10 anos (2011-2021), sendo as espécies de importância 

médica no país  L. intermedia, L. laeta e L. gaucho. O loxoscelismo é o quadro clínico causado 

pela picada da aranha e se apresenta de duas formas: loxoscelismo cutâneo e sistêmico. Sua 

manifestação mais comum é o desenvolvimento de uma lesão dermonecrótica, porém, o 

envenenamento pode levar ao óbito nos casos mais graves. O veneno da aranha-marrom é 

formado de uma composição complexa de toxinas e não-toxinas, dentre as mais expressas 

destacam-se as fosfolipases-D (FLDs), também conhecidas como toxinas dermonecróticas, por 

terem a capacidade de sozinhas, reproduzirem experimentalmente quase todos os sintomas do 

loxoscelismo. Dos tratamentos disponíveis o mais eficaz é soroterapia anti-veneno, porém, por 

muitos fatores, ainda é um tratamento muito limitado. Sendo assim, o objetivo principal desse 

trabalho é a produção e a avaliação de soros policlonais utilizando FLDs recombinantes dos 

venenos de L. intermedia, L. laeta e L. gaucho como antígenos. Para isso, soros policlonais foram 

obtidos através de imunizações realizadas em camundongos. Os animais receberam 3 doses com 

intervalo de 30 dias entre cada contendo 5, 7 e 10µg das FLDs LiRecDT1, LlRecDT1 ou 

LgRecDT1 e o adjuvante Hidróxido de Alumínio. Visando avaliar a antigenicidade das FLDs, os 

soros foram submetidos a ensaios de Western Blotting. Os soros produzidos foram capazes de 

reconhecer FLDs selvagens dos venenos de forma cruzada entre as três espécies, sugerindo a 

capacidade antigênica das FLDs e a conservação de epítopos entre as FLDs de diferentes espécies. 

Além disso, os soros também reconheceram FLDs mutadas recombinantes, demonstrando que os 

epítopos das FLDs não foram totalmente removidos pelas mutações sítio dirigidas realizadas. 

Portanto, esse estudo poderá contribuir futuramente para a produção de insumos empregados no 

tratamento ou prevenção do loxoscelismo. Ademais, esse soro está sendo utilizado para ensaios 

de rotina de laboratório, como por exemplo, imunofluorescência, Western Blotting e ELISA 

devido a sua capacidade de reconhecer as FLDs selvagens e mutadas. 
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As populações quilombolas, de maioria negra (pretos e pardos), possuem história intrinsecamente 

conectada com a opressão histórica sofrida por seus antepassados durante três séculos de 

escravidão no Brasil. Dentre os 3495 quilombos certificados pela Fundação Cultural Palmares, 

encontram-se Feixo e Restinga, no município de Lapa, Paraná. Essas foram objeto de estudo dessa 

pesquisa, através do levantamento de dados relacionados à saúde, considerando as 

particularidades enfrentadas pela população negra, como a alta prevalência de doenças como 

hipertensão e diabetes. Outrossim, a necessidade de se obter dados sobre a saúde dos quilombolas 

é urgente para reduzir as iniquidades através de elaboração de políticas públicas compatíveis. Foi 

realizada a pesquisa bibliográfica de artigos relacionados à saúde de populações quilombolas, 

especialmente sobre estudos genéticos e de saúde relacionados a diabetes mellitus (DM), 

hipertensão arterial (HA) e obesidade. Através de coleta de dados por questionário, medidas 

antropométricas e amostras de sangue foi possível identificar fatores de risco que merecem 

atenção nas comunidades. A HA foi auto relatada por 35,64% dos participantes, enquanto a 

aferição da pressão arterial indicou estado pré-hipertensivo ou hipertensivo em 65%. A 

hemoglobina glicada, importante indicador para diagnóstico da DM, indicou que dentre os 

17,82% dos participantes que relataram ter diabetes, 44% não tinham controle da doença. A 

obesidade foi verificada pelo índice de massa corpórea, com 30% da população acima do peso e 

44% com obesidade do tipo I a III. Outro indicador importante de obesidade, o percentual de 

gordura corporal, foi alto ou muito alto em 59% e 86% no sexo masculino e feminino, 

respectivamente. A razão cintura e quadril, preditor de risco de complicação metabólica quando 

superior a 0,90, foi de 49,02% e 75,54% nos sexos masculino e feminino, respectivamente. Foi 

observado que 13,43% dos entrevistados nunca havia realizado medição de glicemia e 12,5% de 

perfil lipídico, enquanto 21,61% não havia aferido a pressão há mais de um ano, indicando a 

insuficiência de cuidados indispensáveis à saúde. Ademais, a razão cintura e altura, preditor de 

risco cardiovascular e metabólico quando superior a 0,5, foi observada em 83,16% dos 

participantes. Com base nos dados obtidos e consulta na literatura, conclui-se que são evidentes 

os riscos de saúde que as populações quilombolas enfrentam, recomendando-se mais estudos e 

políticas visando dirimir patologias provenientes da carência de cuidado com essas populações. 
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A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade como um dos grandes problemas de 

saúde que afetam o mundo atualmente e está diretamente ligada a vários distúrbios metabólicos 

que afetam os 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 

dietas. Para tal, fêmeas adultas foram divididas em 2 grupos, 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 fonte lipídica foi substituída por banha de porco. 

Ao longo do período experimental que totalizou 11 semanas, semanalmente foi obtida a massa 

corporal e o comprimento dos animais, possibilitando a obtenção do índice de massa corporal 

(IMC). Ao final da última semana de experimento foi aferida a glicose sanguínea dos animais em 

jejum. Os animais foram eutanasiados, fixados em solução aquosa de formaldeído 10% e 

preparados para análise histológica. A partir das lâminas, obtivemos fotomicrografias do pâncreas 

para a análise morfológica das ilhotas pancreáticas que foi quantificada pelo programa ImageJ. 

Foi utilizado o software GraphPad Prism para calcular as estatísticas. Os animais do grupo ISO, 

ao final da última semana apresentaram a massa corporal 32% maior que o grupo controle. Tanto 

no IMC quanto na glicemia em jejum, não observamos diferenças significativas entre os grupos. 

Através da análise das ilhotas do pâncreas, observamos que o grupo ISO apresentou ilhotas 

44,91% maiores que o grupo controle (P = 0,0437), esse aumento na área pode sugerir um 

aumento na quantidade de células β pancreáticas como tentativa de suprir o distúrbio metabólico 

gerado pela obesidade. 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 alterações na morfologia pancreática que, futuramente, poderia levar a uma 

resistência à insulina, mesmo os dados não apresentando aparente alteração no metabolismo da 

glicose até então. 
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A terapia antirretroviral (TARV) é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde a 

todas as pessoas infectadas pelo HIV que vivem no Brasil. O uso dos medicamentos 

antirretrovirais inibe a replicação do HIV, preserva o sistema imune e impede que a infecção 

evolua para a AIDS. A partir de 2013, com a implantação da estratégia de tratamento 

antirretroviral imediato de todas as pessoas diagnosticadas com o HIV, as taxas de detecção de 

AIDS do Brasil têm apresentado quedas contínuas. O objetivo deste estudo foi investigar a 

evolução de alguns parâmetros da cascata de cuidado das pessoas com HIV no município de 

Paranaguá, no Paraná, bem como os reflexos destes parâmetros nas taxas de detecção da AIDS 

no município. Trata-se de um estudo observacional, descritivo, retrospectivo e decaráter 

quantitativo, realizado com dados secundários sobre indicadores clínicos de HIV/AIDS 

fornecidos pela Secretaria de Vigilância emSaúde do Ministério da Saúde, considerando o período 

de 2015 a 2021. As bases de dados consultadas foram “Indicadores e dados básicos de 

monitoramento clínico de HIV” e “Indicadores clínicos de AIDS”, ambas de acesso irrestrito. As 

variáveis de interesse foram: quantidade depessoas com HIV vinculadas aos serviços desaúde de 

Paranaguá; número de pessoas em tratamento antirretroviral (TARV); número de pessoas com 

carga viral indetectável; e taxa de detecção de AIDS. Como resultado, observou-se aumento na 

proporção de pessoas com HIV vinculadas aos serviços de saúde e em tratamento antirretroviral 

no período considerado. Em consequência, obteve-se uma redução progressiva das taxas de 

detecção de AIDS no município de Paranaguá, comprovando que o progresso obtido nas etapas 

da cascata de cuidado teve reflexo na redução dos diagnósticos de AIDS no município. Entretanto, 

Paranaguá ainda mantém as maiores taxas de detecção de AIDS do estado do Paraná. Observou-

se ainda que a proporção de pessoas com carga viral suprimida em Paranaguá encontra-se abaixo 

dos 90% propostos como meta pela Organização Mundial da Saúde. Este estudo reforça a 

necessidade de persistir e intensificar as ações voltadas ao diagnóstico, vinculação e tratamento 

correto das pessoas com HIV nos serviços de saúde de Paranaguá, e, consequentemente, 

contribuir com a continuidade da redução do número de diagnósticos de AIDS no município e 

com a qualidade de vida da população assistida. 
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A finalidade deste estudo é descrever a tendência da mortalidade masculina por câncer de próstata 

na 20º Regional de Saúde do estado do Paraná e no Brasil, local em que pesquisas nesse ramo 

ainda são insuficientes e pouco esclarecedoras para a esfera pública e científica. Todos os óbitos 

por câncer de próstata, ocorridos entre 2000 e 2019, em homens residentes na 20º Regional de 

saúde do Paraná, foram coletados a partir do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). 

Utilizando-se dos dados, calculou-se através do método direto, as taxas de mortalidade ajustadas 

por faixa etária (por 100 mil homens), usando como referência a população de 2010 e, para o 

próprio, o ano de 2000. A regressão linear simples foi utilizada para avaliar as variações anuais, 

com intervalo de confiança de 95% (IC95%). A série histórica analisada apontou tendência 

significativa (p=0,02) de crescimento das taxas de mortalidade por câncer de próstata na vigésima 

regional. De acordo com os dados analisados, por exemplo, no primeiro ano da pesquisa, em 

2000, a taxa de mortalidade da doença foi de 9,1 óbitos a cada 100 mil homens, significativamente 

menor que os últimos 3 anos do intervalo analisado (2017, 2018 e 2019), com taxas de, 

respectivamente, 21,7/100 mil,14,4/100 mil e 18,3/100 mil, evidenciando as tendências de 

aumento. Outro dado importante extraído da pesquisa foi o número bruto de mortes ao decorrer 

dos anos, passando de 15 óbitos em 2000 para 36 óbitos em 2019, chegando ao máximo de 42 

óbitos em 2017. As análises deste estudo permitiram melhor compreensão de aspectos 

relacionados ao comportamento da mortalidade por câncer de próstata ao longo do tempo e de 

acordo com a interferência humana, fornecendo dados empiricamente relevantes para a vigilância 

epidemiológica e para o planejamento de ações de prevenção deste agravo, principalmente a 

médio e a longo prazo, visando o aumento da expectativa de vida da população masculina da 

região e consequente incremento da qualidade de atendimento médico, voltado à prevenção desse 

tipo de câncer  
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Os benefícios da prática regular de exercício físico sobre a saúde e qualidade de vida, bem como 

sobre a preservação da autonomia de idosos já são bem estabelecidos na literatura. Apesar disso, 

uma baixa adesão aos programas de exercícios físicos e um elevado nível de sedentarismo, são 

registrados na população idosa. No ano de 2020 esses fatores se agravaram devido a pandemia 

COVID-19, que forçou o distanciamento e isolamento social. Alternativas de programas de 

exercícios em domicílio foram propostas para minimizar o problema. Dessa forma, esse estudo 

teve como objetivo identificar os motivos de adesão e permanência de idosas participantes de um 

programa de exercícios físicos (PEF) orientado por vídeo nas modalidades síncrona, assíncrona e 

combinada, em mulheres idosas durante a pandemia da COVID-19. Participaram do estudo 31 

idosas (66 ±4 anos; 72,33 ± 16,06 kg; 1,60 ± 0,06 cm) alocadas em três grupos: (I) grupo de 

exercício síncrono (GS, n=12) com aulas online via plataforma Zoom; (II) grupo de exercício 

assíncrono (GA, =9) com aulas seguindo guia de exercícios impresso e vídeos com orientações; 

e, (III) grupo de exercício combinado (GSA, n=10), com uma aula semanal online via Zoom e 

duas aulas semanais seguindo guia de exercício. O programa de exercício multicomponente teve 

a duração de 12 semanas, 3x/sem. A investigação sobre a adesão e permanecia das idosas ao 

programa de exercícios foi realizada por meio de um questionário estruturado pela autora, no qual 

foi utilizado a escala Likert de 0 a 4 pontos com questões objetivas sobre os principais motivos 

de participação. Os dados iniciais de saúde das participantes demonstraram que 20% das idosas 

sofreram pelo menos uma queda nos últimos seis meses, além de registrarem a média de 2 ± 1,59 

doenças e a utilização de 2,93 ± 1,89 medicamentos. O principal motivo de adesão ao PEF foi 

“melhorar a saúde”, o qual foi registrado 81,3% das respostas em 4 pontos na escala Likert. A 

principal expectativa sobre a participação no Programa registrada foi “melhorar a condição física 

e funcional” (71,9% para 4 pontos). A “manutenção da saúde” foi o principal fator que pode 

favorecer a continuidade das participantes no Programa (59,4%) e, a menor exposição ao risco de 

contaminação pelo vírus SARS-CoV foi reportada como um dos principais benefícios do PEF 

remoto (56,3%). Contudo, estudos futuros são necessários para que haja a elaboração de um 

instrumento de coleta de dados relacionados aos motivos de adesão e permanência de idosos aos 

PEF padronizado, que garanta uma análise de resultados clara e objetiva.  
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi investigar e comparar a percepção da qualidade de 

vida de praticantes de Kung-Fu feminino e masculino de um clube esportivo e social da cidade 

de Curitiba-PR. A amostra do estudo foi composta por 28 praticantes de Kung-Fu (14 do sexo 

feminino e 14 do sexo masculino) com idade média de 28,89 ± 9,69 anos para amostra total, de 

30,36 ± 10,96 anos para o sexo feminino e 27,43 ± 8,39 anos para o sexo masculino. 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 educação da qualidade de vida 

(Q.V.) dos atletas no ambiente de treinamento e competição. Resultados: os dados oferecem uma 

breve análise sociodemográfica onde foi possível notar que a maioria dos atletas pertencem são 

de cor branca e suas famílias possuem renda de 2 a 5 salários-mínimos. Em relação a análise das 

questões do QQVA os fatores que podem influenciar a educação para a qualidade de vida dos 

praticantes, foi utilizado o teste de Mann Whitney (assumindo p≤0,05) para verificar as diferenças 

significativas, mas não foi encontrado nenhuma diferença entre os sexos no teste, mas chamou a 

atenção a diferença da média entre os sexos nas seguintes situações: Comunicação e entrosamento 

entre os membros da equipe técnica, Qualidade dos serviços médico e fisioterápico, número 

excessivo de viagens e das 14 questões do questionário, o sexo feminino estabeleceu média 

maiores em 12 itens. Conclusões: Após a análise dos resultados podemos perceber que o sexo 

feminino mostrou uma maior percepção das variáveis que estão envolvida ao em torno do 

ambiente esportivo como relacionamento social, condições básicas de saúde, planejamento, tanto 

que as médias do sexo feminino só não foram maiores nas questões de relacionamento com os 

colegas e qualidade dos serviços médico e fisioterápico, nas demais questões a média foi maior 

que as do sexo masculino. Mas de modo geral, as médias de ambos os sexos foram próximas e 

mais elevadas no quesito relacionamento social e condições de saúde, e por ser um ambiente de 

um clube social e esportivo, mostra que os praticantes apresentam uma maior preocupação e 

percepção sobre questões mais socias e não apenas do caráter de competição. 
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O gênero Acianthera Scheidw pertence a subtribo Pleurothallidinae, família Orchidaceae. As 

espécies de Acianthera eram anteriormente classificadas como membros de Pleurothallis, porém, 

a partir de estudos moleculares a monofilia não foi suportada, por isso o gênero foi reestabelecido 

em 2001. Atualmente, Acianthera possui cerca de 200 espécies distribuídas em 10 seções. Neste 

trabalho foram estudadas três espécies de três seções distintas, sendo elas: A. luteola (Lindl.) 

Pridgeon & M.W.Chase, seção Sulcatae, A. sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase, seção 

Tricarinatae e A. montana (Barb.Rodr.) F.Barros & L.Guimarães, seção Arthrosia. As três 

espécies ocorrem no Brasil, com distribuição entre o sul e sudeste do país. O propósito deste 

estudo é descrever e comparar os caracteres micromorfológicos e anatômicos das flores das três 

espécies de Acianthera para identificar estruturas secretores que possam estar ligadas a 

recompensa e atração de polinizadores, a fim de melhorar o entendimento floral do gênero. As 

espécies estudadas compartilham a coloração amarela de suas flores, contudo apresentam 

morfologia variável entre si. Buscamos investigar se a coloração é uma indicação de um padrão 

na estratégia de polinização dentro do grupo. Para isso flores de A. luteola, A. sonderiana e A. 

montana foram submetidas a testes histoquímicos de lugol (detecção de amido), sudan III 

(detecção de lipídeos totais), vermelho neutro (detecção de lipídeos e células metabolicamente 

ativas), vermelho de rutênio (pectinas). Observações anatômicas e micromorfológicas foram 

feitas em microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura. Foram observadas regiões 

reativas específicas principalmente nos ápices das sépalas dorsal e laterais para os reagentes de 

lugol, vermelho neutro e sudan III, associadas a células epidérmicas retas. No labelo, as regiões 

mais reativas foram o sulco central e a porção mediana-apical da peça, com resultados positivos 

para todos os testes. Essas regiões são compostas por células epidérmicas papilosas. Foi 

observado secreção no sulco central dos labelos. Os resultados observados indicam que as regiões 

do ápice das sépalas podem estar ligadas com a produção de aromas atrativos e o labelo com a 

produção de recompensa para polinizadores. 
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A radiação solar é um elemento importante para a manutenção da vida no planeta, pois é através 

dela que os seres vivos são capazes de realizar a síntese da Vitamina D.  No entanto, o Sol também 

traz à humanidade diversos malefícios como: manchas na pele, catarata, ou até mesmo câncer de 

pele. Este projeto de pesquisa tem foco na Educação em Saúde, em formato de Revisão de 

Literatura, porém com retorno à sociedade na forma de mesas redondas e grupos de idosos. 

Portanto, o principal objetivo é alertar o público idoso acima de 60 anos que reside no litoral do 

Paraná, caracterizando o perfil da incidência dos casos de câncer de pele e outras afecções no 

município de Matinhos/PR. Para isso, iniciou-se a busca de informações na literatura sobre os 

efeitos do sol sobre a pele na população idosa, com intuito de coletar dados secundários, 

quantitativos e qualitativos. Posteriormente, com o auxílio do Conselho Municipal da Pessoa 

Idosa de Matinhos (CMPI), foram realizadas duas palestras no formato de mesa redonda de forma 

presencial. Os encontros ocorreram nos Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s), localizados 

nos bairros do Bom Retiro e Tabuleiro, nos dias 12/04/2022 e 19/04/2022 respectivamente. 

Durante as reuniões, valorizou-se a troca de saberes com o público-alvo. Desta forma, os idosos 

eram permitidos a comentar, tirar dúvidas e relatar experiências a todo momento. Destarte, o 

diálogo iniciou com uma breve apresentação do projeto, e seguiu com uma discussão sobre o 

espectro eletromagnético; os benefícios e malefícios do Sol; as doenças de pele e os cuidados que 

devemos tomar;e a questão do tratamento de neoplasias no litoral do Paraná. Durante as mesas-

redondas, foram levantadas outras questões, como por exemplo: os saberes populares em relação 

a proteção solar; os diferentes tipos de protetores solares e seus fatores de proteção; outras doenças 

de pele; entre outros. Os resultados esperados incluem uma boa base de dados relativos à 

exposição Solar em Idosos na Cidade de Matinhos, e a consequente ação educacional com o 

público idoso. Concluiu-se que a temática de Câncer de Pele no Público Idoso precisa ser sempre 

enfatizada e relembrada, além de reforçar a necessidade de ações do Poder Público nesta temática. 
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A condução veicular está relacionada à independência e ao controle sobre a própria vida, sendo 

um fator importante para a mobilidade e papéis sociais das pessoas, especialmente para os idosos. 

No entanto, esta atividade complexa requer funções físicas, cognitivas e mentais, as quais, com o 

passar da idade começam a entrar em declínio. Diante do exposto, este estudo tem por objetivo 

realizar uma revisão de literatura sobre as alterações das funções cognitivas e mudanças de hábitos 

na condução de automóveis de pessoas idosas. A metodologia utilizada foi a revisão de escopo,  

onde os descritores selecionados para a busca nas bases de dados foram: “Cognition”, “Aged” e 

"Automobile Driving”, estes foram combinados com os termos de busca, em suas versões no 

português, inglês e espanhol. A revisão culminou com 41 artigos, sendo o principal enfoque 

estudar exclusivamente às pessoas idosas e direção veicular. O instrumento de rastreio cognitivo 

mais utilizado foi o Mini-Exame do Estado Mental. Sobre os procedimentos metodológicos 46% 

utilizaram simuladores de direção, 27% usaram o próprio veículo e 27% adotaram somente 

avaliações padronizadas como instrumento de coleta de dados. O melhor desempenho na direção 

veicular por idosos estava relacionado principalmente com a função executiva, habilidade 

visoespacial e memória, melhor comportamento na frenagem, controle e redução da velocidade, 

pronta resposta aos perigos e segurança. Já o pior desempenho estava associado principalmente 

ao déficit na atenção, memória, pior comportamento na frenagem e evitar dirigir. Conclui-se que 

dirigir é uma tarefa complexa que envolve diferentes funções, para que o condutor responda às 

demandas do trânsito. Com o processo de envelhecimento, essas funções vão declinando, 

ocasionando uma mudança no comportamento de direção, com mudança de hábitos para 

compensar as perdas, como evitar horários de muito fluxo no trânsito, viajar longas distâncias ou 

mesmo evitar dirigir. 
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Introdução: A situação da Nutrição Enteral Domiciliar (NED) no Sistema Único de Saúde (SUS) 

é complexa. Entre as vias alternativas recomendadas para a NED estão as ostomias, que podem 

ser as jejunostomias e gastrostomias, sendo indicadas para pacientes crônicos no domicílio. A fim 

de atender a alta demanda desses procedimentos, é necessária a presença de nutricionistas com 

treinamento, assistência financeira e eficácia dos Sistemas de Referência e Contrarreferência. 

Objetivo: Avaliar a situação da Nutrição Enteral Domiciliar no Sistema Único de Saúde nas 

regiões brasileiras. Metodologia: Trate-se de um estudo longitudinal retrospectivo, onde foram 

levantados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) os 

procedimentos de jejunostomia/Ileostomia e gastrostomia das 5 macrorregiões (Sul, Norte, 

Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste), durante o período de um ano, desde maio de 2020 até maio 

de 2021. Os dados coletados foram agrupados em planilhas de Excel, organizados por estado e 

capital, e foram estabelecidas relações entre os procedimentos tabulados e a população estimada 

para cada região de acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), sendo calculada a taxa nominal (tn) a cada 100 mil habitantes. Resultados: No 

total, foram realizadas 14.917 (tn = 7,1) ostomias no Brasil todo, sendo que 63% (tn = 4,5) foram 

gastrostomias e 37% (tn = 2,6) jejunostomias/ileostomias. Na região Sul, foram realizadas 3.317 

(tn = 10,9) ostomias, sendo que 50% (tn = 5,4) foram gastrostomias e 50% (tn = 5,5) 

jejunostomias/ileostomias. Na região Norte, foram realizadas 853 (tn = 6,1) ostomias, sendo que 

65% (tn = 4) foram gastrostomias e 35% (tn = 2,1) jejunostomias/ileostomias. Na região Centro-

oeste, foram realizadas 1.328 (tn = 7,9) ostomias, sendo que 71% (tn = 5,6) foram gastrostomias 

e 29% (tn = 2,3) jejunostomias/ileostomias. Na região Sudeste, foram realizadas 6.494 (tn = 7,2) 

ostomias, sendo que 64% (tn = 4,6) foram gastrostomias e 36% (tn = 2,6) 

jejunostomias/ileostomias. Na região Nordeste, foram realizadas 2.925 (tn = 5,1) ostomias, sendo 

que 74% (tn = 3,8) foram gastrostomias e 26% (tn = 1,3) jejunostomias/ileostomias. Conclusões: 

Com base nos dados, quando analisada a taxa nominal, é possível verificar que a região Sul foi a 

região que mais realizou ostomias e a região Nordeste foi que a que menos realizou ostomias. 

Ainda, dentre os procedimentos, as gastrostomias foram mais realizadas em todas as regiões em 

comparação com as jejunostomias/ileostomias. 
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Ehrlichia spp. são bactérias intracelulares obrigatórias, gram-negativas e pleomórficas que 

infectam uma grande variedade de espécies mamíferas. A erliquiose é uma das doenças 

transmitidas por carrapatos (DTCs) mais relevantes que acometem bovinos na África, além de ser 

uma doença listada pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e possuir caráter 

zoonótico. Entretanto, as informações sobre a epidemiologia desta enfermidade são limitadas. Na 

Somália, o gado representa 60% do produto interno bruto (PIB) e desempenha um papel 

importante na redução da pobreza, sendo que 65% da população está ligada a atividades 

agropecuárias. Ehrlichia ruminantium, agente etiológico da enfermidade conhecida como 

heartwater, é a principal espécie que infecta bovinos na África, sendo transmitida por carrapatos 

infectados do gênero Amblyomma. Os objetivos do estudo foram i) determinar a prevalência de 

Ehrlichia spp. em amostras de sangue de bovinos da região de Lower Shabelle, Somália e ii) 

identificar as espécies de carrapatos que infestavam estes animais. Um total de 30/133 animais 

(22,56%) estavam infestados por carrapatos, sendo 9/30 (30%) Amblyomma gemma (14 machos), 

6/30 (20%) Amblyomma lepidum (3 machos e 1 fêmea), 3/30 (10%) Hyalomma marginatum (1 

machos e 2 fêmeas), 22/30 (73,33%) Rhipicephalus pulchellus (17 machos, 25 fêmeas e 2 ninfas,) 

e 1/30 (3,33%) Rhipicephalus pravus (1 ninfa). Um total de 20 amostras de sangue de bovinos 

foram submetidas a extração de DNA e posteriormente triadas para Ehrlichia sp. pela PCR. O 

gene endógeno de mamífero gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (gapdh) foi amplificado em 

todas as amostras. Um total de 10/20 (50%) bovinos testaram positivos para Ehrlichia spp. pela 

PCR gênero-específica para o gene 16S rRNA. As amostras serão submetidas ao sequenciamento 

genético para caracterização da espécie. 
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AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE IGFR1 E IGF2 EM 

RESTOS PLACENTÁRIOS DE ABORTAMENTO ESPONTÂNEO, ABORTO 

ANEMBRIONADO, DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (MOLA PARCIAL 

E COMPLETA) E CORIOCARCINOMA 
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O diagnóstico diferencial entre abortamentos com doença trofoblástica gestacional e seus 

mimetizadores histológicos pode ser bastante desafiador. Assim, o estudo imunohistoquímico 

para o marcador p57 pode auxiliar na diferenciação entre molas hidatiformes parciais e completas. 

Outros potenciais marcadores relacionados a fatores de crescimento e seus receptores com ação 

no trofoblasto, como IGFR1 e IGF2, tem despontado como potenciais reguladores da proliferação 

trofoblástica. O objetivo deste trabalho é avaliar a expressão imunohistoquímica de  IGFR1 e 

IGF2 de amostras teciduais de restos placentários resultantes de abortamento espontâneo, aborto 

anembrionado, doença trofoblástica gestacional e coriocarcinoma e comparar os dados obtidos à 

evolução clínica das pacientes. Foram selecionadas 174 amostras de curetagem uterina ou biópsia 

de endométrio com diagnóstico de restos placentários resultantes de abortamento espontâneo, 

aborto anembrionado, doença trofoblástica gestacional (mola parcial e completa) e 

coriocarcinoma a partir do arquivo do Serviço de Anatomia Patológica do Complexo Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR). Dessas, 100 amostras foram 

consideradas inadequadas e foram excluídas da pesquisa. Os diagnósticos histológicos das 

lâminas foram revisados e posteriormente submetidos a estudo imunohistoquímico com P57 para 

confirmação diagnóstica além dos outros marcadores. A leitura das lâminas foi realizada em 

microscópio Olympus BX31. Os anticorpos utilizados foram o p57 (clone KP10, Cell Marque, 

monoclonal), IGFR1 (clone A0243, ABCclonal, 1:200, policlonal) e IGF2 (clone N20, Abcam, 

1:200, policlonal). A expressão de IGFR1 e IGF2 teve um padrão nuclear e citoplasmático nas 

células do estroma viloso, cito e sinciotrofoblasto. Resultando num total de 74 pacientes com 

idades entre 13 e 52 anos que foram submetidas a curetagem no CHC-UFPR entre 2010 e 2020. 

Dessas, 1 recebeu o diagnóstico final de coriocarcinoma, 3 de cromossomopatia, 54 de mola 

completa e 16 de mola parcial após avaliação com P57. Além disso, 17 pacientes tiveram seu 

diagnóstico histológico inicial alterado. Sendo 6 de mola parcial para completa, 10 de completa 

para parcial e 1 mola invasora para completa. Ademais, 29 pacientes perderam seguimento 

ambulatorial e das que fizeram seguimento 16 evoluíram com formas malignas de neoplasia 

trofoblástica gestacional. Espera-se que estas informações contribuam para a melhor 

compreensão da patogênese das doenças trofoblásticas gestacionais, diagnóstico e 

acompanhamento dessas pacientes.    
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IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DESENVOLVIDAS 

PARA GESTORES DE SAÚDE, ADVINDAS DAS NECESSIDADES DE 

INFORMAÇÃO, DECISÃO E AÇÃO, DESENCADEADAS PELA COVID-19 
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O atual cenário mundial impôs dificuldades aos sistemas de saúde, como a necessidade de 

equilibrar a prestação de serviços ao manejo da pandemia Covid-19. Diante disso, foram exigidos 

dos gestores a atualização permanente para desenvolver o planejamento estratégico e garantir o 

funcionamento do sistema de saúde. Desta forma, compreende-se que os processos educativos 

possibilitam o desenvolvimento eficaz de ações de enfrentamento que incorporam a compreensão 

das necessidades da população, dos processos de trabalho envolvidos e dos recursos 

disponibilizados. Neste sentido, o estudo objetivou identificar as ações de educação permanente 

desenvolvidas para gestores de saúde, advindas das necessidades de informação, decisão e ação, 

desencadeadas pela COVID-19. Trata-se de uma Scoping Review, metodologia utilizada pelo 

Instituto Jonna Briggs (JBI), que possibilita realizar o mapeamento de conceitos e identificar 

lacunas do conhecimento nas evidências existentes. As buscas foram realizadas nas bases de 

dados CINAHL, Embase, Medline via Pubmed e Scopus via EBSCO. Foram obtidos 323.435 

artigos publicados entre 2019 e 2022, e após a exclusão por duplicação ano e idioma, 119 artigos 

foram submetidos à leitura crítica, resultando em 11 deles. Entre os estudos selecionados nesta 

revisão, foi possível verificar que a maioria (oito) tratam as ações educacionais implementadas 

por meio de plataformas virtuais direcionados aos gestores e membros da equipe de saúde. Os 

outros estudos abordaram essa ação no formato híbrido, que é composto pelo ensino presencial e 

remoto (dois), e presencial (um).  Mediante a análise dos artigos, observou-se os gestores de saúde 

foram submetidos, de forma prevalente, a ações educativas direcionadas à prevenção e controle 

da infecção. Planos para o enfrentamento de epidemias respiratórias que antecederam a doença 

causada pelo vírus SARS- Cov-2 foram reestruturados e utilizados como guias instrutivos 

voltados a capacitação dos coordenadores frente à crise sanitária. O resultado desta revisão de 

escopo demonstrou a escassez de ações educativas direcionadas às funções e atribuições dos 

gestores sob a lógica da Educação Permanente em Saúde. A importância do tema aponta a 

necessidade de planejamento e execução de ações educativas voltadas para a qualificação da 

gestão em saúde. 
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DETERMINANTES SOCIAIS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

POR PARCEIRO ÍNTIMO POR MEIO DE UM INSTRUMENTO DE PESQUISA 

INTERNACIONAL (COMPOSITE ABUSE SCALE ? CAS) 
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Segundo dados epidemiológicos, no Brasil, a cada quatro minutos uma mulher é agredida; na 

maioria das vezes por familiares ou conhecidos, especialmente cônjuges ou ex, sendo nestes 

últimos casos denominada de violência por parceiro íntimo (VPI). Além disso, a VPI foi estimada 

em aproximadamente 7,6% das mulheres brasileiras nos últimos 12 meses, a qual aumentou com 

o isolamento social no período da pandemia de COVID-19. Diante disso, realizamos um estudo 

cujo objetivo foi a caracterização dos determinantes sociais em mulheres brasileiras na situação 

de VPI, no contexto da pandemia de COVID-19. Foi realizada uma análise transversal de pesquisa 

epidemiológica online (Projeto #CriançaEmCasa), aplicação da Composite Abuse Scale (CAS), 

direcionada a mulheres mães de crianças entre 0 e 12 anos, com dados coletados entre junho a 

agosto/2020. Com a CAS é possível avaliar a frequência, tipologia e severidade da VPI, por meio 

de uma pontuação entre 0 e 150 pontos e para minimizar falsos negativos, o escore de corte é ≥7. 

Os resultados obtidos a partir da análise totalizou em 849 respostas válidas, dessas, 734 aceitaram 

responder à CAS. A partir desse resultado identificou-se que 31,2% das mulheres apresentaram 

resposta positiva para a CAS; já com a linha de corte ≥7 ficaram 10,5% (n=77), essas então 

consideradas em situação de VPI. Dessas em situação de VPI, a idade média foi de 31,9 anos, 

sendo a faixa de maior prevalência entre 25 e 39 anos (72,7%); com relação à renda, predominou 

faixas de renda média (48,05%) e alta (27,27%). A escolaridade que predominou foi de mulheres 

com no mínimo superior completo (50,6%) e a maior parte era casada ou estava em união estável 

(46,7%). O estudo demonstra que na pandemia de COVID-19 há mulheres em situação de VPI 

em diferentes extratos sociais e faixas de escolaridade, inclusive nas com alta renda e 

escolaridade, reduzindo o estigma e o preconceito contra mulheres menos escolarizadas e mais 

pobres. Dessa maneira, a VPI está presente em todas as classes sociais, uma vez que foi 

identificada em diferentes níveis educacionais e faixas de renda, o que contrapõe estudos 

anteriores que caracterizam tais determinantes como fatores protetivos para VPI. Assim, o estudo 

sugeriu novas pesquisas para analisar de fato os fatores protetivos para violência.  
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AVALIAÇÃO SIALOMÉTRICA DE PACIENTES SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA 

EM REGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO APÓS A APLICAÇÃO DO LASER DE 

BAIXA POTÊNCIA NAS GLÂNDULAS SALIVARES MAIORES. 
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A radioterapia (RT) é uma das modalidades de tratamento para neoplasias malignas em pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço. Este tratamento afeta tanto as células cancerosas, como as 

células normais. Os pacientes que são submetidos a altas doses de radiação, desenvolvem 

complicações orais como mucosite, disgeusia, disfagia, dor, cárie de radiação e hipossalivação. 

As glândulas salivares por estarem no campo de radiação também são afetadas, trazendo como 

sequela a redução do fluxo salivar e sensação de boca seca. Estas sequelas podem ser permanentes 

ou perdurarem por 6 meses após o tratamento radioterápico. O objetivo do estudo foi avaliar a 

eficácia da terapia de fotobiomodulação (PBMT) com relação ao fluxo salivar e a sensação de 

boca seca em pacientes após o tratamento radioterápico. Metodologia: A amostra foi composta 

por quarenta pacientes que realizaram PBMT durante a RT com protocolo preventivo na região 

das glândulas salivares e foram avaliados no mínimo seis meses e no máximo trinta e seis meses 

após a RT. Desses quarenta pacientes, doze foram a óbito e cinco se recusaram a participar da 

pesquisa. Foram coletados o fluxo salivar estimulado e a sensação de boca seca foi avaliada por 

meio de uma escala visual analógica. Resultados: Dos 22 pacientes avaliados, 12 compareceram 

para coleta de dados entre 6 e 12 meses, e 10 pacientes avaliados de 13 a 36 meses. A média do 

fluxo salivar imediatamente após a PBMT e o tratamento radioterápico foi de 0,845 mL/min. A 

média de fluxo salivar após 6 meses foi de 0,395 mL/min e a partir dos 13 meses foi de 0,79 

mL/min. Conclui-se que a PBMT preserva as glândulas salivares impedindo que ocorra redução 

significativa do fluxo salivar e sensação de boca seca, sendo esses efeitos presentes em pacientes 

pós-RT, ressaltando a importância de mais estudos de maneira longitudinal com um maior número 

de pacientes. 
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES PARA A TRANSIÇÃO DO 

CUIDADO HOSPITAL ? DOMICÍLIO: O PROCESSO DE FORMAÇÃO E 

EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DA APS 
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Considerando que as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) buscam estimular 

mecanismos prevenção, recuperação e promoção da saúde, por meio de tecnologias eficazes e 

seguras, é necessário analisar o processo de formação profissional e aplicação assistencial das 

PICS, e também, propor estratégias de educação permanente para as PICS visando a continuidade 

e integralidade do cuidado na APS e Domicílio. O objetivo foi analisar o processo de formação 

profissional para as práticas assistenciais Integrativas e Complementares (PICS); e, Propor 

estratégias de educação permanente para as PICS visando a continuidade e integralidade do 

cuidado na Atenção Primária à Saúde e Domicílio. Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura que teve como questão de pesquisa: Qual o estado da arte sobre o processo de 

capacitação e aplicação das práticas integrativas e complementares por profissionais graduados 

na área da saúde atuantes na Atenção Primária à Saúde? As bases de dados para investigação. 

foram: BVS; PUBMED; SCOPUS; SCIEL; Web Of Science; e, CINAHL. Para as estratégias de 

busca, foram utilizados Descritores de Ciências da Saúde (DECS) e Medical Subject Headings 

(MESH) combinados por operadores booleanos “AND” e “OR”; aplicando-se critérios de 

inclusão e exclusão. A busca inicial, realizada no período de 25 de setembro a dia 15 de dezembro 

de 2021, resultou em 272 artigos e foram incluídos 13 estudos na presente revisão integrativa. Os 

resultados referentes aos artigos analisados permitiram ser agrupados em cinco categorias 

emergentes, as quais apontaram: a formação e educação profissional em PICS; os conhecimentos 

e as vantagens da capacitação para a oferta das PICS; as PICS mais utilizadas pelos profissionais 

de saúde na APS; e, as áreas profissionais líderes no processo de aplicação das PICS na APS. Em 

síntese, pode-se conhecer o estado da arte sobre o processo de capacitação e aplicação das práticas 

integrativas e complementares, por profissionais graduados na área da saúde, atuantes na APS. 

Os resultados preenchem lacunas do conhecimento sobre a temática, fornecendo contribuições 

significativas para o desenvolvimento de um projeto matriz na APS. Elencaram-se algumas 

estratégias de educação permanente aplicáveis para as PICS, visando a continuidade e 

integralidade do cuidado na APS e Domicílio, são elas: a utilização da Universidade Aberta do 

Sistema Único de Saúde; o desenvolvimento de pesquisas que avaliem a efetividade das PICS 

quanto práticas de promoção da saúde, e a oferta de eventos. 
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IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO TRAUMA ABDOMINAL PEDIÁTRICO 

AVALIADO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
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A tomografia computadorizada (TC) é um recurso muito importante no contexto do trauma, 

apresentando alta sensibilidade e benefícios como velocidade, acessibilidade e alto nível de 

detalhes anatômicos fornecidos pela imagem. No entanto, as doses de radiação ionizante 

administradas pela TC podem causar danos ao DNA e aumentar o risco de câncer ao longo da 

vida, especialmente em crianças, uma vez que possuem maior radiossensibilidade e maior 

expectativa de vida após a exposição. Nesse sentido, cada vez mais busca-se limitar a exposição 

à radiação na população pediátrica apenas para situações de real necessidade. No entanto, com a 

pandemia de COVID-19 e o isolamento domiciliar, o trauma pediátrico parece ter passado por 

algumas mudanças em sua epidemiologia, especialmente no que se refere aos mecanismos de 

trauma e a quantidade de hospitalizações de crianças frente a esse novo panorama. Especialistas 

apontam que o aumento de acidentes domésticos acarretado pela quarentena representa uma 

ameaça maior à saúde e bem-estar das crianças do que a própria COVID-19. Além disso, embora 

crianças infectadas pelo SARS-CoV-2 manifestem sintomas menos graves em comparação aos 

adultos, elas podem ser passíveis de hospitalização e expostas a exames com radiação ionizante. 

Dessa forma, aumenta-se a preocupação com o potencial uso exagerado de exames de imagem 

nessa população. Por meio desse estudo de caráter observacional, transversal e retrospectivo 

visamos avaliar se houve mudanças nas indicações de TC, condutas e perfil epidemiológico dos 

traumas na população pediátrica submetida a tomografia computadorizada de abdome 

comparando o período pré-pandemia com o período da pandemia de COVID-19. Para isso foram 

avaliados pacientes entre 0 e 17 anos de idade vítimas de trauma abdominal que foram submetidos 

a tomografia computadorizada para avaliação de possíveis lesões. Foram coletados dados de 236 

pacientes avaliados no período pré-pandemia, entre 2017 e 2019, e de 73 pacientes avaliados nos 

períodos de pico da pandemia de COVID-19 em Curitiba. Para realizar a comparação entre esses 

dois períodos foram avaliados dados epidemiológicos, mecanismo de trauma, achados clínicos, 

justificativas para indicação de TC, achados das tomografias abdominais e pélvicas, tipo de 

tratamento realizado, indicações cirúrgicas, achados cirúrgicos e desfecho do tratamento. 
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EFEITO DA PRIVAÇÃO DE SONO ASSOCIADA A ESTIMULAÇÃO NOCICEPTIVA 

NO DESENVOLVIMENTO SUBSEQUENTE DA DOR 
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Existe uma clara relação bidirecional entre sono e dor: problemas de sono aumentam a dor e a dor 

reduz o tempo e a qualidade do sono. No entanto, não há dados na literatura que demonstrem que 

a diminuição do tempo de sono facilita a transição da dor aguda para a crônica, portanto, um 

experimento de nosso laboratório anterior a esse testou essa hipótese. Utilizamos um modelo 

animal de dor crônica no qual 14 injeções diárias de prostaglandina E2 (PGE2) induzem um 

estado crônico de hiperalgia por ao menos 30 dias. Está bem estabelecido que se as injeções 

diárias de PGE2 forem associadas a intervenções que facilitam a cronificação da dor, o estado 

crônico de hiperalgia emerge após apenas 7 dias. Então esperávamos que ratos submetidos a 

restrição de sono (RS) desenvolvessem hiperalgesia crônica após 7 injeções diárias de PGE2. Ao 

contrário de nossa hipótese, a RS não só não facilitou a cronificação da dor, como a impediu e 

induziu uma espécie de efeito protetor, diminuindo a resposta nociceptiva a injeções subsequentes 

de PGE2. Esse é um dado paradoxal e contraintuitivo, uma vez que a literatura, inclusive com 

dados de nosso laboratório, é unânime em apontar que a diminuição do tempo de sono aumenta a 

dor. Diante disso, o objetivo deste estudo foi determinar se esse efeito protetor é induzido em 

outros modelos animais de dor. Para isso, ratos Wistar foram submetidos a 14 dias de RS parcial 

(das 7h às 13h) e a 7 injeções diárias de PGE2. Assim que os animais se recuperaram, retornando 

aos valores basais de limiar nociceptivo mecânico (determinado pelo teste Randall-Sellito) foram 

submetidos a um de três novos testes nociceptivos: injeção de carragenina ou capsaicina na pata 

traseira ou a um modelo de neuropatia orofacial induzida pela constrição do nervo infraorbital 

(CION). Todos os grupos que haviam sido anteriormente submetidos somente a RS ou somente 

às injeções de PGE2 desenvolveram as respostas nociceptivas esperadas em cada um dos testes. 

No entanto, os grupos que foram previamente submetidos a RS associada às injeções de PGE2 

não desenvolveram hiperalgesia mecânica induzida pela carragenina ou pela capsaicina, também 

não desenvolveram hiperalgesia térmica induzida pela CION na região orofacial. Esses dados 

confirmam nosso achado anterior de que ratos submetidos a RS associada a estimulação 

nociceptiva persistente desenvolvem uma espécie de resistência a dor frente a estímulos nocivos 

posteriores. Nada parecido foi relatado na literatura e possíveis mecanismos que ajudem a explicar 

essas observações estão em investigação em nosso laboratório. 
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O manuseio de alimentos sobre equipamentos e utensílios mal higienizados pode acarretar a sua 

contaminação. Desta forma, os consumidores podem ingerir alimentos não seguros, potenciais 

causadores de doenças. No Brasil, restaurantes, padarias e similares são considerados como o 

segundo local de maior ocorrência dos surtos alimentares e, portanto, os possíveis fatores de risco 

para a contaminação dos alimentos nestes estabelecimentos devem ser elucidados. Diante desta 

situação, o presente estudo objetivou identificar o status microbiológico das tábuas de corte de 

carnes e fatiadores de frios dos setores de açougue e padaria de seis supermercados da região de 

Piraquara/PR. Um checklist de verificação das boas práticas higiênicas foi aplicado aos 

manipuladores de cada setor, a fim de identificar possíveis falhas no procedimento de 

higienização. Em seguida, foram realizadas coletas de amostras antes da higienização das 

superfícies. No Laboratório de Controle de Qualidade e Segurança de Alimentos (LACQSA), 

foram enumerados coliformes totais e Escherichia coli e os resultados foram expressos em log 

UFC/cm². A contagem de coliformes totais nos fatiadores de frios variou de não detectado a 0,11 

log UFC/cm², enquanto nas tábuas de corte de carnes variou de 0,10 a 0,91 log UFC/cm². 

Escherichia coli não foi detectada em nenhuma das amostras. Considerando a existência de 

inúmeros fatores de risco relacionados com a contaminação alimentar, principalmente a incorreta 

higienização dos equipamentos, avaliou-se a presença de coliformes totais e Escherichia coli 

como indicadores de contaminação. O treinamento dos funcionários acerca das boas práticas 

higiênicas é a chave para diminuir a contaminação dos alimentos e proporcionar o comércio de 

alimentos seguros para a população. A Vigilância Sanitária, a qual está vinculada à Secretaria de 

Saúde do município, fiscaliza as condições sanitárias dos supermercados, na maioria das vezes, 

apenas sob denúncias de consumidores, por conta da grande demanda por parte de outros setores. 

No entanto, deveria existir uma vigilância ativa e não somente passiva. 
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MÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA ESTUDO DE RESISTÊNCIA MEDIADA POR 
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Os maiores obstáculos para o sucesso de um tratamento quimioterápico de neoplasias envolvem, 

em sua maioria, características intrínsecas das células tumorais, que além de apresentarem 

multiplicação anômala, podem desenvolver mutações que originam resistência a compostos 

estrutural e quimicamente distintos, fenômeno conhecido como resistência à múltiplas drogas 

(Multidrug Resistance – MDR). Esse processo, dentre outros fatores, pode envolver a 

superexpressão de proteínas de transmembrana que promovem o efluxo de xenobióticos, dentre 

os quais encontram-se as terapias medicamentosas antineoplásicas, impedindo seu acúmulo nas 

células e, consequentemente, seu efeito medicinal. As principais representantes dessas proteínas 

são pertencentes a uma família denominada ABC (ATP-binding cassette). Uma estratégia para 

mitigar a MDR compreende o desenvolvimento e administração de substâncias capazes de 

impedir o processo de expulsão dos antineoplásicos pela inibição dessas classes de proteínas. 

Existem múltiplos compostos com potencial inibitório, entre eles produtos naturais de diferentes 

origens, os quais, além de produzir este efeito, ainda promovem ações fisiológicas positivas no 

organismo. Substâncias derivadas do magnolol apresentam essa característica desejada, versando 

como uma opção em potencial na modulação dos processos de resistência. Diante desse cenário, 

foram realizados ensaios de viabilidade celular visando estabelecer o perfil de citotoxicidade de 

compostos derivados do magnolol. Para isso, empregou-se duas linhagens celulares: uma em há 

expressão de ABCG2 (proteína da família ABC cuja relação com os processos de MDR já está 

descrita na literatura), e outra onde não há presença de ABCG2 (denominada parental). Os 

resultados se demonstraram promissores quanto ao uso desses compostos, visto que houve 

manutenção de um perfil de baixa citotoxicidade em concentrações de até 100uM, valor a partir 

do qual a viabilidade celular decresce para ambas as linhagens. A posteriori, objetiva-se executar 

ensaios de reversão da resistência, os quais tem o propósito de verificar se, na presença de 

quimioterápicos já em uso na clínica, os derivados do magnolol são capazes de reverter a 

resistência em células que manifestam resistência mediada por proteínas ABC. 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória, retrospectiva, com abordagem quantitativa. O objetivo do 

estudo foi analisar o perfil de adoecimento entre os profissionais de enfermagem no 

enfrentamento da pandemia da Covid-19 em um hospital da Grande Curitiba. A coleta de dados 

ocorreu entre março e abril de 2022 a partir da análise dos atestados de saúde submetidos no 

sistema do banco de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST de um hospital 

universitário de Curitiba. Foram coletados dados referentes aos meses de janeiro a outubro de 

2020. A análise deles ocorreu entre os meses de maio a julho de 2022 e as variáveis analisadas 

foram: sexo, setor de atuação, profissão, carga horária semanal, quantidade de atestados, CID do 

atestado e tempo de afastamento. Os principais resultados foram: 2063 atestados dos quais a 

profissão com maior frequência absoluta e relativa foi o técnico de enfermagem com n=1397 

(67,7%) e o sexo predominante foi feminino n=1736 (84,1%). Dentre as causas mais comuns para 

afastamento do trabalho foram identificados casos suspeitos para COVID-19 n=518 (25,1%), 

casos confirmados para COVID-19 n=188 (9,1%). Houve 7 casos (3,7%) de encaminhamentos 

ao Instituto Nacional do Seguro Social por COVID-19 (sendo um desses resultante em óbito de 

profissional. Entre as outras causas de afastamento destacam-se o adoecimento relacionados a 

transtornos mentais n=69 (3,3%) casos. As lotações que tiveram mais casos positivos para 

COVID-19 foram o Centro de Terapia Intensiva Adulto n= 37 (1,7%), Centro de Terapia Semi 

Intensiva Adulto n=20 (0,96%), serviço de Pediatria n=20 (0,96%) e o serviço de infectologia 

n=19 (0,92%). Conclui-se que compreender o perfil do adoecimento entre os profissionais de 

enfermagem no enfrentamento da pandemia da COVID-19 possibilita minimizar os riscos que 

envolvem o trabalho e desenvolver estratégias preventivas ao adoecimento, seja ele físico ou 

mental, e ao absenteísmo. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  128 

COMPETÊNCIAS EM CUIDADOS PALIATIVOS_PLANO DE BEATRIZ 

Nº 202211294 

Autor(es): Beatriz Marcomini Arantes 

Orientador(es): Ursula Bueno do Prado Guirro 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Desenvolvimento Moral, Estudantes, Princípios Morais 

 

A competência do juízo moral é "a capacidade de tomar decisões e julgamentos que são morais 

[i.e., baseados em princípios internos] e de agir de acordo com tais julgamentos" (Kohlberg, 

1964). A competência moral se faz necessária para a realização de ações diversas, uma vez que 

não basta ter uma opinião formada sobre algo, mas ter a capacidade de agir. As diferentes 

vivências universitárias podem interferir na competência do juízo moral dos estudantes. Diversos 

estudos apontaram para o fenômeno da estagnação e da regressão das competências do juízo 

moral entre estudantes de medicina, porém não foram encontrados estudos que incluíssem 

estudantes de outras áreas. Este estudo teve o objetivo de avaliar a competência do juízo moral 

entre estudantes dos cursos de Direito, Engenharia Civil e Medicina por meio da aplicação do 

questionário Moral Judgment Test Extended (MJT-xt). Até o momento, participaram do estudo 

738 estudantes, sendo 33,33% do Direito, 6,68% da Engenharia Civil e 60,02% da Medicina. A 

coleta de dados ainda está em andamento e será encerrada no mês de julho/2022. Da amostra 

coletada até a redação deste resumo, 52,71% se identificavam como mulheres, 46,20% como 

homens, 0,81% outro e 0,28% preferiu não responder. Com relação à idade, 24,66% tinham entre 

18 e 20 anos, 60,56% entre 21 e 25 anos, 12,19% entre 26 e 30 anos, 2,16% acima dos 30 anos e 

0,43% preferiu não responder. Após a finalização da coleta de dados, os escores do questionário 

MJT-xt serão calculados e submetidos à análise estatística. Os escores obtidos pelos estudantes 

serão comparados com relação aos dados demográficos. Também será avaliado se ao longo das 

graduações houve algum padrão de aquisição de competências do juízo moral próprio de cada 

formação. Ao fim, espera-se verificar se ocorreu ou não o fenômeno da regressão ou estagnação 

das competências de juízo moral entre os estudantes dos diferentes cursos 
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Pacientes oncológicos estão mais propensos a desnutrição devido ao estado hipermetabólico e 

pelos efeitos  adversos causados pelo tratamento antineoplásico. O diagnóstico em nutrição é de 

suma importância para sua detecção possibilitando uma intervenção nutricional precoce. Com 

isso, o objetivo deste trabalho foi identificar o perfil nutricional de uma população de pacientes 

oncológicos em internação hospitalar em hospital terciário em Curitiba. Através de um estudo de 

coorte prospectivo no qual através da aferição de peso, altura, circunferência da panturrilha (CP), 

circunferência do braço (CB), prega cutânea triciptal, aferição da força de preensão palmar (FPP) 

e aplicação da ferramenta de diagnóstico nutricional ASG-PPP (produzida pelo paciente) busca 

detectar a incidência de desnutrição e correlacionar o estado nutricional com tempo de 

hospitalização e mortalidade. As variáveis categóricas serão expressas em frequência absoluta e 

relativa, as variáveis numéricas em média e desvio-padrão. Foram analisados dados de 292 

pacientes, sendo 52,9% do sexo masculino, com média de idade de 59,5 anos. 57,6% foram 

hospitalizados por motivos clínicos, a maior incidência foi de cânceres de intestino (23%). 

Apresentavam comorbidades 55,6% da amostra, sendo o diabetes mellitus o mais prevalente. A 

redução da ingestão alimentar ocorreu em 60,7% dos pacientes. Ao aferir a FPP da amostra, 57% 

não atingiu o ponto de corte. Segundo a ASG-PPP 44,7% da amostra foi classificada como 

moderadamente desnutrida. A reinternação em 30 dias foi necessária para 16%, e em 60 dias para 

12,6% dos pacientes. 5,8% dos pacientes vieram a óbito durante o período de hospitalização e 

11,2% respresentam os óbitos domiciliares. Entende-se que parte da população está desnutrida, a 

baixa pontuação ao aferir a FPP e a redução da ingestão alimentar estão relacionadas à 

necessidade de maior tempo de hospitalização ou irem a óbito. 
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A presente revisão aborda o presente estado de conhecimento envolvendo a relação entre os temas 

Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF) e Metabolismo ósseo (MO). Trata-se de uma 

revisão sistemática de literatura de artigos publicados de 2003 a 2022, efetuada na base de dados 

Pubmed. Foram analisados 12 artigos, que posteriormente foram selecionados conforme os 

critérios de seleção e exclusão baseados na pergunta clínica estabelecida e nos objetivos de 

pesquisa. O objetivo da revisão é responder à pergunta “Qual é a relação entre alterações no 

metabolismo ósseo e os indicadores de GESF?”, que foi estabelecida conforme o método PICO. 

Uma vez que pacientes com doenças renais crônicas têm um risco aumentado de desenvolver 

distúrbios do metabolismo ósseo, a análise de marcadores como cálcio sérico, fosfato, PTH 

intacto e 25-hidroxivitana D se faz necessária, assim como a histomorfometria óssea. As palavras-

chave escolhidas para a realização da RSL foram “FSGS” e “BONE METABOLISM”, que em 

português seriam “GESF” e “METABOLISMO ÓSSEO”. Foi optado por realizar a busca em 

inglês a fim de padronizar os resultados obtidos. O limite empregado na busca foi “humans” onde 

tal limite faz com que os resultados da busca sejam coerentes com a pergunta clínica, que se refere 

a humanos. Com o objetivo de gerar um panorama geral do que foi publicado na base de dados 

PubMed, foi optado por não utilizar filtro de data, para que seja obtido como resultado desde a 

primeira até a última publicação sobre o tema. Os critérios de exclusão, aplicados durante a fase 

de leitura do resumo dos artigos, são estudos in vitro e escopo do artigo não correspondente a 

GESF e Metabolismo Ósseo. Os artigos pré-selecionados precisam ter, como critério de inclusão 

final na RSL, no escopo do artigo a avaliação da GESF e do Metabolismo ósseo. Como resultado, 

12 artigos foram obtidos como resultado na busca realizada no dia 12/04/2022. 
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A violência por parceiro íntimo (VPI) é uma das formas mais comuns de violência doméstica 

contra a mulher, podendo causar danos físicos, psicológicos e materiais. Durante o período de 

isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19 houve aumento da vulnerabilidade das 

mulheres à VPI. Desta forma, o objetivo dessa análise foi estimar a prevalência e tipologia de 

violência por parceiro íntimo (VPI) em mulheres mães brasileiras no contexto de distanciamento 

decorrente da pandemia. Realizamos um estudo transversal por meio do Projeto #Criançaemcasa 

durante a pandemia de COVID-19, entre junho e agosto/2020. Convidamos mulheres adultas, 

mães de crianças entre 0 e 12 anos de todo o Brasil, para responder a um questionário virtual que 

inclui a Composite Abuse Scale – versão brasileira (CAS-Brasil). Analisamos os dados através 

de estatística descritiva, considerando que a escala CAS é estratificada entre 0 e 150 pontos, e 

apresenta linhas de corte para VPI total ≥7 pontos, e para cada subtipo de violência: violência 

combinada grave (VCG) ≥1 ponto, violência física (VF) ≥1, assédio ≥2 e violência emocional 

(VE) ≥3. Foram obtidas 849 respostas válidas, sendo que 734 (86,4%) aceitaram responder à 

CAS. A idade média das participantes foi de 31,9 anos (IC 95%; 30,3 - 33,5). 77 mulheres (10,5%) 

tiveram escore ≥7, configurando situação de VPI, sendo o score mais alto com 86 pontos. Em 

relação aos subtipos de violência foram encontradas: 63 (8,6%) mulheres em situação de violência 

combinada grave, que inclui abusos sexuais e tentativas de feminicídio; 58 (7,9%) em situação de 

violência física; 33 (4,5%) vítimas de assédio e 128 (17,4%) em situação de violência emocional. 

Concluímos que as mulheres brasileiras estão expostas e vulneráveis à VPI, nas diferentes 

tipologias de violência, com maior prevalência da violência emocional. A VPI é uma realidade 

para muitas mulheres brasileiras, dessa forma, o rastreamento é fundamental para identificar essa 

situação. Assim, o estudo retratou a aplicação da Composite Abuse Scale (CAS) como uma opção 

viável para determinar e compreender situações de violência e seus subtipos, com destaque para 

alta prevalência de violência emocional trazida pela pandemia de COVID-19. Além disso, o 

distanciamento social decorrente da pandemia de COVID-19, conforme apontam outros estudos, 

intensificou as situações de violência, e a CAS se constitui em um importante instrumento de 

identificação e rastreamento da VPI, permitindo distinguir entre os tipos de violência e assim 

promover medidas de intervenção adequadas. 
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A condução veicular está relacionada à independência e ao controle sobre a própria vida, sendo 

um fator importante para a mobilidade e papéis sociais das pessoas, especialmente para os idosos. 

No entanto, esta atividade complexa requer funções físicas, cognitivas e mentais, as quais, com o 

passar da idade começam a entrar em declínio. Diante do exposto, este estudo tem por objetivo 

realizar uma revisão de literatura sobre as alterações das funções cognitivas e mudanças de hábitos 

na condução de automóveis de pessoas idosas. A metodologia utilizada foi a revisão de escopo,  

onde os descritores selecionados para a busca nas bases de dados foram: “Cognition”, “Aged” e 

"Automobile Driving”, estes foram combinados com os termos de busca, em suas versões no 

português, inglês e espanhol. A revisão culminou com 41 artigos, sendo o principal enfoque 

estudar exclusivamente às pessoas idosas e direção veicular. O instrumento de rastreio cognitivo 

mais utilizado foi o Mini-Exame do Estado Mental. Sobre os procedimentos metodológicos 46% 

utilizaram simuladores de direção, 27% usaram o próprio veículo e 27% adotaram somente 

avaliações padronizadas como instrumento de coleta de dados. O melhor desempenho na direção 

veicular por idosos estava relacionado principalmente com a função executiva, habilidade 

visoespacial e memória, melhor comportamento na frenagem, controle e redução da velocidade, 

pronta resposta aos perigos e segurança. Já o pior desempenho estava associado principalmente 

ao déficit na atenção, memória, pior comportamento na frenagem e evitar dirigir. Conclui-se que 

dirigir é uma tarefa complexa que envolve diferentes funções, para que o condutor responda às 

demandas do trânsito. Com o processo de envelhecimento, essas funções vão declinando, 

ocasionando uma mudança no comportamento de direção, com mudança de hábitos para 

compensar as perdas, como evitar horários de muito fluxo no trânsito, viajar longas distâncias ou 

mesmo evitar dirigir. 
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A pandemia da COVID-19 resultou na rápida disseminação do SARS-CoV-2 (coronavírus 

causador da doença). Uma das consequências mais recorrentes dessa doença está relacionada à 

permanência de sinais e sintomas após sua fase aguda, por mais de 12 semanas, sendo esse período 

chamado de pós-COVID-19. Deste modo, com base nos fatos descritos acima, este estudo teve 

por objetivo reunir e sintetizar informações oriundas de pesquisas relacionadas às alterações 

funcionais e ao quadro clínico tardio encontrado em pacientes pós-infectados pelo SARS-CoV-2. 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada entre os meses de setembro a dezembro 

de 2021. Para isso, utilizou-se as bases de dados PubMed e BVS e foram usados os seguintes 

descritores não controlados e suas combinações: Post COVID-19; Post SARS-CoV-2; Covid 

functional status; Post COVID-19 functional status; Functional changes; Functional state; 

Functional assessment; Clinical condition; Signs and symptoms; Dyspnea; Fatigue; Tiredness; e 

Muscle weakness. A busca se baseou nos seguintes critérios de inclusão pré definidos: artigos em 

português, inglês e espanhol, do tipo ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, meta-

análises e estudos de coorte, os quais tenham sido publicados entre 2020 e 2021. Foram 

encontrados um total de 253 estudos e, após análise realizada pelos autores,16 desses foram 

selecionados para a esta revisão integrativa. A partir dos resultados obtidos, observou-se a 

prevalência de pessoas com idade entre 36 e 65 anos, sendo a maioria do sexo masculino. Além 

disso, os sinais e sintomas mais mencionados foram a fadiga e a dispneia. Em relação às 

comorbidades mais prevalentes entre os infectados pelo novo coronavírus, 5 estudos deram 

destaque à hipertensão e à diabetes. Por fim, conclui-se que grande parte dos pacientes 

recuperados da COVID-19 apresentaram algumas alterações clínicas e/ou funcional. Além disso, 

homens adultos se mostraram mais propensos a apresentarem os sinais e sintomas persistentes do 

pós-COVID-19, bem como os sintomas mais prevalentes estavam relacionados ao sistema 

cardiopulmonar. 
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O projeto tinha como objetivo a confecção de um modelo de sondagem uretral de cadelas 

utilizando a técnica digital as cegas, afim de ser utilizado como método alternativo ao uso de 

animais no ensino. A produção do modelo começou pela confecção do corpo (tórax, abdômen e 

crânio), a partir de um molde de gesso já existente preenchido com borracha de silicone de média 

flexibilidade. O corpo de silicone foi envolvido com vetrape, faixa e esparadrapo foi recoberto 

por espuma, dando textura semelhante ao que seria tecido muscular de um cão real. O segundo 

passo foi a confecção dos membros torácicos e pélvicos, feitos a partir de espuma e estopa, e que 

foram aderidos ao “corpo” após a colocação da vagina e vesícula urinaria. A parte abdominal do 

modelo foi preenchida com espuma, dando estabilidade e impedindo a movimentação do frasco 

utilizado como vesícula urinária. Em seguida, partindo de um cadáver ético, foi feito o molde da 

vagina, parte interna e externa; o primeiro molde feito diretamente no cadáver foi o molde 

negativo de alginato com uma sonda flexível número 10 acoplada, desse foi feito um molde 

positivo de borracha de silicone de média flexibilidade, do molde positivo de borracha de silicone 

rosa foi feito um molde negativo em resina de poliuretano, seguindo para a peça final com silicone 

ecoflex-0030, escolhido devido a textura e maleabilidade desse produto serem mais parecidas 

com o real. Como vesícula urinária foi utilizado um frasco de plástico transparente com 

capacidade de armazenamento de 30mL. No molde final da vagina é possível observar as 

principais estruturas necessárias para a sondagem uretral em cadelas. Ao final o protótipo foi 

recoberto de tecido pelúciado marrom com aspecto físico e visual semelhante ao pelo de um cão 

real. Com o término da confecção do modelo, o primeiro teste para verificação da validade do 

modelo (validação de conteúdo) foi realizado por três docentes da universidade, sendo aprovado 

por todos. De modo geral o modelo foi bem avaliado sendo sugeridas poucas modificações, dentre 

elas a de voltar urina pela sonda, quando a sonda chegasse à vesícula urinária. Após essa 

validação, o modelo foi utilizado pelos graduandos em uma aula prática da disciplina de 

Semiologia Veterinária, onde os alunos tiveram a oportunidade de realizar a sondagem. Alguns 

alunos tiveram mais dificuldade e outros tiveram menos, mas todos conseguiram sondar o modelo 

pelo menos uma vez. Como desafio para um aprendizado mais avançado, em projetos futuros 

poderiam ser planejados modelos com diferentes tamanhos e dificuldades. 
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THE EVOLUTION AND DIVERSIFICATION OF MORPHOLOGY IN ARAUCARIA 
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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. Este 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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A European Association for Palliative Care descreveu as competências em Cuidados Paliativos 

(CP). Apesar de as abordagens paliativas serem um conjunto de competências essenciais ao 

médico generalista, existe uma lacuna na educação médica. Este estudo teve o objetivo de avaliar 

a aquisição de competências em CP entre estudantes de medicina de uma universidade pública 

brasileira. Todos os estudantes maiores de idade matriculados no curso de medicina foram 

convidados para a responder ao instrumento de pesquisa Palliative Competence Tool 

(PalliComp). Os dados foram extraídos em planilha eletrônica, foi calculado o escore por 

competências e geral por meio da fórmula = (variável - nota mínima)/(nota máxima - nota 

mínima) e transformados numa escala de 0 a 100. Os dados obtidos foram comparados por ciclos 

básico, clínico e estágio (respectivamente 1º ao 4º, 5º ao 8º, 9º ao 12º semestres). Participaram 

266 estudantes, sendo 24,8% do básico, 57,9% do clínico e 17,3% do estágio. Da amostra, 64,3% 

frequentaram a disciplinas de CP. A competência geral foi de 32,3 ± 9,1 no básico, 28,4 ± 7,9 no 

clínico e 25,1 ± 10,9 no estágio (p<0,001).  Das 10 competências avaliadas houve alterações nos 

escores com resultados estatisticamente significativos nas competências relacionadas à 

abordagem dos conceitos de CP (<0,001), manejo dos sintomas físicos (<0,001), necessidades 

espirituais (<0,001) e comunicação (0,003) (competências 1, 2, 5 e 9, respectivamente), além da 

competência geral. Nas competências que abordam necessidades psicoemocionais (0,3967), 

sociais (0,3517), familiares (0,0663), bioética (0,3131), trabalho em equipe (0,5014) e 

autodesenvolvimento (0,2929) (competências 3, 4, 6, 7, 8 e 10, respectivamente) não houve 

alteração estatisticamente significativa dos escores. Conclui-se que houve redução na 

competência de CP entre os estudantes avaliados no curso de medicina, o que indica fragilidade 

na aquisição de competências em CP nos estudantes – e futuros médicos – o que demonstra a 

necessidade de melhorias para que os futuros médicos estejam capacitados para ofertar assistência 

aos pacientes com necessidades paliativas. 
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Os Cuidados Paliativos (CP) são abordagens que melhoram a qualidade de vida dos pacientes – 

adultos e crianças – e dos familiares que enfrentam problemas associados com doenças 

potencialmente fatais e atuam através da prevenção e alívio do sofrimento por meio de 

identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e de outros problemas 

psicossociais e espirituais. A abordagem paliativa, ou seja, os saberes básicos, fazem parte do 

trabalho do médico generalista e deveria fazer parte das competências dos estudantes de medicina. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a aquisição de competências em CP entre estudantes de 

medicina de uma universidade pública brasileira. Todos os estudantes maiores de idade 

matriculados no curso de medicina foram convidados para a responder ao instrumento de pesquisa 

Palliative Competence Tool (PalliComp). Os dados foram extraídos em planilha eletrônica, foi 

calculado o escore por competências e geral por meio da fórmula = (variável - nota mínima)/(nota 

máxima - nota mínima) e transformados numa escala de 0 a 100. Os dados obtidos foram 

comparados por ciclos básico, clínico e estágio (respectivamente 1º ao 4º, 5º ao 8º, 9º ao 12º 

semestres). Participaram 266 estudantes, sendo 24,8% do básico, 57,9% do clínico e 17,3% do 

estágio. Da amostra, 64,3% frequentaram a disciplinas de CP. A competência geral foi de 32,3 ± 

9,1 no básico, 28,4 ± 7,9 no clínico e 25,1 ± 10,9 no estágio (p<0,001). Das 10 competências 

avaliadas houve alterações nos escores com resultados estatisticamente significativos nas 

competências relacionadas à abordagem dos conceitos de CP (<0,001), manejo dos sintomas 

físicos (<0,001), necessidades espirituais (<0,001) e comunicação (0,003) (competências 1, 2, 5 

e 9, respectivamente), além da competência geral. Nas competências que abordam necessidades 

psicoemocionais (0,3967), sociais (0,3517), familiares (0,0663), bioética (0,3131), trabalho em 

equipe (0,5014) e autodesenvolvimento (0,2929) (competências 3, 4, 6, 7, 8 e 10, 

respectivamente) não houve alteração estatisticamente significativa dos escores. Conclui-se que 

houve redução na competência de CP entre os estudantes avaliados no curso de medicina. 
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Introdução: A dor lombar é um dos maiores problemas de saúde pública. A diatermia por ondas 

curtas (DOC) é um recurso utilizado na fisioterapia com objetivo analgésico, porém o seu papel 

na dor lombar não está claro. Objetivos: Verificar o efeito analgésico imediato da DOC pulsada 

na dor lombar crônica (DLC). Métodos: Ensaio clínico controlado e duplo cego, o qual foram 

selecionados indivíduos do sexo feminino e masculino, na faixa etária de 18-80 anos, que foram 

divididos em grupo ondas curtas pulsado (GOCP) e grupo placebo (GP). Foi realizada uma 

aplicação de 30min e a avaliação foi feita antes da aplicação (AV1), imediatamente após (AV2) 

e uma semana após (AV3) pela escala numérica da dor (END),  limiar de dor à pressão (LDP) 

nos pontos da 3ª e 5ª  vértebra lombar a direita (L3D e L5D) e a esquerda (L3E e L5E). Para 

avaliar a função musculoesquelética foi utilizado o teste de sentar e levantar cinco vezes (TSL5X) 

e a influência dos fatores biopsicossociais pelo questionário STarT Back. Resultados:  Até o 

momento foram avaliados 18 participantes  (DOCp=9 e GP=9) sendo 9 homens e 9 mulheres. A 

média de idade dos participantes foi igual a 31,69 anos e IMC de 25,7Kg/m2. A maioria dos 

voluntários afirmaram não serem sedentários (71,2%), não fumantes (83%), não etilistas (94,1%), 

possuem ensino superior incompleto (40,1%). Além disso, o quadro álgico piora no período da 

tarde (33,7%) e ao esforço (62,75%), No que diz respeito à influência dos fatores biopsicossociais, 

os participantes  apresentaram bom prognóstico. Na análise intragrupo, o LDP no GP foram 

observadas diferenças significativas na L3D e L3E entre a AV1 e AV2 (9,64±6,54 x 12,06±5,62 

p=0,01), e também no L5E entre AV1 e AV2 (9,65±6,50 x 11,68±5,21 p= 0,00), AV1 e AV3 

(9,65±6,50 x 10,82±4,24 p= 0,00), AV2 e AV3 (11,68±5,21 x 10,82±4,24 p=0,00). Ainda no GP, 

no TSL5X entre AV1 e AV2 (11,68±2,71 x 11,81±3,28 p = 0,007), AV1 e AV3 (11,68±2,71 x 

9,55± 1,57 p= 0,018). Já analisando o DOCP obteve-se diferenças significativas na END entre 

AV1 e AV2 (2,33±1,45 x 1,0±1,28 p= 0,01), AV2 e AV3 (1,0±1,28 x 2,0±1,88; p= 0,016). No 

TSL5Xs entre AV1 e AV2 (14,03±2,81 x 12,64±2,40; p=0,03) e no LDP, L3E entre a AV1 e AV2 

(6,54±3,10 x  751± 3,68 p= 0,044, AV1 e AV3  (6,54±3,10 x 10,06 4,45  p= 0,09). Já na análise 

intergrupos foi verificado diferença significativa na END entre o DOCP e o GP (p=0,03). 

Considerações finais: Como a pesquisa ainda está em andamento e devido ao número reduzido 

de participantes até o momento não foi possível verificar o efeito analgésico imediato do DOCP 

na DLC. 
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A competência do juízo moral é "a capacidade de tomar decisões e julgamentos que são morais 

[i.e., baseados em princípios internos] e de agir de acordo com tais julgamentos" (Kohlberg, 

1964). A competência moral se faz necessária para a realização de ações diversas, uma vez que 

não basta ter uma opinião formada sobre algo, mas ter a capacidade de agir. As diferentes 

vivências universitárias podem interferir na competência do juízo moral dos estudantes. Diversos 

estudos apontaram para o fenômeno da estagnação e da regressão das competências do juízo 

moral entre estudantes de medicina, porém não foram encontrados estudos que incluíssem 

estudantes de outras áreas. Este estudo teve o objetivo de avaliar a competência do juízo moral 

entre estudantes dos cursos de Direito, Engenharia Civil e Medicina por meio da aplicação do 

questionário Moral Judgment Test Extended (MJT-xt). Até o momento, participaram do estudo 

738 estudantes, sendo 33,33% do Direito, 6,68% da Engenharia Civil e 60,02% da Medicina. A 

coleta de dados ainda está em andamento e será encerrada no mês de julho/2022. Da amostra 

coletada até a redação deste resumo, 52,71% se identificavam como mulheres, 46,20% como 

homens, 0,81% outro e 0,28% preferiu não responder. Com relação à idade, 24,66% tinham entre 

18 e 20 anos, 60,56% entre 21 e 25 anos, 12,19% entre 26 e 30 anos, 2,16% acima dos 30 anos e 

0,43% preferiu não responder. Após a finalização da coleta de dados, os escores do questionário 

MJT-xt serão calculados e submetidos à análise estatística. Os escores obtidos pelos estudantes 

serão comparados com relação aos dados demográficos. Também será avaliado se ao longo das 

graduações houve algum padrão de aquisição de competências do juízo moral próprio de cada 

formação. Ao fim, espera-se verificar se ocorreu ou não o fenômeno da regressão ou estagnação 

das competências de juízo moral entre os estudantes dos diferentes cursos. 
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Trata-se de estudo para identificar evidências científicas sobre prevenção de contágio do SARS-

CoV-2 nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), visando desenvolver produções 

textuais com estratégias teórico operacionais para controle da pandemia COVID-19 nas ILPI, 

promover a saúde dos idosos institucionalizados e possibilitar a biossegurança. A metodologia 

consistiu em scoping review pautada em recomendações do JBI Institute Reviewer´s Manual, com 

busca por artigos realizada por meio de descritores e palavras-chave que abordassem a temática. 

Foram utilizadas estratégias de busca que incluíram estudos publicados em inglês, espanhol e 

português, sem limitação temporal, consultadas as bases de dados eletrônicas: MEDLINE, 

SCIELO, LILACS, PUBMED, SCOPUS, CINAHL e Portal de periódicos CAPES. Com base nas 

evidências científicas foram construídos fluxogramas para prevenção de contágio na entrada dos 

profissionais de saúde que atuam nas ILPI, para os idosos, para familiares/cuidadores e para a 

equipe administrativa e de limpeza. Os resultados foram evidências emergentes que apontam 

como principais medidas na prevenção do SARS-CoV-2 o uso de EPI pelos profissionais de 

saúde, teste em massa (assintomáticos e sintomáticos), etiqueta respiratória, uso de máscara, 

distanciamento social, higienização das mãos, restrição/suspensão de visitas e atividades em 

grupo, realização de visitas em ambientes abertos ou com utilização de equipamentos 

tecnológicos (visita remota), tempo limitado para visitação, isolamento dos positivados e 

suspeitos, medidas de proteção individual e coletiva, rotina de triagem, uso da telemedicina, 

estratégias operacionais conforme necessidade institucional e orientação para os residentes 

(principalmente em casos de gripe ou sinais/sintomas de SARS-CoV-2). Por fim, as estratégias 

operacionais de prevenção e controle variam conforme população residente; perfil 

epidemiológico da doença, equipe, familiares e cuidadores; sendo importante o apoio 

governamental para definir estratégias de mitigação da pandemia. Verificou-se nos estudos 

semelhanças e padronizações das medidas adotadas, possibilitando a criação de fluxogramas para 

padronização das condutas, baseado em evidências científicas, viabilizando ações promotoras da 

biossegurança e as boas práticas nas ILPI. 
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O envelhecimento é um processo intrínseco a todos os seres, perpassando por alterações físicas e 

psicológicas. Quando citamos o envelhecimento populacional, sabemos que este caminha com o 

fenômeno contemporâneo do gradativo aumento do uso de ferramentas digitais. Atualmente, as 

inovações tecnológicas deixaram de ser itens de conforto e passaram a desempenhar um papel 

essencial no cotidiano dos seres humanos. Os idosos (que na população brasileira representam 

uma quantidade significativa) também são beneficiados pelo uso de tais inovações, pois as 

tecnologias podem ajudar a pessoa idosa a interagir com outras pessoas, por exemplo, porem, há 

de se considerar que como se trata de um aprendizado novo, muitas vezes a compreensão do 

funcionamento é comprometida por mais que sejam simples, impactando na exclusão social 

desses indivíduos. O uso de dispositivos móveis auxilia no processo de ganho do sentimento de 

pertencimento, autoeficácia e autonomia, além dos benefícios relacionados a capacidade 

cognitiva, já que a memória processual, de trabalho, funções executivas, percepção visual, 

gerenciamento de informações e processo de atenção são trabalhadas durante  a utilização. Porem, 

é necessário considerar que entre a população dessa faixa etária há diferenças em relação à 

escolaridade, habilidades cognitivas, facilidade no uso das tecnologias e também nos contextos 

nacional e internacional. O Mobile Device Proficiency Questionnaire - MDPQ (Questionário de 

Proficiência em Computadores e Dispositivos Móveis) se trata de um questionário que pode 

averiguar o nível de conhecimento da população idosa no uso de Smartphone ou tablet, e o 

presente estudo está sendo desenvolvido visando a realização da tradução e adaptação 

transcultural desse instrumento, para ser posteriormente aplicado a população idosa brasileira. 
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Introdução: O câncer cervical corresponde a quarta neoplasia mais comum entre as mulheres nos 

países desenvolvidos, e a principal etiologia é a infecção pelo papiloma vírus humano, que apesar 

de comum e geralmente transitória pode evoluir para um processo neoplásico benigno ou maligno, 

que pode levar de dez a vinte anos, o que facilita a detecção das lesões pré-neoplásicas 

precocemente. O rastreio é realizado com a citologia oncótica, que, se alterada, segue para 

avaliação no exame colposcópio, que possui características sugestivas de carcinoma 

microinvasor. Objetivos: Avaliar a sensibilidade da colposcopia no diagnóstico do carcinoma 

escamoso microinvasor de colo uterino e determinar fatores de risco em pacientes admitidas em 

Hospital Universitário em Curitiba entre 2014-2021. Material e métodos: Estudo analítico, 

retrospectivo, transversal e observacional, baseado na análise de prontuários de pacientes que 

foram encaminhadas da rede básica de saúde ao Ambulatório de Patologia do Trato Genital 

Inferior e Colposcopia, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC/UFPR), 

por alteração no exame citopatológico convencional, no período de fevereiro de 2011 a agosto de 

2021. As citopatologias foram classificadas pelo Sistema Bethesda, 2001. Resultados: A pesquisa 

avaliou 1986 pacientes, com idade entre 13 e 78 anos, das quais 54 apresentaram diagnóstico 

histopatológico de carcinoma escamoso microinvasivo. O exame mostrou suspeição de invasão 

em 74,1% da amostra, e foi considerado satisfatório em 88,9% das pacientes com achados 

suspeitos, dos quais, o epitélio acetobranco foi o mais significativo, presente em 75,9%da 

amostra. Os demais paramentos de avaliação da colposcopia foram a especificidade de 61,6%, o 

VPP de 0,51, o VPN de 0,98, e acurácia de 61,9%. Já os fatores de risco associados a neoplasias 

foram a idade de 38,1 ±10,6, sexarca de 17 anos, o número médio de 2,7 gestações e 5,8 parceiros 

sexuais, além da identificação de IST no momento da avaliação em 13% e o tabagismo em 28,3% 

das pacientes. Conclusão: A sensibilidade da colposcopia foi de 74,1% e o fator de risco mais 

significante, associado à suspeita de microinvasão, foi o achado colposcópico de epitélio 

acetobranco denso, presente em 75,9% das pacientes. A principal utilidade do exame se dá quando 

o mesmo apresenta resultado negativo. Os fatores de risco associados analisados não constituíram 

fatores de risco relevantes associados à microinvasão. 
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O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é responsável por infectar células do sistema imune. 

Caso a infecção não seja tratada, pode evoluir para a Síndrome da Imunodeficiência Humana 

(AIDS), caracterizada por imunossupressão progressiva, infecções oportunistas e mortalidade 

precoce. A Organização Mundial da Saúde propõe uma estratégia de monitoramento clínico que 

destaca o percurso das pessoas com HIV nos serviços de saúde, conhecida como cascata do 

cuidado contínuo do HIV. Esta cascata inclui cinco etapas no processo de atenção aos pacientes: 

diagnóstico oportuno, vinculação das pessoas com HIV aos serviços de saúde, retenção por meio 

do acompanhamento com realização de exames periódicos, início da terapia antirretroviral 

(TARV) com boa adesão e, por fim, o alcance da supressão da carga viral. O objetivo deste estudo 

foi investigar a evolução de algumas etapas do cuidado às pessoas com HIV no município de 

Curitiba, Paraná, entre os anos de 2015 e 2021. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo 

que utilizou informações provenientes de duas bases de dados do Ministério da Saúde: 

“Indicadores e dados básicos de monitoramento clínico de HIV” e “Indicadores clínicos de 

AIDS”, ambas de acesso irrestrito. As variáveis de interesse foram: quantidade de pessoas com 

HIV vinculadas aos serviços de saúde de Curitiba; número de pessoas em tratamento 

antirretroviral (TARV); número de pessoas com carga viral indetectável; e taxa de detecção de 

AIDS. Como resultado, observou-se aumento no número de pessoas em uso dos medicamentos 

antirretrovirais e em supressão viral no período considerado neste estudo. Consequentemente, 

houve redução significativa das taxas de detecção de AIDS do município. A proporção de 

indivíduos em supressão viral, entre aqueles que realizaram teste de carga viral, ultrapassou os 

90% propostos pela Organização Mundial da Saúde. Contudo, é necessário intensificar as ações 

voltadas ao diagnóstico, além de estimular a vinculação e realização do teste de carga viral entre 

as pessoas infectadas, uma vez que estes são importantes parâmetros relacionados à redução da 

transmissão do HIV, ao sucesso terapêutico, longevidade e melhor qualidade de vida da população 

assistida. 
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O acidente vascular cerebral é um problema de saúde pública no âmbito mundial, atingindo, sendo 

considerado atualmente a principal causa de incapacidade em indivíduos adultos. Análises sobre 

contexto ao qual está inserido o sistema de saúde pode apoiar futuras intervenções e melhorar o 

contexto sob o atual manejo da afecção. O presente projeto objetivou identificar a incidência de 

Acidente Vascular Cerebral Isquêmico na cidade de Toledo no ano de 2020. Trata-se de um 

estudo descritivo, retrospectivo e transversal. A taxa de incidência foi calculada por meio da 

divisão entre o número de casos novos da doença no período, pelo total de indivíduos em risco 

no período, por 100 mil habitantes. Os dados obtidos demonstram que os indivíduos que sofrem 

AVCI nessa localidade estão na faixa etária idosa, a média de idade do grupo estudado foi de 69,8 

anos, 61,1 % são considerados brancos, com média de rendimento de 1 salário-mínimo, sem 

distinção de sexo. Quanto as comorbidades presentes antes do quadro agudo de AVCi, a 

preponderante foi a hipertensão arterial sistémica (HAS) em 48% dos entrevistados. Em relação 

ao primeiro atendimento 27,78% tiveram como porta de entrada a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) deslocando-se com carro particular. A média de tempo até primeiro o 

atendimento foi de 78 minutos. A incidência do AVCi, observaram-se 160 casos a cada 100.000 

habitantes para mulheres e 210/100 mil para homens. Conclui-se que o estudo cumpriu o processo 

de levantamento e analise da incidência e perfil epidemiológico de AVCI na cidade de Toledo 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Os resultados demonstrados reforçam uma tendência 

importante relacionada a envelhecimento e diagnósticos de AVCi também é prevalente em 

cidades de pequeno e médio porte, além da grande maioria usar o Sistema Único de Saúde como 

referência em atendimento para o quadro agudo. Espera-se com estes dados, apoiar a elaboração 

de ações e estratégias futuras de prevenção e manejo da afecção no campo de estudo. Para novos 

estudos se sugere a ampliação da pesquisa para um período maior de tempo. 
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O estudo da Doença de Alzheimer (DA) induzida por estreptozotocina (STZ) em modelo animal 

é utilizado em diversos estudos, porém, as alterações biológicas desencadeadas pela ação da droga 

são pouco compreendidas. Segundo a hipótese colinérgica, a acetilcolinesterase (AChE) realiza a 

hidrólise da acetilcolina (ACh), cuja diminuição é a principal causa da DA e a butirilcolinesterase 

(BChE), além de hidrolizar a acetilcolina (ACh), atua na coregulação da AChE. O presente 

trabalho teve por objetivo avaliar o efeito tardio (30 e 120 dias) da indução da DA por injeção de 

STZ sobre a atividade enzimática das enzimas AChE e BChE em fígado, córtex e hipocampo de 

modelos animais. Animais da espécie Rattus norvegicus, Wistar, foram separados em: grupo STZ 

(n=22), submetido a injeção de STZ, e grupo SHAM (n=14), que recebeu uma solução salina 

(grupo controle). Foram executados testes comportamentais e a eutanásia foi realizada com 30 e 

120 dias para avaliar um possível efeito agudo e crônico da STZ sobre a atividade das enzimas. 

Por fim, as amostras dos tecidos coletados foram analisadas em um espectrofotômetro com leitor 

de microplaca. Testes de comparação de médias independentes não paramétricos (Mann-

Whitney) foram aplicados na análise dos dados que referem-se as médias ± desvio padrão. O 

limiar de significância adotado foi de 5%. O hipocampo foi o tecido que apresentou atividade 

diferenciada da AChE e BChE entre os animais STZ e controle. A média da atividade da AChE 

foi menor no grupo STZ (0,0635±0,0410) comparado ao grupo controle SHAM (0,0966±0,0106), 

nos animais com 30 dias (p=0,01), e também nos animais com 120 dias (STZ 0,0406±0,0186; 

SHAM 0,0842±0,0347; p=0,006). A BChE apresentou o mesmo padrão de atividade no 

hipocampo: animais STZ com 30 dias apresentaram menor atividade da enzima (0,0703±0,0411) 

comparados aos animais SHAM (0,0966±0,0139) (p=0,01). Animais STZ com 120 dias também 

apresentaram menor atividade da BChE (0,0840±0,0414) comparados aos animais controle 

SHAM (0,1356±0,0224) (p=0,03). Na literatura o efeito descrito é o aumento da atividade de 

AChE e BChE após a administração de STZ. É possível que o estado de hiperglicemia causado 

pela droga provoque a produção exacerbada de ACh como uma forma de estimular o aumento de 

insulina, o que aumentaria indiretamente a atividade das enzimas AChE e BChE. Todavia, a longo 

prazo, com o avanço das alterações metabólicas induzidas pela STZ, a atividade das enzimas pode 

reduzir. O resultado observado pode ser explicado por um mecanismo compensátorio para 

reestabelecimento da homeostase a longo prazo. 
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Com a ampliação da popularidade das aves como animais de estimação aumenta-se também as 

exigências na obtenção de informações especializadas às mais diferentes espécies. Nesta área, o 

diagnóstico clínico osteológico é um desafio inerente frente à grande diversidade de aves, assim 

o emprego de imagens radiográficas mostra-se um método essencial nesses casos. Com isso, a 

presente pesquisa teve por objetivo comparar os aspectos radiográficos aos aspectos 

macroscópicos do crânio da corujinha-do-mato (Megascops choliba), descrevendo os ossos e 

acidentes ósseos em análises radiográficas e em peças maceradas, nas mesmas posições 

anatômicas. Para tanto, utilizou-se 15 aves da espécie M. choliba, adultas, sexo indeterminado, 

que vieram a óbito por causas naturais do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná 

- Setor Palotina. Todos os animais foram analisados radiograficamente no Setor de Diagnóstico 

por Imagem da mesma instituição realizando-se as projeções ventrodorsal e laterolateral a partir 

do emprego de 100mA, 42kV, com 0,08 seg de exposição e 50 cm de distância entre o foco ao 

filme. Após tais procedimentos os animais foram conduzidos ao Laboratório de Anatomia Animal 

da instituição onde procedeu-se com a dissecação das cabeças de todas as aves. Posteriormente 

estas peças foram maceradas, imersas em solução de H2O2 e expostas ao Sol para a obtenção 

final dos crânios. Ao analisar as imagens radiográficas foi possível identificar estruturas como o 

anel esclerótico, arco jugal, osso mandíbula, osso vômer, osso palatino, osso pterigoide, área dos 

ossos pré-maxilar, maxilar, quadrado, frontal e nasal, processos paraoccipital e posorbital, crista 

tomial, área timpânica e cavidade craniana. Os acidentes ósseos presentes nos ossos observados 

radiograficamente não foram visualizados devido à sobreposição óssea nas áreas. Já a partir das 

peças maceradas foi possível uma melhor visualização das estruturas, com a identificação e 

comparação entre os espécimes analisados. Em que se notou que alguns acidentes ósseos, tais 

como o processo supraorbital e os forames interorbital e do nervo trigêmeo não estavam presentes 

em todos os crânios, podendo isto ser devido à técnica de maceração, com a possível quebra de 

estruturas ou devido à variação anatômica individual. Desta forma, a partir dos espécimes de M. 

choliba avaliados houve a obtenção e ampliação dos conhecimentos osteológicos descritivos e 

radiográficos da região da cabeça de tais aves, favorecendo melhores interpretações radiológicas 

e melhores embasamentos para a anatomia comparativa. 
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O seio maxilar pode ser acometido por infecções odontogênicas devido à sua relação anatômica 

com os dentes posteriores superiores. A presença ou ausência de lesão periapical está relacionada 

com a qualidade do tratamento endodôntico. O objetivo foi avaliar a prevalência das alterações 

sinusais, periapicais e da qualidade do tratamento endodôntico por meio de imagens de 

Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC). O estudo foi retrospectivo, transversal e 

analisou exames de TCFC em pré-molares (PM) e molares (M) superiores tratados 

endodonticamente com lesões periapicais, e a frequência das alterações sinusais. Dos 220 exames 

dos pacientes 146 eram de mulheres e 74 de homens, com idade mínima de 19 e máxima de 88 

anos. Um total de 402 dentes e suas raízes dentárias foram avaliadas utilizando os índices das 

condições das lesões periapicais e da qualidade do tratamento endodôntico. As alterações sinusais 

observadas foram: espessamento mucoso (193), pseudocisto antral (32) e sinusite (10). Quanto a 

condição das lesões periapicais e qualidade do tratamento endodôntico, a destruição óssea ao 

redor da raiz e a obturação incompleta ou com falhas foram as mais frequente nas raízes avaliadas. 

O segundo canal mésio-vestibular obteve os maiores índices de lesões justapostas ao seio maxilar 

e com diâmetro da radiolucência apical entre 1-2mm. Em 92,69% dos molares analisados foi 

encontrado que o segundo canal mésio-vestibular não foi tratado endodonticamente. Em relação 

ao comprimento do preenchimento do canal, 40% das raízes V ou MV demonstraram estar a 2mm 

aquém do ápice radiográfico. Em conclusão, os achados do presente estudo indicam que nos 

exames avaliados por TCFC, o espessamento mucoso foi a alteração sinusal mais prevalente na 

mucosa do seio maxilar e que o segundo canal mésio-vestibular apresentou a maior prevalência 

de lesões justapostas ao seio maxilar e ausência de tratamento endodôntico. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  148 

LIDERANÇA E A GESTÃO DE EQUIPES DE ENFERMAGEM DO FUTURO 

Nº 202211345 

Autor(es): Isabella Bueno Fusculim 

Orientador(es): Karla Crozeta Figueiredo 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Gestão De Equipes, Liderança Autêntica, Liderança Em Enfermagem 

 

Na gestão de equipes de enfermagem compete ao enfermeiro liderar, coordenar, planejar, 

organizar e avaliar as atividades. Dentre os modelos de liderança, optou-se por investigar a 

Liderança Autêntica (LA) na gestão de equipes de enfermagem. A LA é um processo que se 

baseia em capacidades psicológicas positivas e um contexto organizacional altamente 

desenvolvido, que resulta em uma autoconsciência e em comportamentos positivos auto 

regulados, tanto por parte do líder quanto da sua equipe, estimulando o autodesenvolvimento 

positivo. Objetivou-se compreender a liderança como estratégia para a gestão de equipes de 

enfermagem do futuro. Foi realizada uma revisão rápida de artigos encontrados nas bases de dados 

Medline/Pubmed, Portal Regional da BVS, EMBASE, SCOPUS, CINAHL (EBSCO host) e Web 

Of Science (Clarivate Analytics). A pergunta que norteou a revisão foi: “Qual a relação da 

liderança autêntica na gestão de equipes de enfermagem?”. As etapas de formulação da pergunta 

norteadora, busca sistemática da literatura, triagem e seleção de estudos, foram desenvolvidas no 

período de dezembro de 2021 a março de 2022, por dois revisores de forma independente. As 

etapas de síntese narrativa dos estudos incluídos e elaboração do relatório final foram 

desenvolvidas entre o período de maio a julho de 2022. Obteve-se uma amostra inicial de 95 

artigos, antes da exclusão de duplicados e leitura de título e resumo. Do total, 49 estudos foram 

incluídos para leitura na íntegra. Após a leitura dos títulos e resumos, 12 estudos foram 

considerados elegíveis para compor a amostra, dos quais quatro foram incluídos. A liderança 

autêntica foi pouco explorada nos artigos como estratégia para gestão de equipes, entretanto, 

observou-se que o líder autêntico é capaz de proporcionar um ambiente de trabalho com maiores 

níveis de produtividade, melhores dinâmicas de equipe, maior confiança por parte da equipe, além 

de estimular a prestação de cuidados de qualidade, com menor chance de eventos adversos, e do 

gerenciamento de recursos materiais e humanos. Portanto, conclui-se com os estudos analisados 

que o líder autêntico obtém bons resultados na gestão de equipes, contudo, ressalta-se a 

necessidade de maior exploração da gestão de equipes em relação a esse estilo de liderança.  
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Introdução: A Síndrome de Burnout acontece em decorrência de uma resposta ao estresse laboral 

crônico, de forma que os mecanismos adaptativos desenvolvidos para o enfrentamento desse 

cenário deixam de ser suficientes, gerando sintomas contidos em três dimensões características. 

A exaustão emocional, que reflete a sobrecarga do trabalhador, o qual carece de energia para 

manutenção de sua produtividade; a despersonalização, que se caracteriza por distanciamento 

profissional e cinismo; e, por fim, a baixa realização profissional, relacionada à baixa 

produtividade do trabalhador, que se sente infeliz em sua ocupação. Frequentemente, associa-se 

a serviços que exigem do profissional um contato direto com os usuários, trabalho em equipe, 

dependência de recursos financeiros e infraestrutura, tais quais os profissionais de saúde. A 

Atenção Primária em Saúde é o nível assistencial com muitas dessas características estressoras e, 

portanto, apresenta altas prevalências da síndrome. O cenário da pandemia pelo Coronavírus 19 

gerou ainda mais fatores estressores a esses trabalhadores, que estão em contato direto com a 

doença, pela exposição a situações desgastantes e frustrantes constantemente, agravando 

transtornos mentais, como a Síndrome de Burnout. Objetivos: Este estudo teve como objetivo 

identificar a prevalência dos sintomas da Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde da 

Atenção Primária em Saúde do município de Toledo, Paraná, antes da pandemia e durante a 

pandemia. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo de delineamento transversal, com análise 

quantitativa. Foram usados um questionário sociodemográfico e o Maslach Burnout Inventory, 

versão Human Services Survey para avaliar o desfecho. Resultados: O estudo apontou uma 

prevalência sugestiva de alto risco para a Síndrome de Burnout em 10,6% antes da pandemia e de 

6,06% durante a pandemia. As dimensões, quando avaliadas separadamente, demonstraram que 

antes da pandemia, 29,79% dos participantes tinham alto nível de exaustão emocional e durante 

a pandemia, 32,3%. A despersonalização teve queda de 22,3% dos participantes com altos níveis 

de sintomas antes da pandemia para 15,1%, durante. A baixa realização profissional tinha 52,1% 

dos profissionais com altos níveis de sintomas antes da pandemia e durante, 42,4%. Conclusão: 

Os resultados desta pesquisa mostraram uma queda da prevalência do alto risco para a síndrome 

e, ao mesmo tempo, um aumento da exaustão emocional. Mais estudos como esse podem agregar 

ao nosso entendimento dos transtornos mentais durante a pandemia pelo Covid 19. 
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O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é indicado para o tratamento de diversos 

tipos de doenças hematológicas. Uma complicação muito comum pós-TCTH é o desenvolvimento 

da doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH). A DECH caracteriza-se por uma condição 

inflamatória grave e algumas vezes letal, na qual as células T do doador medeiam um ataque 

imunológico às células do tecido do paciente submetido ao TCTH. A manifestação da DECH 

pode ser localizada ou sistêmica, sendo os principais sítios de ocorrência a pele, o fígado e a 

mucosa bucal. Clinicamente a DECH bucal é caracterizada por lesões inflamatórias dolorosas, 

hiperceratóticas, eritematosas, ulcerativas, atróficas e limitação de abertura bucal. Além disso, 

pacientes com DECH apresentam risco aumentado de desenvolver uma segunda neoplasia, 

inclusive o carcinoma de células escamosas de mucosa oral, que se trata de uma doença agressiva 

que influência de forma importante tanto na qualidade de vida como na sobrevida global do 

paciente. Esse estudo consiste em uma análise das manifestações orais da DECH em pacientes 

submetidos a transplante de células-tronco hematopoiéticas no Complexo do Hospital de 

Clínicas/UFPR e, seu objetivo é identificar o perfil das manifestações orais, favorecendo o 

diagnóstico precoce da DECH bucal, de tal maneira a determinar o tratamento mais adequado à 

gravidade da doença, melhorando significativamente a qualidade de vida do paciente. A avaliação 

retrospectiva de prontuários resultou em uma amostra de 72 pacientes que atendeu aos critérios 

de inclusão desse estudo, sendo 43 pacientes do sexo masculino (59,8%) e 29 pacientes do sexo 

feminino (40,2%). Ao realizar o presente estudo, fica evidente que a DECH se manifesta de 

diversas formas na cavidade oral do paciente, por isso, conhecer bem a apresentação clínica da 

DECH bucal e saber classificá-la quanto à gravidade torna-se importante não somente para a 

determinação do prognóstico e tratamento mais adequados, como também para diferenciá-la de 

lesões com potencial de malignização. Diante disso, a realização de um diagnóstico precoce e 

preciso, mostra-se essencial para o estabelecimento de um tratamento eficaz em estágios iniciais 

da doença. 
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Os parâmetros laboratoriais podem sofrer alterações por diversas questões relacionadas ao 

organismo animal, incluindo o grau de hidratação. O plano de trabalho teve como objetivo 

correlacionar os achados da anamnese e do exame físico com os achados laboratoriais e 

ultrassonográficos direcionados ao sistema cardiocirculatório em gatos, além de determinar os 

parâmetros urinários precoces e úteis em relação à necessidade de reposição hídrica nestes 

animais. Os animais selecionados, foram felinos domésticos provenientes de consultas realizadas 

no hospital veterinário – setor Palotina (HVP). Os pacientes foram submetidos ao exame físico 

detalhado, com posterior coleta de sangue por punção da veia jugular externa para realização de 

hemograma e perfil bioquímico renal e hepático, seguido de exame ultrassonográfico para 

avaliação da perfusão renal com estudo Doppler.  Em seguida, foram separados em grupo controle 

(GC), onde os pacientes não se apresentavam desidratados, grupo 3-5% (G 1) e grupo 6-10% (G 

2 ) relacionados com os respectivos graus de desidratação. A média dos parâmetros 

hematológicos, bioquímicos, urinários, frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR) foram 

comparados aos valores de referência. Para os pacientes do GC: todos os parâmetros 

permaneceram dentro dos valores de referência, exceto a frequência respiratória. Já no G1, a 

média dos valores de ureia, creatinina e potássio e a FR foram levemente acima dos valores de 

referência. Os animais do grupo G2 obtiveram os mesmos resultados do grupo G1, no entanto, 

com os valores médios expressivamente mais altos. No grupo G2 não foi possível a avaliação da 

densidade urinária por falta de dados, pois os pacientes, ao exame ultrassonográfico, 

apresentavam a bexiga com quantidade de urina não passível de coleta. Com os resultados 

obtidos, conclui-se que quanto maior o grau de desidratação, maior e mais intensas são as 

alterações hematológicas e bioquímicas renais. Logo, verifica-se a presença de influência na 

perfusão renal mesmo em quadro leves de desidratação, o que indica que a prevenção de lesões 

futuras deve ser incluída no tratamento de afecções que causam desidratação na espécie. 
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Planta medicinal é a espécie vegetal utilizada com propósitos terapêuticos e/ou profiláticos e este 

tema desperta na sociedade a necessidade de mais conhecimento e de informações corretas. Desta 

forma, as ações têm o objetivo de ampliar e difundir o uso no oeste do Paraná, colaborando com 

a popularização da ciência. Sabe-se que popularmente as plantas medicinais são muito mais 

conhecidas e indicadas para uso oral, na forma de chás ou uso externo (tópico), e o preparo é 

através da infusão ou da decocção. No entanto, muitas pessoas desconhecem a forma e a 

quantidade adequada de material vegetal que deve ser utilizada para cada preparação. As dúvidas 

são relatadas pelos grupos parceiros em ações ou eventos e motivaram a elaboração de um livro 

que reúne fotos que ilustram como preparar o chá de 33 espécies medicinais. A obra é resultado 

das atividades de extensão universitária que acontecem desde 2010 e com esta iniciativa, além de 

ter a oportunidade de degustar os chás, a comunidade utilizará as plantas medicinais para a 

melhoria da saúde. Pensando que os resultados científicos devem ser divulgados para além dos 

espaços acadêmicos no processo de popularização da ciência e para maior interação com a 

sociedade por meio da divulgação científica, o livro fornece informações sobre a preparação 

correta com detalhamento das medidas para cada uma das 33 espécies medicinais entre elas: 

açafrão, colônia, espinheira-santa, guaco, macela, mil-folhas, entre outros. A leitura é essencial 

para aprimorar o conhecimento da utilização das plantas medicinais de forma segura e eficaz. 

Apresentamos informações científicas baseadas principalmente no Formulário de Fitoterápicos 

da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA em 2021. As fotografias refletem as medidas adequadas para o preparo dos chás com a 

finalidade de facilitar a compreensão e o texto traz orientações detalhadas dos benefícios para a 

saúde e também dos cuidados a serem observados. 
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Redes neurais são conceitos matemáticos que consistem em uma série de cálculos que visam 

transformar uma matriz numérica em outra. Para isso, utiliza-se de processos como propagação 

retrógrada, que modifica os multiplicadores da rede neural para que o resultado fique cada vez 

mais próximo do desejado, processo conhecido como treinamento. Esses cálculos são possíveis 

hoje em dia por conta do avanço tecnológico que aconteceu dentro das ciências da computação, 

o que deu origem aos campos de aprendizado de máquina e inteligência artificial. 

Este trabalho tem como objetivo principal otimizar o treinamento de uma rede neural para 

detecção de acidente vascular encefálico em tomografias tridimensionais de crânio. O processo 

de treinamento de uma rede neural profunda pode ser uma tarefa aquém das capacidades de um 

computador doméstico comum. Por isso, um dos objetivos específicos deste trabalho foi o de 

escolher uma plataforma de aprendizado de máquina online cabível nos orçamentos da pesquisa 

e com a praticidade em relação às bibliotecas de programação utilizadas. Em acordo com estes 

requisitos, a plataforma escolhida foi a Google Cloud, por ser mais barata e ter melhor integração 

com a biblioteca Tensorflow, que fora utilizada pelo programador da rede neural. 

Além disso, este trabalho visou mudar parâmetros de treinamento da inteligência artificial de 

modo que ela atingisse maior acurácia nos dados de validação. Chegou-se a conclusão que o 

treinamento teve um resultado maior quando se utilizou de cem épocas e dezesseis lotes. Outros 

recursos que influenciaram positivamente a acurácia foram a interrupção precoce (early stopping) 

- que encerra o treinamento quando a acurácia atinge um platô - e o decaimento da taxa de 

aprendizado (learning rate decay), que diminui progressivamente o ritmo de aprendizado para que 

a rede neural evite picos locais. 

A análise de performance de treinamento foi também um dos objetivos desta pesquisa. Foi 

utilizada juntamente com a biblioteca Tensorflow, as bibliotecas Numpy e Matplotlib para 

transformar as métricas de treinamento em gráficos mais intuitivos, e de modo a tornar mais 

palatável os parâmetros que mereciam melhor refinamento. 
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tO objetivo deste estudo foi avaliar o perfil do sono e seus distúrbios em profissionais do Hospital 

de Clínicas-UFPR (HC-UFPR), identificando o impacto do trabalho fora do hospital na qualidade 

do sono. A metodologia envolveu o recrutamento aleatório de 191 profissionais (médicos, 

enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, segurança e porteiro) do HC-UFPR 

entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. 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 parciais, 

71% dos participantes relataram jornada de trabalho de 12h no período noturno (19h às 07h); 

22,5% tinham um segundo emprego e 67,3% informaram que dormiam 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 da 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 um 

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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Diante da perspectiva da realidade do serviço público hospitalar, é muito importante buscar 

formas de mensurar e avaliar a qualidade da assistência em Terapia Nutricional Enteral 

Domiciliar. Sendo assim, o objetivo deste estudo é avaliar a qualidade da Terapia Nutricional 

Enteral Domiciliar nos municípios da 2ª Regional do Paraná, utilizando o instrumento 

QUALIHEN, que foi elaborado e validado com indicadores de qualidade para o serviço de 

Terapia Nutricional Enteral Domiciliar. O método utilizado nesta pesquisa foi composto por três 

etapas: transcrição do instrumento QUALIHEN para o formulário no Google Forms; contato via 

eletrônica com os 29 municípios; e o envio do questionário de acordo com os endereços 

contatados na etapa anterior. Os munícipios foram classificados em pequeno, médio e grande 

porte populacional. Do total de 29 municípios, 9 responderam ao formulário, sendo n=1 de 

pequeno porte, n=3 de médio porte e n=5 de grande porte. Todos os nove municípios possuem 

nutricionista na gestão, indicando que o profissional presente traz maior notoriedade e 

importância sobre assuntos voltados a Terapia Nutricional Enteral Domiciliar. Além disso, notou-

se que independente do porte populacional, os nove municípios possuem registro ou controle do 

número de usuários em Terapia nutricional Enteral Domiciliar. Porém, nenhum dos nove 

municípios possuem um protocolo com instrumento para avaliação da qualidade de vida dos 

usuários em Terapia Nutricional Enteral Domiciliar, resultando em uma precariedade na 

realização de protocolos, que são essenciais para a obtenção da segurança e qualidade dos serviços 

oferecidos pela instituição à população. Entende-se que a utilização dos protocolos de saúde são 

fundamentais no processo de planejamento, implementação e avaliação das ações a serem 

tomadas. 
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A etnobotânica busca resgatar e valorizar os conhecimentos populares para a melhoria da saúde 

e também para a agricultura, existindo uma enorme variedade de plantas para a obtenção de 

extratos vegetais. Estes extratos podem atuar como bioestimulantes do crescimento de plantas ou 

como biopesticidas para aperfeiçoar o potencial produtivo. Em 2020, foi publicada uma resolução 

que engloba as plantas medicinais como uma classe de biofertilizantes. Desta forma, o objetivo 

do trabalho foi avaliar as abordagens biotecnológicas para explorar os derivados do metabolismo 

secundário vegetal, para a transição da atual economia para uma bioeconomia sustentável. As 

atividades foram baseadas em uma revisão bibliográfica de artigos publicados online e as bases 

de dados consultadas foram Scopus, Scielo, Elsevier, ScienceDirect e Google Acadêmico. Foram 

então selecionadas as espécies medicinais que se mostraram promissoras e seus dados foram 

tabelados de maneira qualitativa em duas tabelas, sendo estas separadas em extratos vegetais com 

efeitos biopesticidas e extratos vegetais com efeitos positivos na produtividade, qualidade e/ou 

processos fisiológicos. Uma atenção especial foi dada aos processos bioquímicos e fisiológicos 

que ocorrem no metabolismo das plantas tratadas, da forma de obtenção dos extratos e a forma 

aplicação. Dos 26 artigos analisados, os extratos foram feitos através de extração aquosa (58%), 

hidroalcoólica (19%), baseada em óleos essenciais (19%) ou outras formas de preparo (12%), 

podendo um mesmo artigo apresentar mais de uma forma de obtenção; testados em culturas como 

soja, milho, trigo, feijão ou hortaliças e foram aplicados por pulverização foliar (58%), 

diretamente no solo (19%), embebição de sementes (15%), ou outras formas de aplicação (23%). 

Observou-se uso como fungicidas e inseticidas, até a melhora da velocidade média de germinação, 

aumento do tamanho da planta, número de folhas, conteúdo de clorofila, número de sementes por 

vagem, matéria seca, etc. Conclui-se que os extratos de plantas medicinais apresentam potencial 

bioativo para um processo de produção agrícola mais eficiente e seguro. 
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O nitrogênio é um macronutriente imprescindível para estabelecimento, desenvolvimento e 

produtividade das culturas. Proveniente principalmente de moléculas sintéticas, é um dos maiores 

custos na agricultura e sua má utilização, bem como sua fabricação, trazem graves consequências 

ambientais e impactam em processos como liberação de N 2 O, lixiviação e eutrofização. 

Problemas ambientais causados por esses e outros processos vem sendo cada vez mais frequentes. 

Nos últimos anos, as faltas de chuva e períodos prolongados de seca acabaram por gerar grandes 

perdas agrícolas. O feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) é um componente básico na dieta do 

brasileiro e para  atender a demanda desse grão, perdas devem ser evitadas, bem como o uso de 

adubos nitrogenados é necessário. Como alternativa ao uso dessas moléculas, temos a Fixação 

Biológica de Nitrogênio (FBN) que é um processo natural que algumas bactérias diazotróficas 

são capazes de realizar. Seu uso 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. Além disso, organismos isolados a partir de 

ambiente com restrição hídrica são capazes de se desenvolver melhor nesse tipo de ambiente, 

promovendo um melhor desempenho em plantas cultivadas em regiões de seca. Para obtenção 

desses microrganismos, um isolamento de bactérias diazotróficas originárias dos nódulos de 

feijoeiros de corda cultivados em ambiente de restrição hídrica, foi realizado. A partir desse 

isolamento obteve-se 150 isolados, a maioria destes de morfologia circular, coloração creme, 

bordas inteiras, planas e lisas, com aspecto opacas e leve brilho. Desse material biológico, a maior 

parte foi considerada do gênero Rhizobium, por não serem capazes de absorver o corante 

vermelho congo adicionado ao meio YMA (extrato de levedura-manitol). Além disso, a maioria 

dos isolados foram considerados de crescimento moderado, devido a não capacidade de modificar 

a coloração do meio YMA adicionado de azul de bromotimol. Em relação á sua morfologia vista 

sob o microscópio, grande parte dos isolados foram classificados como gram-negativos e 

bacilares. Obteve-se então a partir do isolamento, uma grande quantidade de isolados que 

possuem alto potencial e diversidade para aplicação como provavéis fixadores de nitrogênio em 

ambientes com restrição hídrica.   
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Um estudo sobre a morfologia e função das tocas do caranguejo chama-maré Minuca rapax foi 

realizado na região do apicum da ilha de Veiga, Baía de Guaratuba, Paraná. Com o objetivo de 

documentar as diferentes formas, tamanhos e presença ou não de ornamentações (chaminés). Até 

o momento, três saídas de campo foram realizadas, nos dias 26/10/2021 (primavera), 19/02/2022 

(verão) e 16/07/22 (inverno). Ao todo estão previstas quatro coletas,  uma a cada estação do ano, 

em datas com marés baixas  de acordo com as Tábuas das Marés. Foram escolhidas trinta tocas 

em cada coleta, as quais foram identificadas com colheres plásticas e fotografadas, das quais 15 

possuíam chaminé e outras 15 sem a tal estrutura.  Em seguida, elas foram moldadas com parafina 

liquefeita e, após 20-30 minutos, os moldes foram retirados cuidadosamente de substrato arenoso, 

limpos e devidamente etiquetados. Em laboratório, os moldes foram medidos em seu diâmetro e 

comprimento, fotografados; os animais incluídos na parafina foram extraídos dos moldes, sexados 

e identificados a nível de espécie. Moldes rompidos foram restaurados cuidadosamente utilizando 

a própria parafina liquefeita. Os dados foram organizados em planilhas ou gráficos para melhor 

visualização e comparação dos resultados de ocorrência de chaminés juntamente com a sexagem 

do caranguejo construtor, o formato e estação do ano. As galerias foram classificadas em seis 

grupos conforme a morfologia: I, J, W, U, Y e Y duplo. Além disso, houve a ocorrência de mais 

de uma abertura para a superfície em algumas galerias classificadas como W, U, Y e Y duplo, 

situação a qual ainda não tinha sido relatada para caranguejos dessa espécie. Houve correlação 

entre as tocas ramificadas e presença de chaminés na entrada das mesmas, caracterizando tocas 

de fêmeas ovígeras. Fortalecendo a hipótese inicial de que tocas com chaminés são ocupadas por 

fêmeas, principalmente ovígeras, este dispositivo seria um indicativo de que  estas tocas são 

destinadas às finalidades reprodutivas que ocorrem com maior intensidade nos meses mais 

quentes do ano. 
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O câncer é um grupo de doenças caracterizado por células anormais que apresentam um 

crescimento e propagação desordenada, sendo o câncer de mama a neoplasia que mais atinge 

mulheres no mundo. A biópsia tecidual hoje em dia é considerada o padrão ouro para detecção e 

caracterização do câncer. Contudo,é uma abordagem invasiva, de difícil acesso ao tumor, e com 

pouco aproveitamento do material coletado para testes moleculares. Nesse sentido, a identificação 

de biomarcadores em biópsia líquida, a partir da coleta de sangue periférico, tem destaque. Os 

miRNAs despertam grande interesse por sua capacidade de atuar na regulação gênica. 

Compreendendo a forma como essas moléculas funcionam na dinâmica dos tumores, é possível 

buscar métodos mais eficazes de diagnóstico e de tratamento personalizado. Com a análise dos 

dados, o objetivo do nosso estudo foi identificar possíveis diferenças de expressão de miRNAs 

em câncer de mama. Desta forma, avaliamos dados de expressão dos miRNAs miR-142-5p, miR-

150-5p e miR-146a-5p no banco de dados The Cancer Genome Atlas (TCGA) entre os subtipos 

moleculares e imunoistoquímicos de câncer de mama. Os resultados das análises in sílico 

mostraram que os miRNAs miR-150-5p e miR-142-5p possuem um aumento de expressão em 

pacientes em relação aos controles, assim como no subtipo basal-like. Buscando validar esses 

achados in sílico utilizamos 67 amostras de soro proveniente do Hospital Nossa Senhora da Graça 

(Curitiba-PR).  Além disso, 19 amostras foram coletadas de voluntárias da Universidade Federal 

do Paraná. Por meio de RT-qPCR quantificamos os miRNAs miR-142-5p e miR-150-5p e 

analisamos o potencial destes miRNAs como biomarcadores em câncer de mama. Nossos 

resultados indicam um bom potencial desses miRNAs como biomarcadores de diagnóstico, de 

forma isolada ou combinados em painéis, com alta sensibilidade e especificidade. 
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A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo, 

tendo como manifestações motoras clássicas a bradicinesia, rigidez muscular, tremor em repouso 

e instabilidade postural. Entretanto, há uma gama de sintomas não motores, que podem se 

manifestar de maneira prodrômica, como as alterações olfatórias, distúrbios do sono e transtornos 

psiquiátricos. A depressão e a ansiedade são os dois distúrbios psiquiátricos mais frequentemente 

associados à DP, e comumente coexistem.Entretanto, há falta de evidências para tratamentos 

específicos, sendo muito utilizados os antidepressivos, dentre eles os inibidores da recaptação de 

serotonina (ISRS), que apresenta efeitos ansiolíticos, mas também efeitos adversos.Por tais razões 

há um crescente interesse sobre terapias alternativas ou complementares para o tratamento da 

ansiedade nesse transtorno, como, por exemplo, o uso da melatonina, que demonstrou resultados 

ansiolíticos promissores em alguns estudos.A hipótese que fundamenta o estudo é de que haja 

uma diminuição significativa no comportamento ansioso e tipo-depressivo de animais submetidos 

à lesão nigroestriatal com Rotenona após o tratamento com melatonina, de forma semelhante, ou 

mais potente que a própria sertralina um típico inibidor seletivo da recaptação de serotonina 

(ISRS) . O objetivo principal é avaliar  os possíveis efeitos antidepressivos e ansiolíticos da 

melatonina por meio de testes comportamentais em modelo animal da DP induzido por rotenona 

tendo como parâmetro de comparação a sertralina.  

Portanto, considerando os possíveis efeitos antidepressivos e ansiolíticos esperados, sugere-se 

haver uma convergência de mecanismos, de ambas as moléculas (melatonina e sertralina) em 

função de modulações do sistema serotoninérgico. Espera-se que após o tratamento com 

melatonina dos animais que sofreram lesão nigroestriatal ocorra uma diminuição tanto do 

comportamento tipo ansioso quanto do comportamento do tipo depressivo, de maneira similar à 

diminuição provocada pelo tratamento padrão com a sertralina. 
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Uma das espécies invasoras mais bem sucedidas do mundo é a rã touro, sendo considerada uma 

das 100 piores. No Brasil, foi introduzida em 1930 com autorização para a ranicultura. É 

encontrada em corpos d'água temporários e perenes, onde se alimenta e se reproduz. Sua dieta é 

ampla, composta por insetos, pequenos peixes e até outros anfíbios, causando grandes alterações 

no habitat onde está se estabelecendo e gerando competição. Sua diversidade de helmintos em 

hábitat natural é conhecida, inclui parasitos de ciclo de vida direto e complexo, no Brasil é pouco 

estudada. O objetivo deste trabalho é descrever a riqueza, prevalência e intensidade de parasitos 

para a rã touro no Rio Grande do Sul, para contribuir com o conhecimento da fauna parasitária 

desta espécie. Os espécimes foram coletados em Nova Palma, Faxinal do Soturno e Vale do Sol, 

no Rio Grande do Sul, por meio de busca visual e auditiva. Foram eutanasiados com lidocaína a 

4% e necropsiados à procura de parasitos. Os parasitos foram fixados em álcool 70% e para a 

identificação foi montada lâminas temporárias com lactofenol de Amam para os nematodas e 

ácido lático para os Acanthocephala, após foi feita a observação em microscópio óptico. A 

identificação foi realizada com base nas características morfológicas dos parasitos. Foram 

coletados 29 indivíduos, onde 96% dos espécimes estavam infectados. Os parasitos com maior 

prevalência de infecção foram os Acanthocephala apresentando o maior número de infecção pela 

família Centrorhynchidae, seguido de Echinorhynchidae. Já os que apresentaram uma maior 

intensidade de infecção foram os Nematoda, representado pelas famílias Ascarididae, 

Cosmocercidae, Gnathostomtidae, Seuratoidea e Physalopteridae. Levantamos a hipótese de a rã 

touro ser um sumidouro de parasitos, pois há uma grande riqueza, mas a maioria está em fase 

larval ou encistado, sendo assim os parasitos não conseguem infectar o hospedeiro e concluir o 

seu ciclo. Os dados analisados contribuem para o conhecimento da fauna parasitária de espécies 

invasoras e para o entendimento de como a rã touro atua como hospedeiro nos locais onde foi 

introduzida. 
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Therevidae Newman, 1834 pertence aos Asiloidea e são conhecidas como mosca-estilete. A 

família possui mais de 1.200 espécies descritas em 130 gêneros ocupando todas as regiões 

biogeográficas do mundo. A sua maior diversidade ocorre em climas áridos do hemisfério norte.  

Therevidae (Diptera) pertence à superfamília Asiloidea e são bastante semelhantes aos Asilidae. 

A diferença entre essas famílias se dá a partir da ausência do vértice escavado em Therevidae. Os 

objetivos do projeto foram: proporcionar uma revisão do material disponível, descrever possíveis 

novas espécies de Lindneria, confeccionar chave de identificação do gênero Lindneria para o 

Brasil, e atualizar a área de distribuição das espécies do gênero no Brasil. Os exemplares da região 

de Xingó (Nordeste do Brasil) foram triados, montados e etiquetados para estudo. Todo o material 

foi observado através do estereoscópio Zeiss, modelo STEMI DV4. A chave de identificação para 

família de Diptera (adultos) do livro insetos do Brasil (Rafael et al. 2012) auxiliou na identificação 

do material. Foram realizadas também pesquisas na literatura para que houvesse a separação de 

artigos para o auxílio no desenvolvimento do trabalho. Este projeto analisou e identificou no nível 

de gênero os Therevidae disponíveis na Coleção Entomológica Padre Jesus Santiago Moure 

(DZUP). Foram analisados cerca de 400 exemplares, incluindo os recentemente depositados da 

região de Xingó, coletados por Luciana Ianuzi, ano 2000, que estavam na miscelânia. O mapa de 

Therevidae proposto no Catálogo Taxonômico da fauna do Brasil (Limeira-de-Oliveira 2022), foi 

atualizado com dados organizados através do programa Excel. Esta atualização indicou 18 estados 

com distribuição de Therevidae no Brasil. Sergipe e Alagoas adicionadas com novas áreas de 

distribuição. O material analisado da coleção DZUP é proveniente de diversas regiões do Brasil. 

Parte do material da coleção DZUP já haviam sido identificados por Martin Hauser (2005, 2006) 

que identificou exemplares de Anolinga Gaimari e Irwin 2000, Cyclotelus Walker 1850, 

Henicomyia Coquillett 1898, e Lindneria Kröber 1929. Os exemplares de Spiracolis Webb 2005 

por identificados por Donald Webb (2005). Alguns caracteres morfológicos do gênero Lindneria 

Kröber 1929 também são apresentados.  
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Infecção herpética perioral (IHP) é uma doença causada pelo vírus HSV-1, que se manifesta de 

forma recorrente. Clinicamente, é composta pelas fases prodrômica, vesicular e reparatória, e o 

ciclo tem duração média de 10 dias. Antivirais são empregados para tratamento das lesões e 

diminuição do desconforto. Recentemente, a fotobiomodulação (FBM) vem sendo empregada 

como alternativa para prevenção e tratamento destas infecções, tendo capacidade de modular a 

dor, a inflamação e promover cicatrização acelerada. Entretanto, seu uso preventivo para IHP 

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, constituída por 13 

pacientes que relataram IHP nos últimos 6 meses, foi distribuída nos grupos caso (laser 

terapêutico) e controle (laser placebo) de forma aleatória, sendo um estudo duplo cego. Destes, 4 

pertencem ao estudo piloto, e realizaram o protocolo com laser terapêutico (grupo caso). Uma 

paciente desistiu por indisponibilidade de tempo. Os pacientes foram avaliados quanto às IHP 

antes (Fase 1), em seguida foram realizadas 10 sessões de FBM, após 6 meses foram realizadas 5 

sessões de FBM (Fase 2) e os dados clínicos coletados novamente, permanecendo em 

acompanhamento por mais 6 meses (Fase 3). Os critérios clínicos avaliados foram: histórico de 

IHP, tempo médio entre cada manifestação, frequência das lesões e medicamentos utilizados para 

tratamento. 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 região perioral, totalizando em média 50 pontos. Durante a anamnese, os principais 

fatores desencadeantes relatados foram o estresse emocional (92%) e doenças que interferem na 

imunidade (54%). Estresse físico, exposição solar e exposição ao frio foram citados em menor 

frequência. O tratamento mais utilizado foi Aciclovir creme (46%), Aciclovir comprimidos (8%), 

associação entre método tópico e sistêmico (31%) e outras formas de tratamento (15%). Os dados 

comparativos a respeito da frequência de manifestação nos grupos caso e placebo estão em 

análise. Espera-se, no final do estudo, que os participantes do grupo caso relatem diminuição da 

frequência de IHP. 
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A pandemia de COVID-19, no início de 2020, tornou necessário o redirecionamento de recursos 

humanos e financeiros de saúde para o combate ao vírus. Políticas de rastreamento para o câncer 

de mama, procedimentos diagnósticos e terapêuticos foram postergados para permitir o manejo 

da crise sanitária emergente. As consequências desta situação podem refletir um pior prognóstico 

das neoplasias mamárias nos próximos anos. O objetivo deste estudo foi avaliar o número de 

biópsias mamárias por agulha grossa (core biopsy) realizadas no Serviço de Radiologia do 

Hospital de Clínicas – Universidade Federal do Paraná, no período anterior e durante a pandemia 

de COVID-19. Foi realizado um estudo observacional analítico retrospectivo. Foram 

quantificados os procedimentos de biópsia mamária por agulha grossa realizados no Serviço de 

Radiologia HC-UFPR no período entre primeiro de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019, 

período prévio a pandemia de COVID-19, e entre primeiro de janeiro de 2020 a 31 de dezembro 

de 2021, durante a pandemia de COVID-19. Os dados foram compilados em planilha no Excel. 

No total, foram realizadas 565 biópsias mamárias no período pré-pandemia e 340 biópsias 

mamárias durante a pandemia de COVID-19, representando uma redução de 39,82%. Quando 

observado exclusivamente o número de biópsias guiadas por ultrassonografia, foram realizadas 

469 biópsias no período pré-pandemia e 289 durante a pandemia de COVID-19, representando 

uma redução de 38,37%. Em relação ao número de biópsias guiadas por mamografia, foram 

realizadas 96 biópsias no período pré-pandemia e 51 biópsias durante a pandemia, representando 

uma redução de 46,87%. Em conclusão, houve redução no número de biópsias guiadas por 

ultrassonografia e de biópsias guiadas por mamografias durante a pandemia de COVID-19, em 

relação ao período prévio à pandemia. 
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O projeto tem como objetivo a criação de uma rede neural convolucional capaz de interpretar 

tomografias de crânio (TC) em busca de sinais indicativos de acidente vascular encefálico, 

importante causa de morbimortalidade no Brasil que, se diagnosticada e tratada precocemente, 

sofre redução de chances de sequelas a longo prazo. O objetivo principal deste trabalho é a 

transformação de imagens médicas em matrizes tridimensionais compatíveis com a formatação 

necessária para treinamento de uma rede neural convolucional capaz de avaliar TC. Para isso 

foram utilizadas a linguagem de programação Python, sua biblioteca de matrizes chamada Numpy 

e a biblioteca PyDicom. Arquivos de imagens médicas são formatados em um arquivo chamado 

DICOM (Digital Imaging and Comunications in Medicine), nos quais, entre diversas 

informações, a inteligência artificial (IA) precisa unicamente de suas imagens. A unidade 

funcional de imagens em computadores é o Pixel. Em tomografias, estes são advindos da escala 

de Hounsfield e recebem o nome de Unidade Hounsfield (HU), com valores que variam entre -

1000 (cor preta, ar) e 1000 (cor branca, osso). Os valores de cada Pixel das imagens contidas em 

um determinado arquivo DICOM foram extraídos e transformados em uma matriz numérica 

tridimensional. As TC com 100 fatias de imagens foram transformadas em matrizes, com 

sacrifício de resolução para melhora da performance da rede neural. Dentro da escala Hounsfield, 

existe a opção de criar um janelamento, que mantém apenas um intervalo determinado de valores 

de pixels, sendo possível isolar materiais. Neste trabalho foram retirados valores abaixo de zero 

e acima de 200, mantendo janela que abrange tecidos como gordura e substância cinzenta 

(aproximadamente 20 a 30 HU), contempla o intervalo do sangue (60 a 100 HU) e exclui o 

intervalo ósseo (600 a 1000HU). Ao fim de tudo, por pré requisito da biblioteca Tensorflow, as 

matrizes foram divididas por 200 para que o valor máximo dentro de cada uma delas fosse igual 

a 1, processo conhecido como achatamento, que reduz o tempo de treinamento da rede neural. O 

projeto conseguiu transformar um banco de dados de seis mil arquivos DICOM em uma grande 

matriz, capaz de ser lida como entrada para redes neurais convolucionais. Esses arquivos foram 

então divididos em 80% para dados de treinamento e 20% para validação, processo essencial para 

avaliar o desempenho da rede neural, ao se avaliar a capacidade da IA de inferir seu aprendizado 

em imagens reais. 
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Introdução: os serviços de interconsulta no Brasil foram criados na década de 1970 e têm crescido 

desde então. Cerca de 50% dos pacientes internados em hospital geral apresentam algum tipo de 

distúrbio psiquiátrico.  A interconsulta psiquiátrica permite melhorar a qualidade da tríade 

médico-paciente-instituição, reduzindo o tempo de  hospitalização e as taxas de  reinternação. 

Objetivo: analisar os pedidos de interconsulta psiquiátrica em um hospital terciário de Curitiba, 

quanto aos serviços de origem e os motivos de internamento. Metodologia: trata-se de um estudo 

retrospectivo, descritivo e analítico no qual foram analisados pedidos de consulta (PC) 

compreendidos no período de 2012 a 2021. Resultados e discussão: foram analisados 3938 

pedidos de consulta. Em relação ao serviço de origem, observou-se, em ordem decrescente: 

Ginecologia e Obstetrícia (n = 842 | 21,4%), seguido pelo serviço de Clínica Médica (n = 549 | 

13,9%) e outras especialidades clínicas (n = 391 | 9,9%), Neurologia (n = 283 | 7,2%) e a Unidade 

de Terapia Intensiva (n = 266 | 6,8%). Os internamentos se deram pelos seguintes motivos em 

ordem decrescente: obstétrico (n = 487 | 12,4%), neurológico (n = 177 | 4,5%), cardiovascular (n 

= 102 | 2,6%), cirúrgico (n = 97 | 2,5%), respiratório/pulmonar (n = 96 | 2,4%). A maioria dos PC 

contêm informações incompletas. Seu correto preenchimento é essencial para registrar todo o 

atendimento e manter a equipe atualizada e amparada judicialmente. O serviço de Ginecologia e 

Obstetrícia é responsável por grande parte dos pedidos de interconsulta psiquiátrica, chamando 

atenção para os desafios de saúde mental enfrentados por mulheres, que englobam fatores como 

gestação e puerpério, sobrecarga de trabalho e violência doméstica. A maior parte dos pacientes 

não chega ao hospital devido a queixas psiquiátricas. Assim, é fundamental que todos os médicos 

estejam atentos para que possam oferecer o acesso a um médico especialista quando necessário. 

Conclusão: A interconsulta é uma forma de atuação médica crescente e os serviços médicos 

devem estar aptos a atender não só com qualidade, mas também a quantidade da demanda de 

interconsultas.  
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A prática avançada de enfermagem pode contribuir significativamente para o atendimento das 

necessidades complexas de saúde da população atual, desde que adquira experiência a partir de 

um bom programa de estudo, com um currículo bem estruturado. O objetivo deste estudo foi 

descrever as competências curriculares para o ensino da enfermagem de prática avançada. 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, que seguiu as etapas descritas por Ganong. 

Foram utilizadas três bases de dados como fonte de pesquisa, a partir da questão norteadora “quais 

são as competências curriculares necessárias para o ensino da enfermagem de prática avançada?”. 

Identificou-se 86 estudos, sendo a amostra final de 12 artigos. As seis principais competências 

identificadas para o ensino da prática avançada de enfermagem foram: cuidado centrado no 

paciente, trabalho em equipe, utilização da prática baseada em evidências, melhoria da qualidade 

do atendimento, segurança do paciente e prática na utilização de tecnologias. Em sua formação 

avançada, os profissionais ainda devem adquirir domínios de liderança, educação comunitária e 

pesquisa, prática clínica avançada, pensamento crítico, tomada de decisão e atitudes e valores 

com sensibilidade cultural. Para que tais competências sejam alcançadas, torna-se necessário uma 

transformação dos currículos. Entre as metodologias de ensino sugeridas a serem empregadas 

estão a ênfase na prática, simulações de diferentes objetivos, estudos de caso, oficinas de ensino 

e escrita científica, orientação e apoio de profissionais qualificados. Todavia, para se estabelecer 

o ensino da enfermagem de prática avançada, ainda é preciso superar alguns desafios como o não 

reconhecimento dos profissionais sobre os papéis do enfermeiro de prática avançada, o número 

limitado de profissionais qualificados para o ensino, a falta de incentivo financeiro das diferentes 

esferas políticas, a escassez de preceptores em ambientes de aprendizagem e a carência da 

regulamentação da prática avançada em alguns países. Os currículos da prática avançada de 

enfermagem não devem ser pautados apenas em conteúdo, pois as necessidades de aprendizagem 

mudam de acordo com o tempo e locais de trabalho. É necessária a criação de currículos que deem 

ênfase na integração de competências educacionais e profissionais estabelecidas por meio de 

estratégias educacionais que incentivem o pensamento crítico e o aprimoramento das habilidades. 

Contudo, também deve haver contribuição de esferas políticas para que haja o incentivo 

necessário ao ensino desses profissionais. 
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Apesar dos benefícios do uso de filtros solares, preocupações têm surgido quanto a seus impactos 

à ecossistemas aquáticos. Desta forma, o projeto teve como objetivo avaliar filtros solares quanto 

ao perigo e risco para ambientes aquáticos. Filtros UV usualmente empregados em produtos 

cosméticos, como dietilamino hidroxibenzoil hexil benzoato, octocrileno, etilhexil triazona, 

ensulizole, tris-bifenil triazina, bis-etilexiloxifenol metoxifenil triazina, butil 

metoxidibenzoilmetano, homosalato, salicilato de etilexila e metoxicinamato de octila foram 

avaliados quanto aos parâmetros de toxicidade aguda e crônica (peixes e microinvertebrados) e 

desregulação endócrina (DE) por meio de predições computacionais (in silico) (VEGA HUB, 

DANISH QSAR e QSAR Toolbox).  A fim de verificar a acurácia das predições, foram coletados 

dados experimentais de órgãos regulatórios (ECHA) e estudos científicos. Em seguida, foi 

definido um cenário de exposição conservador para avaliação do risco. Para elaboração do 

cenário, consideramos o uso de filtros solares no Brasil em 2019 e os valores de toxicidade crônica 

para microinvertebrados. Estes dados foram avaliados por meio da plataforma Risk21, que indica 

a segurança de um produto considerando sua toxicidade e cenário de exposição. A última etapa 

realizada envolveu a análise dos filtros solares como DE com modo de ação androgênica, por 

meio dos softwares VEGA HUB, ICE, DANISH QSAR e Disruptome. As predições foram 

comparadas com dados experimentais da literatura e da plataforma ToxCast EPA. Em relação ao 

potencial de atuação dos filtros como DE com ação androgênica, a maioria dos dados in silico 

indica baixa probabilidade de ligação com receptores, análise que concordou com as informações 

experimentais (exceto para etilexila metoxicinamato, bis-etilexiloxifenol metoxifenil triazina e 

salicilato de etilhexila. As conclusões acerca do filtro homosalato foram inconclusivas. Os filtros 

também foram classificados quanto a toxicidade aquática (toxicidade aguda - GHS) em “muito 

tóxico” (homosalato e octocrileno), “pouco tóxico” (ácido fenilbenzimidazol sulfônico, 

dietilamino hidroxibenzoil hexil benzoato e etilhexil triazona) e “moderadamente tóxico” (demais 

filtros estudados). Apesar dos filtros solares serem tóxicos para a biota aquática, quando 

considerada a exposição (avaliação do risco), todos os filtros UV se enquadram dentro de um 

limite seguro à vida aquática (ambientes de água doce). Nesse sentido, as ferramentas in silico 

demonstram grande potencial, mas exigem interpretação adequada e complementação com peso 

de evidência. 
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A utilização de agrotóxicos está atrelada a alta produtividade agrícola, o estado do Paraná tem 

destaque na agropecuária, o que demandou desse estado altas taxas no comércio de agroquímicos. 

O presente projeto teve como finalidade analisar a Taxa de Consumo de Agrotóxicos (TCA) na 

20ª Regional de Saúde do estado do Paraná (Toledo – PR) e o volume de agrotóxicos 

comercializados entre os anos de 2013 e 2020. Estudo epidemiológico, ecológico e retrospectivo. 

Informações sobre a área plantada foram coletados no segundo semestre de 2021, inseridas em 

planilhas do programa Microsft Office Excel for Windows 2010 e posteriormente analisados. O 

consumo de agrotóxicos foi obtido no Sistema de Controle do Comércio e Uso de Agrotóxicos 

no Estado do Paraná (SIAGRO). Todas as variáveis foram coletadas para cada município da 20ª 

RS do Paraná, entre os anos de 2013 a 2020. Dentre as cidades analisadas, Assis Chateaubriand 

foi a que mais participou do comércio dos defensivos agrícolas, com o número de 11.669,8 

toneladas no período de estudo, seguida de Toledo (11.203,0 toneladas), Palotina (8.672,5 

toneladas), Marechal Cândido Rondon (6.824,7 toneladas). Acerca da taxa de consumo de 

agrotóxicos, Mercedes (16,4 kg/ha), Marechal Cândido Rondon (14,4 kg/ha), Pato Bragado (12,4 

kg/ha), Palotina (11,9 kg/ha) e Entre Rios do Oeste (911,3 kg/ha) foram os municípios com as 

maiores taxas. Informações sobre a taxa de consumo de agrotóxicos, na 20ª Regional de Saúde 

do Paraná, servirão de apoio para que a Vigilância em Saúde possa elaborar ações e estratégias 

voltadas para a população exposta a estes produtos, principalmente em áreas prioritárias, além 

disso, os dados podem colaborar com estratégias de preservação da saúde humana e ambiental. 

Outrossim, espera-se que estes resultados possam elevar a consciência da população e gestores 

sobre o consumo de agrotóxicos nesta regional. 
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O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente na população masculina 

brasileira. Sua incidência e mortalidade vêm aumentando por diversos fatores como crescimento 

da população, mudança na distribuição e prevalência dos fatores de risco, envelhecimento 

populacional e novas correlações com fatores de risco modificáveis atribuídos ao ambiente, 

incluindo ambiente de trabalho. A presença do tumor in situ geralmente é assintomática podendo 

sua progressão ser lenta, sem gerar morbidade ao indivíduo e dificultando o diagnóstico. Sendo 

assim, o presente estudo teve como objetivo traçar o perfil epidemiológico dos óbitos por 

neoplasia maligna de próstata ocorridos na 8º Regional de Saúde do Paraná. Trata-se de um estudo 

epidemiológico, do tipo descritivo, transversal com análise retrospectiva dos dados. Estes foram 

obtidos através do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde (MS) 

entre os anos de 2000 a 2021. As variáveis coletadas incluíram idade, escolaridade, situação 

conjugal, ocupação, raça/cor, município de residência e ano do óbito. O projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisas com seres humanos, da Secretaria do Estado e da Saúde e aprovado 

sob o parecer 4.183.014. Foram registrados 585 óbitos com predomínio na população de homens 

brancos (92,9%), com idade média de 77anos ± 8,92anos, ensino fundamental completo 

(66,84%), casados (62,56%) e trabalhadores agropecuários polivalentes e assemelhados (25,3%). 

Ainda, quanto a distribuição de óbitos por ano de ocorrência, foi possível observar um pico de 

casos nos anos de 2012 (44 óbitos) e 2017(40 óbitos), seguido de uma redução dos casos desde 

então. Observou-se que os dados obtidos estão em consonância com os estudos atuais, 

reafirmando a importância de fatores como idade e exposição a carcinógenos ambientais, exceto 

pelo predomínio da etnia branca em detrimento da afrodescendente, fator que pode ser explicado 

pela intensa colonização europeia da região estudada. Levando em consideração a dificuldade de 

detecção precoce e o aumento da incidência e mortalidade do câncer de próstata espera-se que os 

dados obtidos contribuam para identificação de possíveis exposições que aumentem o risco da 

doença e a instituição de estratégias de prevenção que possam reduzir a incidência de casos de 

câncer de próstata. 
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As hialuronidases são proteínas que atuam na clivagem de polímeros de ácido hialurônico. Essa 

atividade  é interessante no âmbito da farmacologia e biotecnologia, pois podem ser utilizadas 

como coadjuvantes para entrega de medicamentos de forma rápida. Essas enzimas são 

importantes constituintes do veneno de muitos artrópodes pois levam a desorganização da matriz 

e extravasamento de líquido intersticial para outros tecidos.  Nos venenos de aranhas do gênero 

Loxosceles as hialuronidades atuam como “fator de espalhamento” para as outras toxinas se 

difundirem no tecido aumentando a área de lesão. Devido a sua potencial aplicação biotecnológica 

e seu importante papel no envenenamento por aranhas Loxosceles, este trabalho tem como 

objetivo otimizar a expressão da LiHyal2 (isoforma de hialuronidase do veneno de Loxosceles 

intermedia) em células de inseto sf9 (Spodoptera frugiperda), além de avaliar suas possíveis 

propriedades como molécula alergênica. Para isto, foi utilizada uma solução prévia de estoque de 

Baculovírus recombinante em células Sf9  utilizadas como hospedeiras para expressar a LiHyal2. 

A proteína é expressa com a etiqueta His para posterior purificação e detecção por Western 

Blotting. Após a expressão, o sobrenadante foi centrifugado, filtrado e a purificação foi realizada 

em uma coluna de níquel acoplada ao equipamento AKTA. O perfil eletroforético e a pureza 

foram avaliadas por SDS-PAGE e a dosagem foi realizada pelo método de Bradford. Também foi 

feito o ensaio de mesentério para avaliar a atividade alergênica da LiHyal2. Foram testados dois 

métodos para adição da % da titulação viral na cultura de Sf9, em dias diferentes de encerramento 

da expressão. Os dois métodos renderam quantidades consideráveis de proteínas, mas no segundo 

método foram obtidos a maior quantidade de LiHyaL2 (12mg/L). Foi possível observar no SDS-

PAGE um alto grau de pureza após a purificação e a detecção da LiHyal2 com os anticorpos α-

his em Western Blotting. Para avaliar a propriedade alergênica da LiHyal2, foi feito um ensaio  

de degranulação de mastócito. Para isso, partes do mesentério de ratos foram fixadas e tratadas 

em duas concentrações, 10 e 20 µg de LiHyal2. Nenhuma concentração de LiHyal2 foi capaz de 

induzir a degranulação, sugerindo possível falta de atividade alergênica. Ademais o estudo visa 

elucidar melhor a possível atividade alergênica de LiHyal2, com ensaios in vivo e in vitro. Com 

a ausência de atividade alergênica, essa proteína recombinante pode se tornar uma ferramenta 

importante para possíveis aplicações farmacológicas e biotecnológicas. 
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As células da crista neural (CN) são uma população celular exclusiva dos vertebrados, que 

apresenta pluripotência, grande capacidade migratória e proliferativa. Essas características 

permitem que a CN origine várias estruturas no organismo embrionário, como os primórdios dos 

gânglios cranianos. O gânglio acústico-facial é uma massa celular que se divide para formar os 

gânglios acústico e geniculado, que comportam os corpos celulares dos nervos auditivo e facial, 

respectivamente, responsáveis por funções sensoriais e motoras na região da cabeça. Sabe-se que 

muitos poluentes podem influenciar negativamente os processos celulares durante o 

desenvolvimento, porém, até o momento, estudos sobre os efeitos de contaminantes nos gânglios 

cranianos são escassos. Um poluente ambiental que se destaca é o ácido perfluorooctanóico 

(PFOA), uma substância antropogênica que apresenta persistência no meio ambiente e potencial 

de bioacumulação como agravantes a sua exposição. Seus efeitos tóxicos são vastos, podendo 

ocasionar toxicidade do desenvolvimento, além de possuir potencial teratogênico. Contudo, até o 

momento, a literatura não descreve o efeito desse contaminante sobre as células da CN. Sendo 

assim, o presente estudo avaliou os efeitos do PFOA na migração das células da CN, no início da 

formação do gânglio acústico-facial de Gallus gallus. Para isso, foi injetado na câmara de ar de 

ovos embrionados de galinha PFOA na concentração de 5 ng.ml-1, ou solução salina (controle). 

Os ovos foram incubados por cerca de 54-66h, para obtenção de embriões no estádio 17HH. Os 

embriões foram emblocados em solução de gelatina e sacarose e, então, realizados cortes de 100 

μm da região cefálica. Os cortes foram submetidos a técnica de Free Floating para 

imunofluorescência, utilizando o anticorpo (IgM) anti-HNK-1. Até o momento, foi realizada a 

avaliação qualitativa das células da CN e sua migração. Observou-se que os embriões expostos 

ao PFOA, aparentemente, apresentaram redução na quantidade de células e na distância de sua 

migração em relação ao ápice do tubo neural. Atualmente, com os dados coletados, está sendo 

realizado o teste de ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey, a fim de avaliar 

quantitativamente se as diferenças observadas são estaticamente significativas quando 

comparadas aos controles. A partir dessa primeira análise, é possível presumir que o PFOA gera 

perturbação sobre o número e processo migratório das células da CN na formação do gânglio 

acústico-facial de embriões de Gallus gallus no estádio 17HH.  
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A saúde da população e prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) têm sido 

fortemente associadas ao estilo de vida, particularmente na estruturação da sua vida diária, 

considerando não apenas a prática de atividades físicas (AF), mas também o comportamento 

sedentário (CS). Neste sentido, estudos têm observado que o comportamento e estilo de vida não 

é baseado apenas em seus constructos físicos, mas também é embasado em uma abordagem 

biopsicossocial. Portanto, o objetivo desse estudo foi revisar estudos que tenham avaliado nível 

de AF juntamente com CS em idosos, identificando as medidas de desfecho utilizadas nesses 

estudos, bem como identificar a prevalência de estudos que abordem as DCNTs e classificando-

as de acordo com o modelo biopsicossocial embasado pela Classificação Internacional da 

Funcionalidade (CIF). Para isso, dois revisores conduziram uma busca padronizada nas bases de 

dados PubMed, Web of Science, Lilacs, Embase e PsycINFO por meio da combinação de 

palavras-chave (older adult AND physical activity AND sedentary behavior AND ICF). A busca 

eletrônica resultou em um total de 4.077 títulos, após retirada dos duplicados, leitura do título, 

resumo e na íntegra dos estudos, 13 foram aceitos, sendo os demais rejeitados por não atenderem 

aos critérios de elegibilidade. Considerando a classificação dos desfechos dos estudos inclusos de 

acordo com os componentes de saúde representados no modelo biopsicossocial da CIF, pôde-se 

observar que todos os estudos incluídos nas análises (n = 13) avaliaram os componentes de 

estrutura e função do corpo e atividades, tendo como principais ferramentas a composição 

corporal e o acelerômetro, respectivamente. Os componentes de participação (n = 4) e fatores 

ambientais (n = 5) apresentaram menor prevalência nas avaliações. A maioria dos estudos avaliou 

idosos com DCNTs (n = 10), sendo as doenças cardiovasculares e diabetes as mais prevalentes 

(38%). Embora seja importante realizar uma avaliação com olhar integral sobre o indivíduo nota-

se que ainda há uma carência de estudos que apresentem essa visão biopsicossocial. Por fim, em 

relação aos principais achados, foi possível identificar um indicativo de associação entre NAF, 

CS e estrutura e função, contudo, os resultados ainda são inconclusivos em relação aos demais 

domínios, sendo necessários estudos que avaliem de modo adequado todos os domínios 

biopsicossociais em idosos, especialmente os domínios participação e ambiente. 
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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 estas 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, de forma não invasiva. Essa alternativa é fundamental visto 

que cada vez mais terapias farmacológicas têm aumentado a resistência viral. 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, constituída 

por 13 pacientes que relataram IHP nos últimos 6 meses, foi distribuída nos grupos caso (laser 

terapêutica) e controle (laser placebo) de forma aleatória, sendo um estudo duplo cego. Houve 1 

desistência por motivos de indisponibilidade de tempo. 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 até 3 mm e 

3 a 6 mm e que o tempo de duração das manifestações eram de 5 a 10 dias para 84% da amostra, 

de 3 a 5 dias para 7% e mais de 10 dias para 7%. Já as avaliações de dor, numa escala de 0 a 10, 

variaram entre 5 e 10, obtendo uma média de 3 entre os participantes. Os dados referentes ao 

período pós FBM estão em análise, devido ao estudo ser experimental prospectivo longitudinal 

duplo cego e ainda estar em andamento, sem a exposição de informações relativas a cada laser 

utilizado na amostra. Espera-se que após a conclusão do estudo todos os participantes relatem 

diminuição na severidade da IHP, bem como da sintomatologia. 
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O aprendizado profundo é um avanço da inteligência artificial (IA) e está se desenvolvendo 

rapidamente. O aprendizado profundo é um subcampo do aprendizado de máquina e é baseado 

em redes neurais profundas (DNNs). Redes neurais convolucionais (CNNs) são uma subclasse de 

DNNs que são especialmente úteis para o reconhecimento de imagens. Nos últimos anos, tem 

desempenhado um papel cada vez mais importante na análise de imagens médicas. Em 

Odontologia, e considerando o dente como unidade de estudo, o aprendizado profundo tem sido 

utilizado para a verificação de lesões cariosas, determinação de extrações dentárias, diagnóstico 

de má oclusão, determinação de desenvolvimento de terceiros molares, detecção e numeração dos 

dentes, detecção de fraturas radiculares verticais, detecção de lesões apicais, avaliação da 

morfologia radicular, entre outros. Assim, antes do diagnóstico de condições dentárias por 

aprendizado profundo, é necessário o reconhecimento da estrutura dentária em si. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a capacidade de reconhecimento de superfícies oclusais dentárias por meio de 

metodologia de aprendizado profundo. Foram avaliados dentes posteriores extraídos, decíduos e 

permanentes, pertencentes aos Bancos de Dentes Humanos (BDH) vinculados ao Curso de 

Odontologia da UFPR e ao Setor de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG). Foram selecionados para o estudo 2.397 dentes (BDH-UFPR: 2.159; 

BDH- UEPG: 170). As imagens foram disponibilizadas em alta resolução no formato JPG e a 

base de imagens divididas em grupos de treinamento, validação e teste. Data Augmentation foi 

utilizada para aumentar a quantidade de dados disponíveis para o treinamento. Foi realizada a 

comparação entre dois modelos de redes neurais convolucionais You Only Look Once (YOLO), 

o YOLOv3 e o YOLOv4. O experimento para identificar das superfícies dentárias imagens obteve 

bons resultados, com precisão de 0,99 e 0,96 para YOLOv3 e o YOLOv4, respectivamente. 

Conclui-se que os modelos utilizados apresentaram um bom desempenho para a detecção de 

superfícies dentárias oclusais de dentes extraídos. 
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Foi avaliada a influência de diferentes doses de lidocaína 2% sobre a glicemia do Zebrafish 

buscando selecionar o protocolo com menor variação glicêmica. Os animais foram divididos em 

grupo controle (anestesia por resfriamento gradual em água até temperatura de 2 a 4ºC) ou 

imersão em lidocaína nas doses de 100mg/L (L1), 225mg/L (L2) e 350mg/L (L3) (n = 15 por 

grupo). Foi avaliado o tempo de indução até atingir o plano V da escala de anestesia em peixes e 

o tempo de recuperação anestésica com auxílio de um cronômetro. Ao atingir o plano V da escala 

de anestesia, foi avaliada com glicosímetro a glicemia sanguínea através da punção de 2,5μl da 

aorta dorsal. Os resultados foram apresentados como média ± DP da média [mediana] e para a 

análise estatística utilizou-se ANOVA seguido pelo pós-teste Holm-Sidak. Na avaliação 

glicêmica do grupo lidocaína em relação ao controle, houve aumento da glicemia em todas as 

doses. Com maior glicemia no grupo L3 (143,5 ± 83,7 [124mg/dL] p = 0,006) e menor no L2 

(133,7 ± 86,3 [112 mg/dL] p = 0,02) sendo não dose dependente quando comparada ao controle 

(61,5 ± 26,6 [58,5 mg/dL]). O tempo de indução foi dose-dependente, sendo o maior tempo no 

grupo L1 (489 ± 190 [506 s] p<0,0001) e menor no L3 (107 ± 32 [100 s] p<0,0001) em relação 

ao controle (233 ± 42 [236 s]). O tempo de recuperação também foi dose-dependente, sendo o 

maior tempo no grupo L1 (150 ± 66 [143 s] p<0,0001) e menor no L3 (78 ± 41 [69 s] p<0,0001) 

em relação ao controle (7 ± 2 [8 s]). A lidocaína demonstrou efeito dose-dependente nos tempos 

de indução e recuperação anestésica, sem que haja prejuízo em sua segurança. Porém foi 

observada hiperglicemia não dose dependente, resultado este que deve ser levado em 

consideração ao se escolher o anestésico ideal para diferentes finalidades. 
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Para se realizar a análise de grandes volumes de sequências biológicas, é importante escolher 

ferramentas adequadas que não apresentem limitações. A ferramenta SWeeP (Spaced Words 

Projection) é um método livre de alinhamento do tipo vetorial que é utilizado para a comparação 

de grande volume de sequências biológicas, alternativo aos métodos tradicionais de alinhamento. 

O objetivo desse projeto é validar o uso do SWeeP para a construção de filogenias a partir de 

sequências com evolução artificial, e compará-lo aos métodos tradicionais de alinhamento. 

Utilizamos o software INDELible para gerar sequências biológicas e simular sua evolução, uma 

vez que a ferramenta permite ter uma árvore de referência. E utilizamos o MAFFT (Multiple 

sequence Alignment based on the Fast Fourier Transform) como método de alinhamento a ser 

comparado com o SWeeP. Assim, o software INDELible foi utilizado para gerar as sequências 

de aminoácidos, fazendo uso de 7 tamanhos de árvore diferentes (100, 200, 300, 500, 1000, 5000, 

10000), 2 modelos de substituição (Dayhoff e Blosum) e 2 modelos de árvores (Assimétrica e 

Balanceada). Além disso, foram realizados 3 testes com diferentes parâmetros, o primeiro sem 

indels, o segundo com o tamanho máximo de 500 indels, e o terceiro com o tamanho máximo de 

100 indels. Depois de geradas as sequências, foi realizada a projeção das sequências utilizando o 

SWeeP, e paralelamente a isso as sequências foram alinhadas utilizando o MAFFT. Os vetores 

gerados pelo SWeeP e as sequências alinhadas pelo MAFFT foram fornecidas para algoritmos de 

inferência de árvores filogenéticas, considerando 2 modelos de árvores (UPGMA e Neighbour-

Joining), para fins de comparação entre os métodos. A diferença entre as árvores preditas e a 

referência foi calculada via Robinson-Foulds. Como resultados preliminares, foi observado que 

entre os métodos de substituição de aminoácidos não houve uma diferença significativa, assim 

como entre os modelos de árvore UPGMA e Neighbour-Joining. Além disso, foi possível perceber 

que o desempenho tanto do SWeeP quanto do MAFFT foi melhor em relação às árvores 

assimétricas. Notou-se que para as sequências menores o SWeeP possui melhores resultados, 

enquanto que o MAFFT possui maior estabilidade com relação ao comprimento das sequências. 

Além disso, o tempo computacional do SWeeP é muito menor que o dos métodos convencionais. 

Mais análises serão realizadas buscando explorar sequências nucleotídicas e expandir para 

sequências maiores, e por fim será realizada a interpretação dos resultados. 
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O projeto desenvolvido pelo nosso grupo com a orientação do professor Anderson Ulbrich teve 

como base a intenção de estudar variáveis de pacientes com insuficiência cardíaca, coletadas 

através de testes, e compará-las entre si e também relacionadas a pacientes saudáveis. No entanto, 

em meio ao cenário pandêmico, as coletas com pacientes foram postergadas e por isso iniciamos 

um trabalho entre os membros do projeto e demais alunos do curso de medicina. Nessa 

ramificação do projeto inicial, foi realizada uma breve instrução para a manobra de Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP) e em seguida sua aplicação prática em bonecos modelos para treinamento, 

juntamente da coleta de parâmetros respiratórios, frequência cardíaca, pressão arterial, aceleração 

do movimento e percepções de esforço muscular e respiratório. Além de servir como um 

aprendizado e capacitação para o caso de ocorrências em que é necessária a RCP, os dados 

coletados com esses testes foram analisados e comparados, relacionando-os ao sexo, idade e grau 

de atividade física ou sedentarismo de cada participante. O objetivo principal dessa prática foi 

relacionar os dados entre si e entre os parâmetros estabelecidos previamente por outros estudos, 

avaliando dessa forma a validade de um determinado protocolo de RCP em relação ao 

desempenho do avaliado durante o processo, bem como a eficácia dessa ressuscitação. Os 

materiais utilizados para a coleta foram esfigmomanômetros para aferência da pressão arterial; 

ergoespirômetro portátil K5 para avaliação de consumo de oxigênio, produção de gás carbônico, 

frequência respiratória e ventilação pulmonar; acelerômetros para avaliação da aceleração do 

movimento; e manequins que possuem relatório de eficácia em aplicativo. Os registros das 

práticas de RCP se deram em dois momentos: no primeiro, houve intervalos de 2 minutos de RCP 

e 30 segundos de descanso; no segundo, houve prática até a exaustão sem intervalos. Com isso, 

buscou-se considerar a eficácia desse primeiro protocolo (muito usado em situações cotidianas) e 

também avaliar o desempenho do indivíduo ao longo de toda a prática, comparando os momentos 

de registro respiratório de exaustão com a eficácia registrada pelo manequim, bem como os limites 

de prática em relação ao sexo e grau de atividade do avaliado. Por fim, após um melhor 

detalhamento destes dados, esperamos conseguir modelar protocolos mais personalizados para 

cada situação e indivíduo, de modo a maximizar a eficiência da RCP em uma situação real de 

emergência. 
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Dentre os métodos de avaliação do sono presentes na literatura, a actimetria se destaca em meio 

pediátrico por consistir em análise de sono/vigília a partir da monitorização da intensidade e 

frequência dos movimentos. Ou seja, o actímetro apresenta um acelerômetro capaz de mensurar 

a movimentação do indivíduo e os dados obtidos perpassam por algoritmos para serem 

convertidos em dados de sono/vigília, permitindo coleta domiciliarmente sem a presença de um 

técnico em tempo integral. No entanto, as metodologias para avaliação actimétrica em sono 

pediátrico ainda não são consolidadas e muitos estudos são realizados com padrões diversificados 

e descrição incompleta dos métodos utilizados, principalmente em relação aos algoritmos. Dessa 

forma, é importante o conhecimento sobre os algoritmos, suas validações e o uso dentro da 

pesquisa do sono pediátrico. Portanto, o objetivo do estudo atual consistiu em realizar revisão da 

literatura sobre algoritmos em actimetria, descrevendo de que forma foram elaborados, estado 

atual de validações por faixa etária e de que forma se encontram as metodologias dos estudos 

pediátricos. A partir disso, foram analisados artigos presentes na literatura através de buscas em 

plataforma PubMed com os descritores: sleep, actigraphy, algorithms, Cole ou Cole-Kripke, 

Sadeh, Oakley, Webster, infant, child, children e baby. Obtendo a relação dos estudos presentes 

na literatura em dois períodos diferentes, os artigos foram analisados em resumo e divididos, 

principalmente quanto à faixa etária e menção de algoritmos em metodologias. Com isso, o estudo 

se desenvolveu de duas formas: uma análise da actimetria como método de análise do sono, dos 

algoritmos mais comuns em suas definições, validações e usos; além de uma análise da forma em 

que as metodologias foram aplicadas em estudos pediátricos e suas diferenças com outras faixas 

etárias. Acerca dos artigos obtidos na busca, quando há a adição do termo algorithm, a quantidade 

de estudos que mencionam algoritmos é limitada em comparação com o total de estudos 

relacionando actimetria e sono, reduzindo de 1237 para 60 estudos, sendo 94 estudos pediátricos 

que citaram os nomes de algoritmos. Justamente por isso, o estudo avaliou e descreveu cada um 

dos principais algoritmos em definições, validações por faixa etária e em comparações sobre a 

aplicação em sono pediátrico, com base na literatura. Dessa forma, conclui-se que o estudo sobre 

algoritmos é essencial no contexto da pesquisa do sono infantil, principalmente para melhor 

abordagem e confiabilidade da análise de dados em estudos futuros. 
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As zonas costeiras de um país ou Estado podem ser definidas de diversas formas, sendo por 

características físicas, econômicas, legislativas ou biológicas. O litoral paranaense é lar de 

inúmeras espécies de animais terrestres e aquáticos, sendo uma área de extrema importância para 

o estudo de propostas de conservação. Tem-se como objetivo e finalidade principal deste projeto 

a confecção de um e-book com a apresentação de espécies e grupos marinhos, de maneira coesa 

e didática, promovendo assim a síntese de um objeto fonte de consulta para aqueles que se 

interessem ou busquem pela rica biodiversidade do litoral do Estado do Paraná. O caráter digital 

do livro alinha-se com uma linguagem simples, de fácil entendimento, que democratize o 

conhecimento acerca da diversidade marinha estudada. O foco desse texto são os invertebrados 

marinhos habitantes do Estado, detalhando também as especificidades dos costões rochosos e 

praias paranaenses onde foram encontrados. São exemplos desses: moluscos, equinodermos, 

poliquetas, crustáceos e cnidários. Durante o período de pandemia, houve reuniões semanais 

remotas com a bolsista, duas estudantes voluntárias, e a Dra Tatiane Regina Moreno, professora 

do Colégio Militar de Curitiba. Nestas reuniões discutimos as caraterísticas gerais de cada um dos 

grandes filos de invertebrados marinhos e as estudantes ficavam encarregadas de procurar 

informações de morfologia e ecologia de espécies na bibliografia indicada e na internet. Com o 

início dos trabalhos presenciais a partir de fevereiro/2022, passou-se a estudar os animais sob lupa 

enfatizando aspectos da morfologia e ambientação. Também são abordadas no estudo ações da 

UFPR na criação de recifes artificiais e preservação do ecossistema paranaense. A revisão e 

divulgação do livro ainda será averiguada com os órgãos responsáveis. 
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A vitamina D, cálcio e exercício físico são indicados para o tratamento de osteoporose. Avaliar 

os efeitos do treinamento físico na função musculoesquelética da coluna, fragilidade física e 

qualidade de vida em idosas com osteoporose. Ensaio Clínico Controlado randomizado com 

idosas com osteoporose divididas em 3 grupos: Grupo controle (GC, n=4) tomou vitamina D e 

cálcio; Grupo Vitamina D e Cálcio (GVDCa, n=5) tomou vitamina D (2400UI) e cálcio (500mg) 

em dose específica para o estudo; e o grupo vitamina D (2400UI) e cálcio (500mg) que também 

realizou exercício físico multicomponente (GVDCaEM, n=4). Antes e após 6 meses avaliou-se: 

função de quadril e joelho (Questionário algofuncional de Lequesne) e tornozelo e pé (Foot and 

Ankle Outcome Score – FAOS); força da coluna vertebral (dinamômetro manual); cifose torácica 

e lordose lombar (flexicurva); postura anteriorizada da cabeça (Tragus-parede); mobilidade 

coluna lombar (Schober); amplitude de movimento (ADM) (goniômetro); resistência de 

abdominais; extensores de coluna e membros superiores (MMSS) (Timed Loaded Standing); 

incapacidade funcional da lombar (Oswestry); fragilidade física (Study of Osteoporotic 

Fractures); qualidade de vida (Osteoporosis Assessment Questionnaire). Os resultados são 

média±desvio padrão. Participaram 13 idosas (74,84 ± 6,37 anos; 28,26 ± 5,52 kg/m2, pré-

obesidade. Após 6 meses, o GC e GVDCaPEM reduziram acometimento quadril (GC %Δ -

63,82%; GVDCaPEM %Δ -42,55%); joelho (GC %Δ -30,43%; GVDCaPEM %Δ -86,66%) e 

pé/tornozelo (GC %Δ -19,75%; GVDCaPEM %Δ -8,93%). Porém, o GVDCa apresentou piora 

(quadril %Δ 53,33%; joelho %Δ 42,30%; tornozelo %Δ -10,67%). Houve redução de força dos 

flexores da coluna (GC %Δ -3,48%; GVDCa %Δ -2,49%; GVDCaEM %Δ -5,04%). Resistência 

de abdominais reduziu no GC (%Δ -1,25%), contudo a resistência dos extensores de tronco 

apresentou-se reduzida no GVDCa (%Δ -17,79%). A cifose aumentou: GC %Δ 8,48%; GVDCa 

%Δ 12,09%; GVDCaPEM %Δ 6,14%. Contudo, a lordose lombar dentro dos parâmetros de 

normalidade. A ADM reduziu na flexão, extensão e flexão lateral, mas dentro da normalidade 

para rotação da coluna lombar. As idosas do GVDCa e GVCaEM mantiveram-se pré frágeis. 

Todos os grupos apresentaram melhora da qualidade de vida. O exercício multicomponente 

melhorou a função do quadril, joelho e tornozelo, mas não incrementou a força muscular de 

coluna. Tanto a Vitamina D/Cálcio como o exercício não modificaram o estado de pré-fragilidade 

física mas melhoraram a qualidade de vida de idosas com osteoporose. 
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Os produtos com ação repelente podem ser usados como uma medida de prevenção de doenças 

transmitidas por insetos hematófagos, que apresentam elevada incidência em países tropicais. No 

entanto, o largo uso de produtos repelentes podem causar impactos a ambientes aquáticos, logo, 

formulações naturais têm sido apresentadas para substituir substâncias sintéticas na produção de 

repelentes mais sustentáveis. Contudo, é imprescindível a avaliação de substâncias de origem 

natural quanto aos seus impactos ambientais, a fim de verificar se de fato essas formulações 

conferem menor impacto ambiental quando comparadas a repelentes sintéticos. Frente a isso, o 

projeto visa avaliar a toxidade aguda para peixes de uma nova substância com atividade repelente 

utilizando um método in vitro, que está em consonância as regulamentações de proibição de testes 

com animais para indústrias de cosméticos. Inicialmente foi realizado treinamento em técnicas de 

cultivo celular para trabalho em condições estéreis e verificação de comportamento celular 

durante subcultivos. Após esse treinamento, os experimentos de toxicidade aguda com células 

RTgill-W1 (linhagem celular derivada de brânquias de truta arco-íris, ATCC CRL-2523) foram 

realizados segundo o protocolo OECD TG 249. Para isso, células RTgill-W1 (200.000 

células/poço) foram plaqueadas em placas de 24-poços e após 24 h de estabilização, as células 

foram expostas à substância repelente em 6 concentrações (0,0002 a 20 mg/mL). Citotoxicidade 

foi quantificada por fluorescência em leitor de microplaca usando três marcadores diferentes, 

como segue: Resazurina (atividade metabólica, exc: 530 nm, em: 595 nm), CFDA-AM 

(integridade da membrana celular, exc: 493 nm, em: 541 nm) e Vermelho Neutro (integridade da 

membrana lisossomal, exc: 530 nm, em: 645 nm). Como controle negativo, células foram 

expostas apenas ao meio L-15/ex. Uma placa de teste separada adicional foi preparada para o 

controle positivo (3,4-DCA). Controle branco foi realizado para descontar valor de fluorescência 

do reagente e do L-15/ex e a validade do teste foi verificada frente aos critérios de aceitabilidade 

descritos na OECD TG 249. Efeito de citotoxicidade foi determinada pela concentração efetiva 

média (CE50) para cada um dos marcadores empregados. Resultados obtidos até o presente 

indicaram necessidade de ajustes na faixa de concentração (experimento de range finder) e, assim, 

os resultados de toxicidade aguda para peixes ainda estão sendo obtidos. Espera-se a partir dos 

resultados gerados fornecer informações para a sustentabilidade de produtos repelente. 
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Introdução: O ano de 2016 foi declarado como o Ano Internacional das Leguminosas com o lema 

“Sementes nutritivas para um futuro sustentável”, pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU), devido a sua grande importância nutricional. O presente trabalho utilizou 

a conceituação da FAO para definir o que é uma leguminosa, assim sendo, são leguminosas os 

feijões secos (excluindo a soja), ervilhas, lentilhas, tremoços, outras leguminosas não 

especificadas e seus brotos, incluindo produtos derivados e manufaturados. Também não são 

incluídas as leguminosas consumidas com vagem, vez que entram na definição de “Vegetais e 

seus produtos”. Objetivo: Identificar, descrever e classificar as leguminosas consumidas em todo 

o território brasileiro. Metodologia: Inicialmente, a identificação das leguminosas foi realizada 

através de listagem organizada com buscas em bases nacionais, livros e artigos, contendo nome 

do alimento em português e inglês, sinônimos e nome científico. Em seguida, houve a descrição 

e classificação, utilizando-se o sistema FoodEx2, em que completou-se a planilha com o código 

de cada alimento e a descrição, por meio de facetas e descritores. Resultados: Foram identificadas 

14 espécies de leguminosas, de acordo com seus nomes científicos, totalizando 68 itens em que 

constam os alimentos in natura, produtos derivados e manufaturados. Tem-se que as espécies 

identificadas mais comuns e que possuem mais variedades no país tratam-se das Phaseolus lunatus 

e Phaseolus vulgaris. Por fim, sinalizou-se que o item “algaroba” não consta no FoodEx2 como 

alimento, apenas na botânica, vez que sua maior utilização é na alimentação animal, na forma de 

ração. Contudo, em algumas localidades, considerando a escassez, é utilizada como alimento para 

pessoas por possuir proteínas, fibras, sais minerais e carboidratos. Conclusão: Apesar da grande 

quantidade de espécies de leguminosas, poucas são as que são utilizadas na alimentação. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  184 

ANATOMIA DA ÓRBITA ÓSSEA DE CORUJINHAS-DO-MATO (MEGASCOPS 

CHOLIBA) 

Nº 202211451 

Autor(es): Julia Vulpini de Moraes 

Orientador(es): Luana Celia Stunitz da Silva 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Anatomia Veterinária, Oftalmologia Veterinária, Strigiformes 

 

As particularidades anatômicas cranianas das aves são fundamentais para entender os aspectos 

filogenéticos, contribuindo para a identificação das espécies e para a compreensão dos hábitos de 

vida do animal. Em relação ao contexto clinico veterinário o conhecimento da região craniana 

torna-se ainda mais essencial para o exame mais preciso destes animais, especialmente na análise 

e na interpretação fidedigna de exames de imagens. Desta forma, o objetivo da presente pesquisa 

foi o de descrever macroscopicamente a órbita óssea e os acidentes ósseos na corujinha-do-mato 

(Megascops choliba), utilizando-se para tal 15 exemplares adultos de sexos indeterminados 

advindos por mortes naturais a partir do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná-

Setor Palotina. Todos os animais inicialmente foram dissecados para seus crânios serem 

macerados em água. Posteriormente estes foram imersos em solução de peróxido de hidrogênio e 

expostos ao Sol para clareamento. Para a análise e descrição utilizou-se de uma lupa circular de 

luz fria e olho desarmado. Assim, observou-se que a órbita se encontrava alongada no sentido 

rostrocaudal e o septo interorbital apresentava espessura bem delgada e rarefeita. Caracterizou-se 

as delimitações da órbita óssea através do assoalho formado pelo osso palatino rostralmente, 

caudalmente o processo postorbital do osso temporal e a margem supraorbital delimitava a região 

dorsocaudalmente. O forame identificado na parte rostral do septo interorbital foi o interorbital e, 

próximo ao interior da cavidade nasal havia também o forame orbitonasal lateral. Já na parte mais 

caudal da órbita óssea observou-se a presença de um conglomerado de forames, sendo estes o 

forame do nervo óptico (II), o forame comum para os nervos oculomotor (III), n. troclear (IV) e 

n. abducente (VI), o forame do n. trigêmeo (V) e, o mais caudal o forame do n. maxilomandibular. 

Dorsocaudal na região analisada identificou-se o forame do n. olfatório (I) que se ligava ao forame 

orbitonasal medial por meio do sulco do n. olfatório. Assim, a partir de todas as análises realizadas 

fornece-se uma descrição mais minuciosa com novas contribuições para a anatomia descritiva da 

órbita óssea da espécie nativa de coruja, M. choliba. Em que se destaca também a necessidade de 

compreender de maneira mais assertiva sobre a singularidade da anatomia da órbita óssea entre 

as diferentes espécies aviárias e sua anatomia comparativa. 
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As alterações biopsicossociais presentes no processo de envelhecimento associadas a hábitos de 

vida não saudáveis, como baixos níveis de atividade física (NAF) e altos índices de 

comportamento sedentário (CS), podem aumentar o risco de de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs). Estudos indicam o impacto negativo causado pelo isolamento social 

devido a pandemia da coronavirose, contudo, pouco se sabe sobre o perfil populacional após a 

redução das restrições. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é comparar a saúde e 

funcionalidade de idosos com histórico de DCNTs após a redução das fases de restrição e 

distanciamento social impostas pela pandemia. O estudo possui delineamento longitudinal e foi 

composto por 31 idosos (70,9 ± 5,6 anos; 64,5% mulheres). A avaliação foi composta por duas 

partes: I. Avaliação on-line com questionários sobre as características pessoais, 

sociodemográficas, condições clínicas,  NAF e CS (Questionário Internacional de Atividade 

Física - IPAQ), cognição (Montreal Cognitive Assessment - MoCA) e qualidade de vida (Medical 

Outcomes Study 36 Item Short-Form Health Survey - SF-36); II. Avaliação presencial para a 

realização dos testes funcionais (Short Physical Performance Battery – SPPB e Timed Up and Go 

– TUG). As avaliações (parte I e II) foram realizadas com um intervalo de doze meses. A análise 

de dados foi realizada por meio do teste t pareado e/ou teste wilcoxon, de acordo com a 

distribuição da variável. A maioria dos idosos apresentou diagnóstico de doenças 

cardiovasculares (45,2%). Ao comparar os resultados obtidos na primeira e na segunda avaliação, 

foi possível observar uma redução de 5% da cognição (22,87 vs. 21,70 pontos, p = 0,038) e um 

aumento de 14,5% do CS (507 vs. 581 min/dia, p = 0,036) dos idosos. A prevalência de idosos 

insuficientemente ativos permaneceu a mesma (48,4%), contudo, houve um aumento na categoria 

de alto CS (71% vs. 83,9%). Houve um indicativo de piora nas variáveis relacionadas ao NAF, 

velocidade da marcha e mobilidade funcional. Por fim, houve uma redução na percepção da 

qualidade de vida no domínio Vitalidade (66,61 vs. 55,65 pontos, p = 0,028) e Escore Mental 

(74,06 vs. 68,03 pontos, p = 0,009).  Em conclusão, foi possível observar que os idosos 

apresentaram mudanças negativas, indicando que apenas a redução das restrições não foi 

suficiente para promoção da saúde e funcionalidade de idosos da comunidade. Sendo assim, 

imprescindível a realização de mais estudos e programas de promoção à saúde desta população 

no atual cenário. 
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Introdução: A alimentação da criança, sobretudo menor dos dois anos, é de fundamental 

importância para seu adequado desenvolvimento e crescimento. A alimentação da mãe pode 

interferir diretamente no que a criança, e também a família, consomem. Assim, melhorar a 

alimentação materna é uma forma de beneficiar toda a família. Uma alimentação diversificada 

está associada à adequação de micronutrientes, e diversos estudos têm avaliado e indicado a 

associação entre diversidade alimentar do binômio mãe-filho. O indicador de diversidade 

alimentar mínima infantil (DAM) e diversidade alimentar mínima para mulheres em idade 

reprodutiva (DAMM) têm sido utilizados para avaliar a diversidade alimentar de crianças 

menores de dois anos e mulheres com idade entre 15 e 49 anos. Objetivo: Sintetizar as evidências 

científicas sobre a prevalência e fatores associados da DAM no binômio mãe-filho. Métodos: 

Revisão sistemática de prevalência seguindo as diretrizes da Joanna Briggs Institute. As bases de 

dados utilizadas foram Pubmed, Scopus, Web of Science, Scielo e Embase. Os descritores e 

palavras-chave foram: ("dietary diversity" OR “dietary diversity score” OR “minimum dietary 

diversity”) AND (woman OR women OR mother OR mothers) AND (child OR children OR 

infant). Não houve restrição de idioma, somente de data, sendo selecionados artigos publicados a 

partir de 2016, ano de publicação do indicador da DAMM. Resultados: Foram identificados 1324 

artigos, restando 1078 após a exclusão das duplicações. Com a leitura do título, foram mantidos 

781 artigos para leitura do resumo. Destes, permaneceram 513 artigos após a exclusão pela leitura 

do resumo. Atualmente, está sendo realizada a leitura integral do texto. Será realizada a extração 

dos dados, para que seja apresentada a prevalência de DAM e fatores associados da DAM no 

binômio mãe-filho. Conclusões: De acordo com a leitura prévia dos estudos, espera-se que haja 

uma variação elevada na prevalência de DAM e DAMM entre os países, concentrando-se a maior 

parte dos estudos nos países da África e Ásia.   
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As populações indígenas brasileiras têm historicamente enfrentado exclusão e confinamento em 

regiões isoladas. Desigualdades socioeconômicas, baixos níveis educacionais, condições de vida 

complexas, entre outros determinantes sociais e de saúde, podem agravar a situação e aumentar a 

vulnerabilidade desses grupos aos impactos das zoonoses. Diante disso, o objetivo deste estudo é 

avaliar a exposição à toxoplasmose em comunidades indígenas dos estados do Paraná e de São 

Paulo (Brasil), seus animais de companhia e profissionais de saúde de contato do Distrito 

Sanitário Especial Indígena Litoral Sul. Foram coletados um total de 887 amostras de sangue, 

sendo 475 de indígenas, 159 de profissionais de saúde e 253 de cães, distribuídas em 9 aldeias 

M’Byá Guarani e Kaingang dos estados estudados. As amostras foram submetidas à Reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI) para detecção de anticorpos anti-T.gondii de classes IgM e 

IgG em humanos e IgG em cães. Os resultados dos sorodiagnósticos foram tabulados em conjunto 

com as informações dos questionários epidemiológicos. No geral, 2,31% (11/475) e 47,78% 

(228/475) das amostras indígenas apresentaram anticorpos IgM e IgG, respectivamente. Em 

relação aos profissionais de saúde, foram identificados anticorpos IgM e IgG em 1,88% (3/159) 

e 40,8% (65/159) das amostras, respectivamente. As amostras dos cães apresentaram valor de 

38,3% (97/253) de soropositividade para presença de anticorpos IgG. As aldeias localizadas no 

estado do Paraná apresentaram soroposividade superior (6,2% IgM; 88,2% IgG) em comparação 

com as aldeias de São Paulo (0,3% IgM; 27,3% IgG). Resultado semelhante foi registrado nos 

cães ocorrentes nas aldeias (60,46% PR; 26,94 SP). A maior soropositividade nos indígenas foi 

registrada na aldeia Araça-í (93%), enquanto que o menor dos valores foi encontrado na aldeia 

Nimuendaju (10,8%). Em relação aos cães ocorrentes nas aldeias, a maior soropositividade foi 

registrada na aldeia Kuaray haxa (90.9%) e a menor, na aldeia Tereguá (6.06%). A partir da 

análise dos questionários e dos resultados sorológicos, verificou-se que o principal fator associado 

a maiores índices de infecção consiste no consumo e uso de recursos hídricos sem tratamento e 

possivelmente contaminados pela precariedade de saneamento em certas localidades. Desse 

modo, espera-se que esta pesquisa fomente a realização de novos trabalhos que visem ampliar os 

conhecimentos acerca desse fator de risco e, por conseguinte, contribuam para o desenvolvimento 

e a manutenção da salubridade ambiental dessas comunidades. 
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Eunotia Ehrenberg (Bacillariophyceae) é um dos gêneros de diatomácea mais ricos em espécies 

que ocorrem em corpos d á́gua dulcícolas de áreas tropicais e subtropicais.  As espécies são 

particularmente abundantes no epifiton e epilíton de águas ácidas e em habitats oligotróficos ou 

distróficos com baixa condutividade. O gênero é caracterizado pela dorsiventralidade da frústula, 

geralmente com margens dorsal convexa e ventral côncava a reta, e pelo sistema de rafe com 

ramos curtos, distintamente curvados e localizados nas extremidades valvares. Geralmente, uma 

rimopórtula ocorre em um dos ápices da valva. A ampla plasticidade fenotípica evidenciada no 

gênero resultou em espécies de complexa taxonomia. Portanto, realizamos o estudo taxonômico 

de espécies do gênero Eunotia encontrados na região dos Mananciais da Serra, Piraquara, Paraná, 

com o objetivo de detectar, determinar e documentar complexos de espécies com ampla variação 

morfológica. Também, realizamos o isolamento de exemplares para estabelecer protocolos de 

cultivo para futuros estudos taxonômicos, com base em biologia molecular. As amostras foram 

coletadas durante três excursões realizadas entre os anos de 2013, 2014 e 2021, abrangendo 

riachos, nascentes e caixas lacrimais, e diferentes substratos como rochas úmidas, briófitas e 

paredões úmidos. A partir das amostras, lâminas permanentes foram montadas com resina 

Naphrax® (I.R.: 1,74) para análise dos exemplares sob microscopia de luz. Foi realizada a 

descrição morfológica e métrica de todas as espécies. As figuras foram obtidas em microscópio 

com câmera de captura acoplada. A análise da ultraestrutura das frústulas foi realizada em 

microscópio eletrônico de varredura do centro de microscopia eletrônica da UFPR. Foram 

analisadas 82 amostras, entre as quais 60 possuíam exemplares de Eunotia. Ao final das análises 

foram observados, descritos e ilustrados 30 táxons, dos quais 11 pertencem à quatro complexos 

de espécies, sendo eles Eunotia serra-muelleri-georgii, Eunotia monodon-metamonodon-major, 

Eunotia sudetica-pseudosudetica-meridiana com três espécies cada e Eunotia botuliformes-

botulitropica com duas espécies. Em concomitância, isolaram-se exemplares de espécies do 

gênero através de microscópio invertido, os quais foram inoculados em meios de cultura 

específicos (WC e GG) e submetidos às condições de temperatura e fotoperíodo indicados na 

literatura. Entretanto, não houve crescimento de quantidade suficiente de indivíduos, 

impossibilitando estabelecer protocolo de cultivo para espécies do gênero. 
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A incidência dos casos de sífilis aumentou significativamente na última década. Apesar de ser 

conhecida como uma infecção sexualmente transmissível (IST), o Treponema pallidum também 

pode ser transmitido durante a gestação e pelo contato com sangue contaminado. Dados 

epidemiológicos demonstram aumento na incidência na sífilis congênita e adquirida pelo contato 

sexual desprotegido. Contudo, um possível aumento pela transfusão sanguínea ainda não foi 

demonstrado. Neste sentido, este trabalho determinou a prevalência do descarte de bolsas de 

sangue por sorologia positiva (BS+) para sífilis em 24 bancos de sangue de diferentes regiões do 

Paraná. Para isso, delineou-se um estudo descritivo, retrospectivo e de natureza transversal, sendo 

que o número total de doações e o número de BS+ por sífilis (2017-2020) foram coletados a partir 

do sistema eletrônico dos bancos de sangue da rede HEMEPAR (Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Paraná). Além disso, foram obtidas e analisadas variáveis como cidade de 

doação, regional de saúde e ano de doação. O projeto foi submetido, via plataforma Brasil, ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Paraná e aprovado sob número 

CAAE: 43904921.2.0000.0102. Dentre as 663.890 doações no período, 17.550 (2,64%) foram 

descartadas por sorologia positiva sendo que destas, 5.339 (0,8%) se deram por sífilis. 

Considerando apenas as BS+, a sífilis representou a segunda causa com 30,4% dos descartes. A 

análise anual apontou para uma taxa de descarte por sífilis de 32,4% (2017), 26,5% (2018), 31% 

(2019) e 32,8% (2020). A prevalência dos descartes por sífilis em todo o período para cada região 

do Estado demonstrou valores de 32% na região oeste, 21% na leste, 20% no noroeste, 12% no 

campos gerais, 9% no centro-sul e 6% no norte. Todas as regiões registraram queda no número 

absoluto de descartes, sendo a maior redução observada na região centro-sul (decréscimo de 65%) 

e menor na região norte (7%). Em ordem decrescente, as regionais de saúde (RS) de Curitiba (2ª 

RS), Cascavel (10ª RS) e Foz do Iguaçu (9ª RS) obtiveram as maiores prevalências de sorologia 

positiva para sífilis correspondendo a 41% de todos os descartes nos anos avaliados. Os resultados 

obtidos ao que se refere a prevalência de descartes por sífilis não foram superiores à média 

nacional demonstrada em outros trabalhos anteriores a 2017 sugerindo que, ao menos para a sífilis 

adquirida por transfusão de sangue, o número de casos não aumentou. 
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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 Atenção Primária à saúde (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 104 profissionais da APS de 

Piraquara/PR. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário online, utilizando a 

plataforma Google Forms e de forma presencial. Para a análise estatística, foi aplicado o teste qui 

quadrado. Dentre os profissionais que responderam ao questionário, 91% eram do sexo feminino 

e 49% tinham entre 25 e 34 anos. 95% 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% 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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O adensamento de arbustos e a expansão florestal são processos observados em diferentes regiões 

ao redor do mundo, resultando no aumento da biomassa e cobertura de espécies lenhosas sobre 

ecossistemas abertos. No Brasil, a expansão florestal ocorre nos Campos Sulinos, vegetação 

encontrada na Região Sul do país, que é caracterizada pela fisionomia campestre, marcada pela 

presença de gramíneas C3 e C4, assemelhando-se à savana, porém com menor presença de 

espécies arbóreas. Essa vegetação ocorre em contato com diferentes domínios fitogeográficos 

florestais. O atual clima da Região Sul, classificado como Cfa e Cfb pela classificação climática 

de Koppen, favorece o adensamento de arbustos e a expansão florestal, em detrimento da perda 

da área de ocorrência dos Campos Sulinos. Essa vegetação, relicto vegetacional de um clima mais 

frio e seco, forma mosaicos com diferentes tipos de florestas, e depende da ocorrência de 

distúrbios, principalmente o fogo e o pastejo, para a manutenção de sua fisionomia original. Os 

mosaicos campo-floresta são, portanto, um sistema complexo, com requerimentos ecológicos 

singulares, que devem ser considerados, visando à conservação de ambas fisionomias na escala 

de paisagem. Esses mosaicos podem estar inseridos em Unidades de Conservação (UC’s) sejam 

elas de proteção integral ou uso sustentável, que devem possuir um Plano de Manejo em até 5 

anos após sua criação, conforme legislação federal vigente. Esses planos devem incluir as ações 

previstas para a gestão e uso sustentável destes locais. Isto posto, o objetivo deste trabalho é 

avaliar as ações de manejo e conservação dos mosaicos campo-floresta que estão inseridos em 

UC’s no sul do Brasil, baseado nas ações propostas nos planos de manejo. A fase inicial do projeto 

consiste em uma revisão bibliográfica sobre a dinâmica da vegetação dos mosaicos campo-

floresta, e os diferentes requerimentos ecológicos para a manutenção de ambos. Após esse 

levantamento de informações, considerando a delimitação de biomas do IBGE, será realizado 

uma pesquisa de quais UC’s estão nas áreas dos Campos Sulinos, especificamente onde há 

mosaicos campo-floresta. Com a lista de todas as UC’s, será realizada a análise de cada plano de 

manejo, com foco nas ações previstas para conservação dos mosaicos, e se elas consideram as 

exigências diferenciais dessas áreas. Espera-se que não haja muitas ações com foco na 

conservação dos mosaicos, mas sim um enfoque na conservação de apenas um dos tipos de 

vegetação, principalmente a florestal. Os próximos passos incluem a compilação e análise dos 

planos de manejo. 
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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 

as alterações morfométricas do intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) de peixes zebrafish 

(Danio rerio) submetidos a um modelo de obesidade induzido por dieta. Para tal, 40 fêmeas 

adultas de zebrafish foram divididas em dois grupos, o grupo controle (C) que recebeu dieta 

semipurificada com 8% de óleo de peixe e o grupo isocalórico (ISO) que recebeu dieta com 8% 

de gordura suína, ambos foram alimentados durante 11 semanas tendo a massa corporal aferida 

semanalmente. Após a última semana de experimento, os animais foram eutanasiados e 

processados histologicamente para obtenção de lâminas, sendo realizada a análise morfométrica 

das vilosidades e criptas intestinais e também a análise morfométrica dos adipócitos do tecido 

adiposo visceral (TAV). 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). As análises morfométricas 

revelaram que as vilosidades e criptas do intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) dos animais 

do grupo ISO se evidenciaram menores em comprimento (μm) ao final do experimento (P < 0,05). 

Os animais do grupo ISO apresentaram maior quantidade de TAV, já os adipócitos, apresentaram 

diâmetro médio similar entre os dois grupos (P > 0,05). Conclui-se, portanto, que apesar de o teor 

de gordura das dietas serem idênticos quantitativamente, a dieta ISO, rica em ácidos graxos 

saturados, foi responsável pelo aumento de massa corporal quando comparada à controle (C). 

Deste modo, implicando em uma maior profundidade das criptas do intestino delgado (duodeno, 

jejuno e íleo), correlacionada a diminuição destas, o que indica maior taxa de proliferação celular 

do epitélio intestinal em uma tentativa de o organismo manter as características morfométricas 

das vilosidades objetivando não afetar a área de absorção, entretanto, foi observada a diminuição 

das vilosidades (turnover), implicando em uma menor capacidade de absorção e digestão nos 

animais do grupo ISO. Esse fato acarretou em uma maior quantidade de deposição de tecido 

adiposo visceral, uma vez que a capacidade absortiva e digestiva dos animais que receberam a 

dieta ISO se apresentava deficitária, evidenciando maior potencial obesogênico. 
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O conhecimento sobre as baratas de alguns gêneros de Blaberidae é extremamente incompleto, 

resultando em delimitações pouco robustas e escassez sobre dados de ocorrência e biologia. Tais 

aspectos dificultam a determinação e compreensão da distribuição dos táxons, assim como o 

reconhecimento de espécies ainda não descritas, configurando déficits sobre o conhecimento da 

biodiversidade. Entre estes gêneros estão as baratas-trilobitas de Parahormetica Brunner von 

Wattenwyl, 1865. São baratas braquípteras, de pequeno a médio porte, com coloração amarela e 

com manchas castanhas a negras. O gênero foi originalmente proposto para incluir duas espécies 

brasileiras e batizado devido a sua suposta similaridade com Hormetica Burmeister, 1838. 

Baseado em caracteres dos falômeros da genitália masculina, Parahormetica foi inserido em 

Brachycolini (Blaberinae), que hoje reúne outros 9 gêneros de baratas sul-americanas. A 

delimitação do gênero não é robusta, em parte devido ao uso de caracteres diagnósticos não 

exclusivos. Parahormetica inclui cinco espécies pouco conhecidas, algumas potencialmente 

pertencentes a outros gêneros. Os objetivos deste estudo foram propor hipóteses sobre a definição 

do gênero e das espécies, revisar a validade nomenclatória dos nomes específicos disponíveis e 

fornecer diagnoses que permitam o reconhecimento das unidades taxonômicas. Análises 

morfológicas comparativas e nomenclatórias foram realizadas. Mapas de distribuição foram 

elaborados a partir de dados obtidos das etiquetas de procedência dos espécimes, da literatura e 

do INaturalist. Uma nova diagnose para o gênero é apresentada, consequentemente Parahormetica 

hylaeceps Miranda-Ribeiro, 1936 e Parahormetica punctata Saussure, 1873 foram transferidas 

para Bionoblatta Rehn, 1937. O status revisto de Parahormetica inclui as seguintes espécies, todas 

endêmicas da Mata Atlântica: P. bilobata (Saussure, 1864) (sinônimo sênior da espécie-tipo, P. 

tumulosa Brunner von Wattenwyl, 1865), P. cicatricosa Saussure, 1869, P. monticollis 

(Burmeister 1838) e Parahormetica sp. nov. São disponibilizadas diagnoses, uma chave de 

determinação, dados sobre variações morfológicas, mapas de ocorrências, informações da 

biologia das espécies, fotos do hábito e dos espécimes-tipo. Com base em nossos resultados 

compreendemos que os limites e o relacionamento entre os gêneros de Brachycolini necessitam 

ser revisados. 
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No final de 2019, em Wuhan (China), surgiu o SARS-CoV-2 que pela literatura afeta tanto o 

sistema respiratório quanto o fígado. Para entrada, o vírus utiliza a Enzima Conversora de 

Angiotensina 2 (ACE2), um receptor celular; assim a glicoproteína viral Spike –possuidora das 

subunidades S1 e S2– se liga ao receptor e duas outras proteínas completam a entrada; TMPRSS2 

e Furina. Logo, há aumento de fatores de tradução viral, bloqueio de mecanismos de morte celular 

e infecção. Apesar dos estudos recentes que indiquem a possibilidade de uso de medicamentos, 

outros que abordem diretamente a interação entre o vírus e as células do fígado com maiores 

detalhes, ainda são necessários. Assim, o presente estudo objetivou analisar a ligação entre a 

proteína Furina humana e seu inibidor (Naphthofluoresceína) e possibilidades de intervenção no 

tratamento da COVID-19. A estrutura 3D da proteína foi obtida no Protein Data Bank (PDB) e o 

inibidor no banco de dados PubChem em um modelo 2D, que foi convertido e otimizado em um 

modelo 3D pelo software ViewerLite 4.2. Essa foi preparada pelo software AutoDock Tools 

(ADT) para o molecular docking, eliminando possíveis ligantes, deletando moléculas de água e 

adicionando hidrogênios polares; também se detectou os pontos de torsão do inibidor e calculou 

os ângulos destes, enquanto a Grid box (caixa virtual) forneceu o tamanho, coordenadas e dados 

para interação. Esta ocorreu em um meio fisiológico (pH=7.4), logo, o software Marvin Sketch® 

fez o cálculo do estado de protonação. Para grade de pontos nas coordenadas x, y e z usou-se o 

componente AutoGrid. Associando os softwares ADT e Vina (respectivamente) buscaram-se as 

possíveis ligações e a melhor conformação, a qual é baseada em campos de força da mecânica 

molecular e parâmetros empíricos de cálculo de energia livre. A referência do resultado foi Root-

Mean Square Deviation of atomic position de 0. Os softwares PyMol® e Discovery Studio® 

analisaram resíduos de aminoácidos, torções das ligações, tipos de interações, forças e 

comprimentos. O valor da afinidade energética foi de -9.8 kcal/mol, sendo que o limiar para 

considerar estabilidade é < -6.0 kcal/mol, assim, observou-se que o complexo é estável, 

permitindo inferir que esta interação poderia ser uma possibilidade para atuar contra a infecção 

promovida pelo SARS-CoV-2. 
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COMO OS ATRIBUTOS FUNCIONAIS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS SÃO 

UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DA FLORESTA COM ARAUCÁRIA? UMA 
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Os atributos funcionais são características morfológicas, fisiológicas ou fenológicas que 

influenciam a aptidão das espécies e o funcionamento do ecossistema indiretamente, por meio de 

seus efeitos nas características de desempenho. A utilização de abordagens baseadas em atributos 

funcionais nos projetos de restauração ecológica com foco em serviços ecossistêmicos apresenta 

vantagens por permitir uma observação ampliada sobre a relação entre a organização de 

comunidades e o funcionamento do ecossistema. A restauração ativa de áreas muito 

fragmentadas, como a Floresta com Araucária, em que seus remanescentes representam apenas 

12,6% da cobertura original, é altamente indicada para estimular o reestabelecimento da conexão 

e do fluxo gênico entre fragmentos. Neste estudo, nossos objetivos são de responder as seguintes 

perguntas: (i) Como os serviços ecossistêmicos e atributos funcionais são utilizados em projetos 

de restauração na Floresta com Araucária? (ii) Existem lacunas de dados de serviços 

ecossistêmicos e de atributos funcionais em projetos de restauração? Em caso afirmativo, para 

quais indicadores? Para isso, estamos realizando uma revisão sistemática da literatura. As buscas 

de artigos científicos estão sendo realizadas na base de dados Web of Science e no Google 

Acadêmico. Estamos utilizando um conjunto de palavras-chave tanto em português quanto em 

inglês. As seguintes combinações de palavras-chave e operadores booleanos estão sendo 

utilizadas para buscar artigos nas bases de dados: (“Floresta Ombrófila Mista”, “Floresta com 

Araucária” OR “Araucaria angustifolia” OR “Floresta Mista de Araucárias” OR “Floresta Mista 

com Araucárias”) AND (“Restauração ecológica” OR “restauração” OR “reflorestamento” OR 

“regeneração” OR “recuperação” OR “reintrodução” OR “reabilitação”) AND (“Atributo 

funciona*” OR “traço funciona*” OR “característica funciona*” OR “diversidade funcional” OR 

“grupo funciona*”OR “serviço ecossistêmico*” OR “função ecossistêmica*”). Até o momento, 

realizamos a compilação dos artigos nas bases de dados, e estamos na fase de avaliação de cada 

artigo individualmente. 
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Como tem sido demonstrado por vários estudos, a COVID-19 não se restringe a efeitos no sistema 

respiratório, podendo apresentar-se com desordens no trato gastrointestinal e em outros sistemas. 

Ainda em 2020, foram reportadas anomalias em testes hepáticos que indicam lesão nesse órgão. 

É sabido que o SARS-CoV-2 pode infectar células por meio do receptor viral conhecido como 

Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2 ou ACE2) que é presente em diversos órgãos, 

incluindo o fígado. O processo de entrada viral na célula ocorre com a participação de proteínas 

que compõe a ECA2 e a glicoproteína spike viral, como TMPRSS2 e a proteína Furina, após a 

entrada viral seguem-se alterações da via de sinalização Akt/mTOR, que regula apoptose, 

transcrição, tradução e sobrevivência celular. Essas alterações são, em parte, responsáveis pela 

grande patogenicidade que se observou na doença. Portanto, este estudo se propôs a investigar a 

viabilidade da interação do inibidor específico, MK2206, com a Akt em sua via de sinalização 

celular. Para isso foram realizados testes in silico, por meio de softwares, como Viewer Lite 4.2 

(Accelrys Inc.) e AutoDock Tools (ADT) (MGL, The Scripps Research Institute), que consistem 

basicamente na montagem de projeções 2D e 3D realizadas por computador das formas proteicas 

e suas possibilidades de interação com o inibidor selecionado, afim de averiguar a viabilidade da 

ligação entre eles. Assim, a partir das projeções computadorizadas foi possível aferir que o 

inibidor MK2206 é capaz de interferir com a via de sinalização da Akt no estudo in silico, uma 

vez que sua energia de afinidade é de -7,9 kcal/mol e suas interações em angstrom (Å) não 

variaram. Ressalta-se que energias de afinidade abaixo de -6,0 kcal/mol indicam haver afinidade 

e estabilidade das ligações. Torna-se, pois, importante a sua avaliação como método terapêutico 

no tratamento da COVID-19, por ser capaz de interferir com a modulação da via de sinalização 

da Akt/mTOR. 
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Os cursos de graduação em saúde enfrentam um desafio para realizar o processo ensino-

aprendizagem sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio de metodologias ativas, 

pautado na educação interprofissional. Uma forma de enfrentá-lo é por meio do uso de tecnologias 

educativas, por exemplo jogos que promovam o raciocínio crítico-reflexivo. O Jogo digital 

InterRaps oferece a imersão simulada da experiência de atuação interprofissional nos 

equipamentos de saúde da RAPS. Trata-se de um jogo de tabuleiro, online, de acesso livre para 

multijogadores. O jogo serve como uma simulação sobre a atuação profissional e instiga a 

interdisciplinaridade de forma descontraída. Este estudo tem como objetivo: analisar a percepção 

sobre a dinâmica e o conteúdo do jogo digital InterRaps com estudantes de cursos de graduação 

da saúde e identificar limites e potencialidades do jogo digital InterRaps para a utilização por 

estudantes de cursos de graduação da saúde. A justificativa do estudo é a necessidade de criação 

e uso de estratégias que visem a aprendizagem ativa, utilizando-se da tecnologia, ferramenta 

utilizada por muitos estudantes universitários. Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório e 

descritivo. A coleta de dados se deu através da realização de partidas virtuais pela plataforma 

online Tabletopia. A  comunicação das partidas online ocorreu pela plataforma Discord e foram 

gravadas na íntegra com a presença de pelo menos uma mediadora. Os participantes foram 15 

discentes dos cursos de graduação de Enfermagem, Medicina e Farmácia da Universidade Federal 

do Paraná. A composição foi majoritariamente por estudantes do curso de Enfermagem e do sexo 

feminino. As percepções dos participantes foram favoráveis em relação ao uso do InterRaps 

durante a graduação e destacaram a qualidade do jogo, seu potencial reflexivo, descontraído e que 

favorece a aprendizagem e a retomada do conteúdo sobre a RAPS. As limitações apontadas foram 

em relação ao acesso ao Jogo Interaps, que demanda uma conexão de internet rápida e estável. 

Quanto ao conteúdo e dinâmica do jogo foram apontadas necessidades de ajustes no tempo de 

duração da partida e a necessidade de ampliar os estudos de caso que compõem a base teórica do 

jogo.   Conclui-se que o Jogo digital InterRaps é uma alternativa para o processo ensino-

aprendizagem sobre os conteúdos da RAPS, pois rompe com o modelo de educação vertical e 

compartimentalizada, a partir do uso de jogos como metodologias ativas de ensino na graduação 

em saúde.  
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A morfologia e a localização de estruturas anatômicas importantes, como forame mandibular, 

influenciam diretamente em procedimentos clínicos. Portanto, o objetivo foi avaliar a localização 

do forame mandibular (FM) através de exames de tomografia computadorizada de feixe cônico 

(TCFC), realizados na Universidade Federal do Paraná - UFPR, e verificar sua relação com a 

maoclusão. Foram selecionadas 1358 TCFC do banco de imagens de pacientes maiores de dezoito 

anos e com molares superiores e inferiores bilaterais em oclusão, após aplicação de critérios de 

exclusão foram selecionadas 393 imagens para a pesquisa. Para a mensuração da posição do FM 

no sentido horizontal (H) e vertical (V), dos lados direito (D) e esquerdo (E), bem como 

determinação da maoclusão, as imagens foram analisadas no programa Mimics Medical 21.0, 

traçando linhas e pontos na mandíbula e face. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov. As posições relativas SI e AP de ambos os lados foram submetidas a 

ANOVA de um fator e Teste de Tukey para contraste das médias (alfa=0,05). A correlação entre 

D e E foi realizada com o Teste-T pareado para toda a amostra e separado por maoclusão 

(alfa=0,05). Dos exames avaliados, 287 eram do sexo feminino e 106 do sexo masculino, com 

idade média de 28 anos, sendo divididos nas classes de Angle: 193 classe I, 142 classe II e 58 

classe III. Considerando toda a amostra, a média (± desvio padrão) em milímetros da altura do 

ramo foi de 47,17 ± 4,76, da altura do FM até a base da mandíbula foi de 29,06 ± 3,49, da largura 

do ramo foi de 30,90 ± 3,34 e do FM até a margem anterior do ramo foi de 15,51 ± 2,53. Houve 

diferença estatisticamente significante nas posições relativas do FM, para ambos os lados, no 

sentido V entre os pacientes classe I e III (p=0,000) e entre as classes II e III (p=0,000), e também 

no sentido H entre as classes I e III (p=0,003). No sentido H, não houve diferença entre as classes 

I e II (D p=0,185/ E p=0,241) e II e III (D p=0,218/ E p=0,148). Quando comparadas as posições 

do FM entre os lados D e E, houve diferença estatisticamente significante apenas para pacientes 

de classe II no sentido H (p=0,03). Conclui-se que em pacientes classe III de Angle, o FM 

encontra-se mais baixo que nas outras classes e mais para frente que na classe I. Há uma diferença 

entre a posição do FM entre os lados D e E, no sentido H, para pacientes classe II. 
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DOENÇA DE PARKINSON E FISIOTERAPIA: ANÁLISE DA REPERCUSSÃO DE 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES COM ATIVIDADES FÍSICAS TERRESTRES E 

AQUÁTICAS: ANÁLISE E PERFIL DO TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS E 

O ALCANCE DE ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DE 

MÍDIAS S 
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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença progressiva que ocasiona morte de 

neurônios dopaminérgicos, o que leva a sintomas não motores e motores. As principais 

características motoras são a bradicinesia, instabilidade postural, rigidez e tremor em repouso. 

Essas alterações modificam a biomecânica da caixa torácica, causando déficits na expansão 

pulmonar que podem determinar a impactos na função cardiorrespiratória. O teste de caminhada 

de 6 minutos (TC6) é amplamente utilizado para avaliar a capacidade funcional e verificar 

indiretamente a aptidão cardiorrespiratória. Com as repercussões da pandemia Covid-19, devido 

ao isolamento social necessário, houve uma redução dos níveis de atividade física e aumento do 

comportamento sedentário na população com DP. Por outro lado, houve o avanço e 

aprimoramento de estratégias de E-saúde. Objetivo: Avaliar capacidade funcional e aptidão 

cardiorrespiratória de pessoas com DP e identificar o alcance de estratégias de e-saúde por meio 

de mídias sociais. Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisa transversal onde foram 

analisados a distância percorrida por meio do TC6 e o alcance posts no Facebook®. Foi realizado 

aferições de pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), saturação de oxigênio e escala de 

Borg antes e após o TC6. Durante o teste o paciente foi orientado a caminhar em um corredor em 

linha reta de 30 metros durante 6 minutos. Também foi analisado o alcance de 5 publicações 

realizadas no Facebook® do Laboratório Alegria e Movimento – Saúde e Funcionalidade (LAM-

SF). Resultados esperados: Os dados do TC6 se encontram em fase de tabulação e tratamento 

estatístico. Quanto ao alcance das publicações, a primeira publicação teve 17 visualizações, com 

3 curtidas, 3 cliques no link, 0 comentários e 0 compartilhamentos. A segunda publicação com 

14 visualizações, com 2 curtidas, 1 clique no link, 0 comentários e 0 compartilhamentos. A 

terceira publicação com 11 visualizações, com 1 curtida, 0 clique no link, 0 comentário e 0 

compartilhamento. A quarta publicação com 7 visualizações, com 2 curtidas, 0 cliques no link, 0 

comentários e 0 compartilhamento. A quinta publicação com 9 visualizações, 1 curtida, 0 clique 

no link, 0 comentário e 0 compartilhamento. Considerações finais: Espera-se verificar o nível 

atual da capacidade funcional de pessoas com DP por meio da avaliação do TC6. As estratégias 

de e-saúde surgem como uma possibilidade de aumento do alcance de informações de educação 

em saúde para pessoas com DP. 
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BUTIA PUBISPATHA NOBLICK & LORENZI (ARECACEAE): A 

MORFOANATOMIA DAS FLORES É ÚTIL NA IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE? 
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Existem diversos desafios que precisam ser superados para a real compreensão de Butia (Becc.) 

Becc., gênero pertencente à família Arecaceae. Dentre eles, podemos citar a alta variabilidade 

morfológica, difícil distinção relacionada a maturidade dos espécimes e diferenças que podem 

surgir entre populações naturais e sob cultivo. Diante disso, estudos com uma amostragem mais 

ampla e que incluam diferentes abordagens, como a anatômica, demonstram grande importância. 

Com isso, objetivou-se estudar a morfologia e anatomia das flores de Butia pubispatha Noblick 

& Lorenzi, palmeira microendêmica do município de Jaguariaíva (Paraná), visando comparar os 

dados por nós obtidos a partir de uma amostragem ampla de uma população natural, com dados 

da literatura. As amostras férteis foram coletadas (n = 40) em campo e submetidas a análises 

usuais para estudo morfológico e anatômico. Em campo, só observamos inflorescências 

ramificadas, o que contrasta com a literatura onde também foram observadas inflorescências não 

ramificadas. Em nossa amostragem, o número de ramificações (ráquilas) varia de 3 a 14, contra 

de 1 a 5 na literatura. A morfometria das peças florais também indicou diferenças significativas 

ao relatado na literatura (α = 0,05; n = 5) para comprimento e largura de flores masculinas e 

femininas; comprimento de pétalas masculinas e femininas; largura de pétalas femininas; 

comprimento e largura de sépalas femininas. Anatomicamente, observou-se a presença de ráfides 

nas margens das pétalas das flores masculinas e no anel estaminoidal de flores femininas, dados 

ainda não relatados na literatura para B. pubispatha. Nossos resultados demonstram que caracteres 

morfológicos utilizados como diagnósticos de B. pubispatha, se sobrepõem com o da espécie 

affinis (B. microspadix), o que corrobora a necessidade de revisão do seu status de espécie. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  201 
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Introdução: A dor lombar é uma condição musculoesquelética relacionada a alta incapacidade e 

ausência no trabalho. O tratamento pode envolver recursos como a diatermia por ondas curtas no 

modo contínuo que causa aquecimento profundo gerando analgesia. Objetivo: comparar o efeito 

analgésico imediato da diatermia por ondas curtas contínuo (DOCc) na dor lombar crônica (DLC). 

Metodologia: Os participantes foram divididos em 2 grupos: Diatermia por Ondas Curtas 

contínuo (GDOCc) ou Grupo placebo (GP). No DOCc, os indivíduos foram submetidos a 

aplicação no modo contínuo com a intensidade regulada pelo conforto térmico. No GP o aparelho 

permaneceu desligado durante 30min. Foi avaliada a dor pela escala numérica da dor (END) e 

questionário de McGill (QMG), a funcionalidade pela escala de Oswestry (ODI) e a influência 

dos fatores biopsicossociais pelo STarT Back Screening Tool (SBST). As avaliações foram 

realizadas antes (AV1), imediatamente após (AV2) e uma semana após (AV3). Resultados: Foram 

avaliados 16 participantes (DOCc=7 e GP=9) sendo a maioria do sexo masculino. A média de 

idade foi igual a 34,24anos e IMC de 25,05Kg/m2. A maioria não era sedentário (71,25%), não 

fumante (88,55%), não etilista (88,55%), possuía ensino superior incompleto (33,7%), piora do 

quadro álgico pela manhã (54,2%) e dor ao esforço (53,9%). Em relação a influência dos fatores 

biopsicossociais a maioria apresentou baixa influência, caracterizando bom prognóstico. Na 

análise intragrupo do GP foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre AV1 e AV3 

no QMGtotal (9,7±6,9 x 8,1±8,1, p=0,01) e na ODI (6,8±6,6 x 4,7±4,7, p=0,01). No GDOCc entre 

a AV1 e AV2 na END (3,8±2,1 x 1,2±1,2, p=0,00), no QMGtotal entre AV1 e AV2 (13,7±4,5 x 

7,5±6,1, p=0,00) e entre AV1 e AV3 (13,7±4,5 x 11,5±6,3, p=0,01), no QMGafetivo entre AV1 

e AV2 (3,1±1,4 vs 0,8±1,3, p=0,00), e entre AV1 e AV3 (3,1±1,4 x 3,0±1,3 ,p=0,00) e entre AV2 

e AV3 (0,8±1,3 x 3,0±1,3,p=0,00), no QMGavaliativo entre AV1 e AV2 (1,0± 0,0 vs 0,4±0,5, 

p=0,00), no QMGmiscelânea entre AV2 e AV3 (1,6±1,2 vs 2,8±0,9, p= 0,023) e no 

QMGsensorial entre AV1 e AV2 (7,1± 2,3 vs 4,5±3,4, p=0,01), AV1 e AV3 (7,1±2,3 vs 6,6±2,2, 

p=0,02) e AV2 e AV3(4,5±3,4 vs 6,6±2,2, p=0,04). O mesmo efeito foi obtido entre AV1 e AV3 

(8,5±3,5 vs 8,3±3,3, p=0,00) na ODI.  Na análise intergrupos não foi encontrada diferença 

significativa em nenhuma das variáveis avaliadas. Conclusão: Até o presente momento não foi 

verificada redução da dor após a aplicação da DOCc. Entretanto, não é possível a conclusão do 

estudo uma vez que a amostra ainda está reduzida. 
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A larva de Dermatobia hominis, chamada de berne, habita a pele de bovinos e outros mamíferos, 

em uma fase de vida. Este ectoparasito representa grande importância para a pecuária brasileira 

por afetar o bem-estar dos animais. O controle da D. hominis é difícil devido a sua forma de 

infecção indireta. A evidência de bernes no animal é a principal forma de avaliação e o controle 

é feito com produtos de amplo-espectro (ex. doramectina, DRM) e de forma supressiva durante o 

verão. Este controle pode apresentar risco de intoxicação animal, vasta contaminação ambiental 

e a seleção de parasitos resistentes. O objetivo do presente trabalho, foi determinar a eficácia da 

DRM, limoneno e α-phellandrene (candidatos fitoterápicos), contra larvas de D. hominis 

mensurando a motilidade (30 segundos de observação) e a cutícula (grau de coloração) das 

mesmas. Ambos componentes são extraídos de óleos essenciais de plantas para uso tópico. Foi 

utilizado o teste in vitro adaptado para imersão de larvas. Foi usado água pura e álcool como 

controles - que apresentaram baixa mortalidade (< 20%) após 24 h. A DRM foi usada nas 

concentrações de 0,5; 0,25; 0,125 e 0,0625%, com eficácia de 80; 80; 100; 80% após 6 h de 

imersão. Foi observada 100% de mortalidade em todas as concentrações após 24 h. A motilidade 

foi decrescente ao longo do tempo em todas as concentrações de DRM. A DRM não causou lesões 

cuticulares, porém houve a formação de bolhas nas larvas nas concentrações de 0,25 e 0,5% após 

24 e 6h, respectivamente. Portanto, a DRM foi eficaz contra o berne, especialmente após 24h. 

Houve dificuldade de obtenção de bernes para a realização de testes com os compostos limoneno 

e α-phellandrene. Tivemos ainda os problemas de transmissão e do longo período de isolamento 

causados pela epidemia COVID-19. Os dados com DRM são inéditos e provam a função do teste 

in vitro para determinação de eficácia e resistência na fase larval. O uso de fitoterapia poderá ser 

explorado com a mesma metodologia, agora já comprovada.  
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O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune que leva a destruição das células β 

pancreáticas com consequente deficiência na secreção da insulina e fatores como desregulação 

imunológica, susceptibilidade genética e exposição à gatilhos ambientais podem predispor, 

influenciar e desencadear a doença. 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. Polimorfismos nos genes da 

síntese, transporte e metabolização da vitamina D podem afetar sua disponibilidade e tornar o 

indivíduo mais susceptível ao DM1. Como a proteína ligadora de vitamina D (DBP) é a principal 

proteína transportadora de vitamina D e seus metabólitos no plasma, o presente trabalho, aprovado 

pelo comitê de ética da UFPR (CAAE: 01038112.0.0000.0102), buscou avaliar a associação do 

polimorfismo rs7041 no gene DBP com o DM1 por meio de um estudo tipo caso-controle 

envolvendo 123 crianças e adolescentes com (grupo DM1) e sem DM1 (grupo controle) residentes 

da região sul do Brasil. A genotipagem do polimorfismo rs7041 foi realizada pela técnica PCR-

RFLP. A frequência genotípica do grupo DM1 (P>0,86) está de acordo com o equilíbrio de Hardy-

Weinberg, entretanto, o grupo controle está fora (P>0,012). A frequência do alelo G (95% IC) do 

polimorfismo rs7041 foi de 48,60% (95% IC 43-54%) para o grupo controle e 45,90% (95% IC 

40-52%) para crianças com DM1. Como não houve diferença significativa entre as frequências 

genotípicas (P=0,272) e alélica (P=0,528) entre os grupos estudados, sugere-se que o 

polimorfismo rs7041 no gene que codifica para a DBP não está associado ao DM1 em crianças e 

adolescentes residentes da região sul do Brasil. 
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REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LIBÉLULAS DE COENAGRIONIDAE (INSECTA: 

ODONATA) OCORRENTES NA MATA ATLÂNTICA POR MEIO DE MODELAGEM 

PREDITIVA DE DISTRIBUIÇÃO. 
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As mudanças climáticas aliadas a intensificação das atividades antrópicas são apontados como as 

principais ameaças à biodiversidade e responsáveis pelas alterações na distribuição e persistência 

das espécies, podendo culminar em extinções locais. Análises de modelagem de nicho ecológico 

têm sido aplicadas para inferir a distribuição potencial das espécies e avaliar efeitos das mudanças 

climáticas em sua área de ocorrência. Neste sentido são de grande relevância como ferramenta 

em projetos de conservação. As libélulas, insetos aquáticos pertencentes a ordem Odonata, são 

bioindicadores de ecossistemas aquáticos, portanto, ótimos modelos para projetos de conservação 

sendo considerados espécies-bandeiras. O objetivo deste projeto é realizar análises preditivas por 

meio de uma modelagem de distribuição geográfica do gênero de libélula Minagrion Santos (5 

espécies) para investigar a precisão de diferentes métodos de inferência bem como possíveis 

efeitos das mudanças climáticas. Para isso, utilizados modelagem correlativa com o algoritmo de 

máxima entropia implementado no software MaxEnt. Análises espaciais foram utilizadas para 

identificar áreas de maior adaptabilidade climática na região neotropical para o presente e 

projetadas para 2050 e 2070. Dois cenários de mudanças climáticas foram analisados, 

representando emissões de gases do efeito estufa intermediárias (RCP4.5) e elevadas (RCP8.5). 

Foram criados 48 modelos climáticos possíveis, testando quatro conjuntos de variáveis 

ambientais, três feature de classes e quatro multiplicadores de regularização. Como resultado, as 

áreas preditas como adequadas e ótimas paras as espécies estão distribuídas no Cerrado e Mata 

Atlântica do centro-oeste e sul do Brasil, correspondendo a distribuição presente da espécies. A 

alta adequabilidade de modelos presentes também permitiu a identificação de um registro outlier 

no Sul do país. Nos cenários futuros se observa uma diminuição abrupta de áreas climaticamente 

adequados, o que pode representar sérios riscos a manutenção da espécie nos próximos anos. A 

luz dos resultados, discutimos as implicações das mudanças climáticas para a espécie e para 

Zygoptera na região neotropical. 
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O câncer de mama apresenta-se como uma das patologias que mais mata mulheres no mundo. 

Apesar de grandes avanços no diagnóstico e tratamentos, a baixa taxa de sobrevida em casos de 

reincidência associados a metástases, ainda é um desafio da medicina. A literatura retrata que a 

alta expressão do gene GATA3 está associada à progressão tumoral em casos de câncer de mama, 

sendo um preditivo de prognósticos negativos. Moléculas regulatórias como RNAs longos não 

codificantes (lncRNA) também têm sido relacionadas a estes eventos. Os lncRNAs são moléculas 

de RNA com mais de 200 nucleotídeos, classificadas em intergênica, intrônico, sense e antisense, 

a depender da sua localização genômica e sua relação proximal com genes específicos. O lncRNA 

GATA3-AS1 está associado à progressão e malignidade em alguns tipos de câncer, como adrenal 

e o de bexiga, e possui relação proximal com o gene GATA3, o que explica sua denominação – 

anti-sentido à fita que codifica para o gene GATA3 -, porém pouco se sabe acerca de sua 

correlação com o câncer de mama. Além disso, evidências apontam que o lncRNA GATA3-AS1 

forma R-loop (triplex DNA-RNA-DNA) com o gene GATA3, promovendo a regulação da 

transcrição desse gene, de modo a expor a região a ser transcrita, modificando a cromatina. 

Portanto, para investigar o padrão de expressão deste lncRNA, duas linhagens celulares de câncer 

de mama foram selecionadas para este estudo: MDA-MB-231, do subtipo basal, mais agressiva e 

com alta capacidade invasiva, e MCF-7, do tipo luminal A, menos agressiva e com baixa 

capacidade invasiva. Para tal, foram desenhados os iniciadores (primers) para realização da PCR 

em tempo real, obtendo-se: CGCAGACAGAAAAGAAGCCG, GATA3AS1 Forward, e 

GCTGGAATGGGAAGGGACTT, GATA3AS1 Reverse. As linhagens celulares foram 

cultivadas para fins de extrair o RNA, realizar a transcrição reversa e finalmente a PCR. A 

expressão de dois genes de expressão constitutiva (house keeping genes) será utilizada para 

avaliar a expressão relativa do GATA3-AS1 nestas duas linhagens através do método de delta Ct. 

A expressão do fator de transcrição GATA3, também será avaliada posteriormente, visto a 

possível interferência do transcrito antisense na expressão deste gene. 
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A pupunha (Bactris gasipaes) é uma palmeira nativa dos Neotrópicos, presente na região 

Amazônica, amplamente cultivada em sistemas agroflorestais para produção de palmito e frutos. 

Estudar o genoma das plantas permite compreender sua evolução e diversificação sob o ponto de 

vista genético, abrindo caminho para estudos da interação dos genes e seus efeitos sobre o 

crescimento, metabolismo e adaptação dos organismos ao ambiente. Um método estratégico para 

estudos evolutivos em plantas é o uso do genoma mitocondrial (mtDNA) devido à grande 

variabilidade do conteúdo genético entre táxons de plantas, que se dá, principalmente, em razão 

de transferências intracelulares núcleo-organelas e de transferências horizontais. Nesse contexto, 

o objetivo desse trabalho foi obter e analisar o mtDNA de B. gasipaes, como o terceiro relato da 

sequência dessa organela para a família Arecaceae, a fim de melhor elucidar a história evolutiva 

da espécie. Para isso, foi extraído o DNA genômico de folhas preservadas em sílica, oriundas de 

um indivíduo cadastrado no Banco de Germoplasma de Pupunha mantido pelo INPA. O 

sequenciamento foi realizado na plataforma Illumina NextSeq, gerando bibliotecas de 

sequenciamento com leituras pareadas de 100 pb. A organização e circularização do genoma foi 

feita com o programa NOVOPlasty, e a observação e alinhamento das sequências foram 

realizadas no programa MEGA-X. Para os métodos mencionados, foi utilizada uma sequência de 

referência de mtDNA de Cocos nucifera. Quatro circularizações foram testadas com o programa 

NOVOPlasty, variando o parâmetro de integração K-mer em 29, 31, 33 (padrão) e 35, a primeira 

resultando em dois contigs, a segunda em três contigs, e as duas últimas em um único contig. A 

diferença entre as circularizações de K-mer 33 e 35 foi de 48 pb, em função de dois gaps, de 24 

pb cada. As regiões desses gaps eram idênticas e se tratavam de sequências de DNA repetitivo, 

no qual em 33 haviam sido estimadas três cópias da sequência e em 35, duas cópias. Também 

foram encontradas grandes regiões repetidas e palindrômicas na sequência circularizada, mas que, 

possivelmente, não refletem a real estrutura do genoma. O mapeamento dos genes presentes no 

mtDNA foi buscado tendo-se como referências os genomas de Cocos nucifera, Arabidopsis 

thaliana e Triticum aestivum, individualmente, com o programa CLC. O melhor consenso foi 

encontrado com T. aestivum, tendo os maiores valores de cobertura de leitura. Esse resultado 

provavelmente se deve pelo trigo ser filogeneticamente próximo da pupunha e uma planta-modelo 

entre as monocotiledônias. 
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O objetivo deste estudo foi analisar as fichas de notificação dos atendimentos às mulheres em 

situação de Violência Sexual com uso sugestivo das drogas facilitadoras de crime atendidas em 

um hospital especializado do Paraná durante a pandemia de COVID-19. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva de abordagem quantitativa e qualitativa, de corte transversal e coleta retrospectiva de 

dados secundários. Os dados foram coletados em fevereiro de 2021, sendo estes referentes ao 

período de janeiro a dezembro de 2020, através do banco de dados do serviço de epidemiologia 

do hospital. A análise quantitativa foi apoiada pelo software Excel®, passando por análise 

descritiva simples e obtendo frequências simples e absolutas. Os dados qualitativos foram 

submetidos à análise temática proposta por Bardin com apoio do software Webqda®. Das 58 

fichas de notificação analisadas as mulheres possuíam idade entre 18 e 61 anos com média de 30 

anos. A maioria possuía ensino médio completo, trabalho remunerado e eram solteiras. A respeito 

do caso de Violência Sexual, eles ocorreram predominantemente no município de Curitiba, 

durante a madrugada (00:00h – 5:59h), sendo a residência o principal local de ocorrência. A 

Violência Sexual mais cometida foi o estupro, com um agressor, do sexo masculino. Pouco mais 

da metade dos agressores eram desconhecidos da vítima, contudo, estes eram ditos como 

conhecidos de amigos. A droga possivelmente envolvida foi, majoritariamente, o álcool. Da 

análise qualitativa emergiu a categoria “Abordagens utilizadas pelos agressores para cometer a 

Violência Sexual por drogas facilitadoras de abuso sexual em meio a pandemia de COVID-19”, 

formada por dois temas, o primeiro “Suspeita de Envenenamento Oportunista” diz respeito a ação 

em que o agressor se aproveita do consumo voluntário de drogas lícitas e/ou ilícitas por parte da 

mulher. Este comportamento foi identificado em 40 breves relatos, correspondendo a 68,96% dos 

casos. Já o “Suspeita de Envenenamento Ativo” é aquele em que o agressor força a vítima a ingerir 

drogas lícitas e/ou ilícitas. Esse movimento do agressor foi evidenciado em 18 breves relatos, 

correspondendo a 31,03% dos casos analisados. No cenário da pandemia da COVID-19 a análise 

das fichas de notificação permitiu identificar que, na maioria dos casos, a abordagem dos 

agressores às vítimas ocorreu em ambientes privados e a utilização de substâncias químicas levou 

ao estado de vulnerabilidade dessas mulheres do qual os agressores foram oportunistas e 

cometeram o crime sexual. 
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Introdução: A violência nas relações de intimidade entre adolescentes pode ser definida como o 

comportamento entre parceiros íntimos que cause danos físico, sexual ou psicológico, incluindo 

atos de agressão física, coerção sexual, abuso psicológico e comportamentos controladores, 

ocasionando consequências imediatas e a longo prazo na saúde da população adolescente. Para o 

enfrentamento da problemática é necessário a atuação em rede, com vistas a identificar os pontos 

de vulnerabilidade para o acesso dos adolescentes a atenção e cuidados necessários nos casos de 

violência entre parceiros íntimos (VPI), além do desenvolvimento de intervenções capazes de 

enfrentar e prevenir a ocorrência dessa forma de violência. Objetivos: Descrever possibilidades 

de enfrentamento da VPI adolescentes a partir da atuação em rede e vislumbrar potencialidades 

para o desenvolvimento de intervenções educativas sobre o tema. Materiais e métodos: Trata-se 

de uma pesquisa interventiva de abordagem qualitativa, em que se vislumbra a junção entre a 

investigação e a produção do conhecimento para a transformação da realidade por meio de ações.   

O referencial teórico metodológico que sustenta este estudo é a Teoria da Intervenção Práxica da 

Enfermagem em Saúde Coletiva. Para o cumprimento do primeiro objetivo foi realizada uma 

revisão integrativa na base de dados MEDLINE para responder  à pergunta de pesquisa “Quais 

são as intervenções construídas para o enfrentamento da VPI adolescente?” Resultados principais: 

Na revisão foram incluídos 20 artigos que demonstraram que as intervenções têm como eixo 

central para o enfrentamento da VPI o desenvolvimento de grupos focais com os adolescentes, 

realização de palestras, educação em saúde e acompanhamento contínuo desses sujeitos, sendo a 

escola o cenário principal de realização das ações. Diante da escassez de materiais identificados 

na área da saúde e, para alcançar o segundo objetivo partiu-se para a construção de um material 

informativo voltado aos profissionais que atuam numa rede de proteção ao adolescente para 

fomentar a visibilidade da VPI adolescente na área da saúde e auxiliar na notificação e manejo 

dos casos identificados. Considerações finais: Através da identificação de uma lacuna de 

conhecimento e a dinâmica das relações íntimas violentas a realização do estudo contemplou a 

proposta interventiva para formulação de um material educativo, possibilitando maior visibilidade 

do fenômeno por profissionais e população em geral lançando respostas no sentido de prevenir e 

combater esse fenômeno. 
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Introdução: As plantas S. lachnostachys e S. reitzii demonstraram efeito antineoplásico no modelo 

tumoral de Ehrlich em estudos prévios do nosso laboratório em camundongos. Porém, seu efeito 

analgésico na dor oncológica não é conhecido. Objetivos: Investigar a atividade analgésica dos 

componentes ativos da S. lachnostachys e S. reitzii, respectivamente a fruticulina-A (Fruti) e a 

fração SR4, na dor relacionada ao câncer, sendo aqui apresentados os dados apenas da fruti. 

Métodos: Para indução da dor, 20 µl de células Ehrlich (2x10^6 células/pata, i.pl.) foram 

inoculados em camundongos machos (25-30 g, CEUA/UFPR nº 871), que foram tratados com 

Fruti (3 mg/kg v.o.) ou veículo (água destilada 1 mL/kg, v.o.) por 12 dias. Alodinia mecânica 

(método Von Frey up-down) e edema (mm) foram avaliados nos dias 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. No dia 

8, um grupo com tumor recebeu morfina (3 mg/kg, i.p.) e a dor espontânea foi avaliada durante 

10 minutos. No dia 12, os animais foram eutanasiados e a pata com tumor foi coletada para análise 

de parâmetros inflamatórios (níveis de mieloperoxidase, MPO; e N-acetilglucosaminidase, 

NAG). Os dados foram analisados usando ANOVA de duas vias seguidas por teste de Bonferroni 

(p≤0.05, n= 6-7). Resultados: O tratamento com Fruti aumentou o limiar mecânico nos dias 4, 6, 

8 e 10 (no 4º dia: 149 ± 54 e no 10º dia: 99 ± 55%) na 3ª h após o tratamento, em comparação 

com o grupo Veículo. No 8º dia, o limiar foi reduzido da 3ª a 5ª h (150 ± 64 e 86 ± 52%, 

respectivamente) após o tratamento com Fruti, e a dor espontânea foi reduzida em 65 ± 13% 

(morfina 83 ± 7%), em comparação com o grupo Veículo. Entretanto, não foi observada redução 

do crescimento tumoral pelo tratamento com a Fruti. Além disso, a Fruti não diminuiu os níveis 

de MPO e NAG, indicando que o efeito analgésico provavelmente não ocorre por efeito anti-

inflamatório. Conclusões: Estes resultados sugerem o efeito analgésico da fruticulina sobre a dor 

induzida por tumor, sem efeito anti-inflamatório; e ausência de efeito antitumoral no modelo in 

vivo empregado. Estudo semelhante está em andamento com a substância SR4, porém ainda sem 

resultados conclusivos. 
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CORTES DE CARNES E FATIADORES DE FRIOS NO COMÉRCIO VAREJISTA 

Nº 202211531 

Autor(es): Leticia Burigo Inacio 

Orientador(es): Julia Arantes Galvao 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Doenças Veiculadas Por Alimentos, Microrganismos Aeróbios Mesófilos, 

Microrganismos Indicadores 

 

As Doenças Veiculadas por Alimentos (DVAs) são doenças adquiridas através da ingestão de 

água ou alimentos contaminados que atualmente se enquadram como um problema de saúde 

pública. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, a cada ano, DVAs causem o 

adoecimento de uma em cada dez pessoas, podendo inclusive serem fatais, especialmente em 

grupos mais suscetíveis como crianças, gestantes, idosos e imunossuprimidos. A contaminação 

cruzada é uma séria oportunidade para início de surtos de DVAs em comércios varejistas, pois os 

fatiadores de frios e as tábuas de cortes de carnes em supermercados estão sujeitos a participarem 

como instrumento de contaminação para frios e carnes se não passarem por procedimentos 

cuidadosos de limpeza e desinfecção periodicamente. Para identificar possíveis falhas nas 

técnicas de higienização, a contagem de microrganismos aeróbios mesófilos é um método 

bastante utilizado, nele uma contagem alta desses microrganismos indica uma falha na 

higienização da área avaliada e, portanto, a possível presença de patógenos nocivos como a 

Listeria monocytogenes e a E. coli patogênica. Sabendo disso, realizou-se um estudo em 6 

supermercados do município de Piraquara no estado do Paraná, onde coletou-se, em 5 repetições, 

um total de 30 amostras provenientes de fatiadores de frios e outras 30 amostras retiradas de 

tábuas de cortes de carnes. O objetivo foi de avaliar as condições higiênicos-sanitárias desses 

estabelecimentos. Para coletar as amostras foram utilizados swabs estéreis em uma área de 

500cm² das tábuas de cortes de carnes e dos fatiadores de frios, os swabs eram posteriormente 

armazenados em 10mL de solução de NaCl a 0,85% e água peptonada a 0,1% e acondicionados 

em caixa refrigerada para envio ao Laboratório de Controle de Qualidade e Segurança de 

Alimentos (LACQSA) localizado no Setor de Ciências Agrárias da UFPR. O processamento no 

laboratório teve início com a realização de seis diluições decimais seriadas de cada amostra, onde 

cada diluição é realizada a partir da anterior, e a partir delas semeou-se 1 mL em ágar padrão para 

contagem (Plate Count Ágar) no método de plaqueamento em profundidade. As placas foram 

incubadas a 36°C durante 48 horas para depois serem interpretadas através da contagem de 

colônias no contador de colônias manual com lupa. A contagem das colônias variou de 0,51 a 

1,82 log UFC/cm² nos fatiadores e 1,55 a 4,64 log UFC/cm² nas tábuas, o que indica que as 

condições higiênico-sanitárias não são satisfatórias, podendo esses comércios varejistas estarem 

contribuindo com a disseminação de DVAs. 
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O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune caracterizada pela produção de 

autoanticorpos contra as células beta-pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina, 

levando à sua destruição. Sua etiologia é multifatorial, relacionada a fatores genéticos e 

imunológicos associados a gatilhos ambientais predisponentes dessa doença. Vários genes já 

foram relacionados à maior predisposição ao DM1, muitos dos quais também foram associados a 

outras doenças autoimunes. Estudos prévios demonstraram que o gene VEGFR3 (Receptor do 

Fator de Crescimento Endotelial Vascular 3) está relacionado a processos fisiopatológicos 

característicos do DM1, como a inflamação e a reação autoimune nas ilhotas pancreáticas, 

desencadeando e agravando a insulite típica dessa doença. Além disso, o gene em questão foi 

relacionado ao desenvolvimento de outras doenças de cunho autoimune, como tireoidite, bócio e 

psoríase. O objetivo deste estudo tipo caso-controle foi determinar a frequência do polimorfismo 

de nucleotídeo único (SNP) rs448012 (G>C) na região exônica do gene VEGFR3 em crianças 

saudáveis (grupo controle; n=165) e em portadores de Diabetes mellitus tipo 1 (grupo DM1; 

n=143) para avaliar uma possível associação entre esse polimorfismo e a doença. Este projeto tem 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR (CAAE: 24676613.6.0000.0102). O 

polimorfismo rs448012 foi genotipado através da metodologia PCR-RFLP. A frequência dos 

genótipos CC, CG e GG está dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg e foi significativamente 

diferente entre os grupos (p=0,01), sendo de, respectivamente, 55,1%, 40% e 4,9% no grupo 

controle, e de 39,1%, 50,3% e 10,6% no grupo DM1. A frequência do alelo G foi superior no 

grupo DM1 (35,7%; 95% IC 30-41%) em relação ao grupo controle (24,8%; 95% IC 20-30%), 

sugerindo que o alelo ancestral G confere risco ao DM1 na população de crianças estudada 

(p=0,003). 
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ANÁLISE DOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS DOS PACIENTES EM DIÁLISE 

PARA AVALIAÇÃO DA CINEMATERAPIA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR 
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A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível da 

função dos rins. Quando a taxa de filtração glomerular reduz abaixo de 15ml/min, a doença renal 

evolui para estágio terminal, ou seja, o paciente necessita de diálise para substituir a função dos 

rins e, como consequência, ocorre uma significativa redução na sua qualidade de vida. Objetivo: 

favorecer o engajamento do paciente com o processo terapêutico, reduzir comportamentos de 

fuga-esquiva e aumentar o repertório de enfrentamento com o uso de filmes durante as sessões 

diálise. Ao assistir um filme, o indivíduo tende a se identificar com um personagem específico, 

favorecendo a inserção de processos essenciais, como a conscientização do próprio problema. Por 

meio de um estudo coorte longitudinal, foram recrutados pacientes com DRC que realizaram 

hemodiálise na Clínica Unirim. Os pacientes que concordaram em participar e assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram divididos em dois grupos, com (n=18) e sem 

intervenção (n=14). Os filmes foram selecionados pela equipe do projeto, sob orientação da 

psicóloga, e foram expostos uma vez na semana durante oito semanas, como sessão de cinema, 

apenas no grupo com intervenção. Na primeira e oitava semanas, parâmetros fisiológicos e outros 

marcadores foram registrados a partir dos prontuários dos pacientes, em ambos os grupos para 

análise estatística. Resultados esperados: o projeto encontra-se em sua fase inicial e os resultados 

obtidos estão sendo organizados pela equipe da pesquisa, juntamente com as informações do 

questionário de bem-estar, para fins de análise estatística e discussão dos dados. Esperam-se dados 

que mostrem uma melhora significativa na pressão arterial e em outros marcadores, no grupo com 

intervenção. Acredita-se que, se comprovado seu benefício, a cinematerapia possa ser 

implementada nas clínicas de diálise como uma terapêutica complementar e de fácil acesso. 
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AVALIAÇÃO  DO  SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE NO SERVIÇO DE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUANTO A PREVALÊNCIA DE DOENÇAS 

BUCAIS E FATORES ASSOCIADOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 EM 

UM MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. 

Nº 202211543 

Autor(es): Renata Chemin Branco Lipinski 

Orientador(es): Marilene da Cruz Magalhaes Buffon 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Coronavírus, Saúde Bucal, Saúde Pública 

 

O surgimento do novo coronavírus (SARS-CoV-2) gerou uma mudança nos protocolos de 

atendimentos odontológicos, com a medida inicial do Ministério da Saúde, que suspendeu os 

atendimentos odontológicos, mantendo apenas aqueles considerados como urgência e emergência 

odontológica. Devido à alta transmissibilidade, principalmente por gotículas e aerossóis, gerando 

alto risco para a equipe de saúde bucal, foram adotadas novas medidas de biossegurança. No 

município de Piraquara-PR houve uma reorganização nas atividades das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) para o enfrentamento da pandemia do COVID-19. O objetivo do estudo foi avaliar 

os dados do Sistema de Informação em Saúde no Serviço de Vigilância Epidemiológica quanto a 

prevalência de doenças bucais e fatores associados durante a pandemia do COVID-19 no 

município de Piraquara (PR). Tratou-se de um estudo transversal, descritivo com abordagem 

quantitativa. Foram avaliados os dados do SIS referente aos moradores do município de Piraquara 

que buscaram atendimentos odontológicos nos anos de 2020 a 2021, sem restrição de faixa etária, 

de ambos os sexos, de 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS).Frente à pandemia, novos protocolos 

de atendimento passaram a ser empregados também na odontologia. Em Piraquara, com base nos 

resultados das 11 UBS avaliadas, em 2020, os procedimentos curativos/endodontia obtiveram o 

maior índice (24,04%), seguido pelos atendimentos de urgência/emergência (22,43%). Os exames 

complementares e outros atendimentos foram os que apresentaram a menor porcentagem (0,43%). 

Em 2021, os procedimentos restauradores e tratamento periodontal foram os atendimentos mais 

procurados pelos moradores (20,62%) seguido pelos procedimentos preventivos e ações coletivas 

de prevenção (21,17%). O número de extrações dentárias em 2020 foi de 1.391, havendo um 

aumento significante em 2021, sendo realizadas 5.011 extrações. O atendimento de 

urgência/emergência em 2021 diminuiu em relação ao ano anterior. Em 2020 de todos os 

procedimentos realizados, 22,43% foram urgências, já em 2021 a foi de 13,53%.  No ano de 2020, 

foram realizados 16.853 atendimentos odontológicos, no ano seguinte o número aumentou para 

60.208 havendo um acréscimo de mais de 257% na busca por atendimento. O aumento na procura 

pode ser justificado pela liberação gradual do Ministério da Saúde, quanto aos atendimentos 

odontológicos. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA OCORRÊNCIA DE ZOONOSES EM UMA UBS NO 
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Zoonoses são doenças compartilhadas entre pessoas e animais e ações de monitoramento e de 

vigilância são de grande importância para reduzir a incidência dessas doenças. A realização de 

um Diagnóstico Situacional em Saúde reúne informações sobre a população e seu território a fim 

de identificar problemas locais para que seja possível a implantação de estratégias de 

planejamento que melhorem a qualidade de vida da população. O objetivo deste trabalho foi 

realizar um estudo sobre a ocorrência de zoonoses a partir de dados obtidos pelo Diagnóstico 

Situacional   realizado pelo NASF-AB no território da Unidade Básica de Saúde (UBS) Sebastiana 

de Souza em 2020 sob análise de formulários  aplicados com os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), Usuários-chave e check-list pelo método de Estimativa Rápida Participativa, juntamente 

com dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do 

município. Os formulários buscaram definir o perfil de saúde e zoonoses, características 

socioeconômicas e físicas do ambiente. As fichas relacionadas aos agravos epidemiológicos 

registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação  (SINAN) incluem a ocorrência 

de acidentes relacionados a animais e ocorrência de zoonoses. Pela percepção dos ACS, as 

zoonoses foram relatadas por 50%  dos correspondentes, sendo a sarna mais prevalente com um 

percentual de 100% seguida da tuberculose  e teníase/cisticercose ambos com 80%. A presença 

de animais na rua foi notada por todos os participantes do estudo, sendo a maioria cães, embora 

outros animais sinantrópicos como ratos (100%), pulgas (60%), carrapatos (50%) e morcegos 

(40%) também tenha sido relatada. Apenas um caso de leptospirose foi notificado ao SINAN e 

nenhum caso de tuberculose. Condições de vulnerabilidade favorecem a presença de zoonoses, 

por isso compreender a realidade das famílias e o território de atuação contribuem para uma 

análise objetiva para que seja feita uma assistência integral e um correto planejamento de ações 

em saúde voltadas para a melhoria do cuidado e da gestão do município. 
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TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO DO ALUNO: DETECÇÃO DE SPOROTHRIX 

SPP UTILIZANDO A CULTURA MICOLÓGICA COMO MÉTODO DE 

DIAGNÓSTICO. 

Nº 202211553 

Autor(es): Andre Luiz Falkowski 

Orientador(es): Silvia Cristina Osaki 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Epidemiológico, Esporotricose, Zoonose 

 

A esporotricose é uma micose causada pelos fungos do complexo Sporothrix spp. O fungo está 

distribuído amplamente na natureza, principalmente em solos ricos em matérias orgânicas. São 

fungos termodimórficos que se mostram na forma filamentosa na natureza ou em meio de cultura 

a 25ºC, por outro lado, em parasitismo ou meio de cultura a 37ºC, apresentam-se na forma de 

levedura. Uma importante e recente forma de transmissão é a zoonótica, por meio da mordedura 

e/ou arranhadura de gatos doentes. Tratando-se de uma doença em expansão rege-se a 

imprescindibilidade da obtenção de dados epidemiológicos em relação aos casos de esporotricose 

de transmissão zoonótica humana e felina notificados e/ou atendidos na 20ª. Regional de Saúde 

do Estado do Paraná. Conjuntamente, deve-se instruir a população e os profissionais de saúde 

humana e animal a respeito de uma zoonose emergente com crescentes números de casos no 

Brasil, incluindo o Paraná. Nos 18 municípios da 20ª. Regional estão sendo realizadas 

capacitações aos profissionais de saúde para o correto diagnóstico e tratamento da doença, como 

também, a distribuição de folders contendo informações. Casos notificados, humanos ou animais, 

são investigados, com a realização de swabs da narina e unhas, em casos de lesões de pele é feito 

swab e imprint da lesão. Uma ficha epidemiológica é aplicada para verificar os fatores de risco 

presentes. As amostras são inoculadas em meio Ágar Sabouraud ou Ágar Mycosel e o material 

do imprint são coradas e observadas em microscópio. Das 394 amostras analisadas, 30 foram 

positivas na cultura e das 12 lâminas de imprint de lesões lidas, 7 testaram positivas. Os dados 

evidenciam a importância do estudo com relação à zoonose, afirmando a necessidade da educação 

sanitária, com o propósito de conter os animais doentes e evitar a disseminação da esporotricose. 
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EVOLUÇÃO DO CUIDADO CONTÍNUO DO HIV E REFLEXOS NA TAXA DE 
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A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS) é uma doença causada pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), que acomete o sistema imunológico. Para controlar a epidemia 

de AIDS no mundo, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) 

elaborou a meta 90-90-90, em 2013. Esta meta estabelece diagnosticar 90% das pessoas infectadas 

pelo HIV, tratar 90% destas e alcançar a supressão viral em 90% das pessoas em tratamento. O 

sucesso nestes parâmetros garante o controle da taxa de detecção de AIDS nos locais 

considerados. O objetivo deste estudo foi investigar a evolução de algumas etapas do cuidado às 

pessoas com HIV no município de Foz do Iguaçu, Paraná, entre os anos de 2015 e 2021. Trata-se 

de um estudo descritivo, retrospectivo que utilizou informações provenientes de duas bases de 

dados do Ministério da Saúde: “Indicadores e dados básicos de monitoramento clínico de HIV” e 

“Indicadores clínicos de AIDS”, ambas de acesso irrestrito. As variáveis de interesse foram: 

quantidade de pessoas com HIV vinculadas aos serviços de saúde de Foz do Iguaçu; número de 

pessoas em tratamento antirretroviral (TARV); número de pessoas com carga viral indetectável; 

e taxa de detecção de AIDS. Nos resultados, observou-se um aumento progressivo da proporção 

de pessoas com HIV vinculadas aos serviços de saúde do município, bem como das pessoas em 

tratamento antirretroviral. A proporção de indivíduos em supressão viral, entre aqueles que 

realizaram teste de carga viral, ultrapassou os 90% propostos pela UNAIDS. Entretanto, ainda é 

necessário elevar a proporção de pessoas em TARV e expandir o acesso destas pessoas aos 

exames de carga viral. Como reflexo dos avanços obtidos no período, observou-se uma redução 

nas taxas de detecção de AIDS na população, demonstrando o empenho dos serviços de saúde em 

realizar ações com base em políticas públicas que orientem a população e a atuação de 

profissionais de saúde sobre o cuidado contínuo do HIV. Por se tratar de um município fronteiriço 

e de livre tráfego, torna-se estratégico compreender os processos assistenciais e de cuidados às 

pessoas vivendo com HIV, além de acompanhar o progresso da epidemia da AIDS na localidade, 

com o propósito de conter a epidemia e proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas 

infectadas. 
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Para que o serviço de saúde ofereça qualidade de vida a população é necessário que sejam 

implementadas políticas de saúde eficazes, que se tenha conhecimento sobre os indicadores e 

determinantes de saúde das pessoas residentes do território e que os dados obtidos sejam de 

qualidade, para isso é necessário análise criteriosa. Existem diversas definições para os 

determinantes sociais de saúde (DSS) que irão expressar, com maior ou menor quantidade de 

detalhes, o conceito de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e dos grupos 

populacionais estão relacionadas às condições de saúde dos mesmos. Entre essas definições estão 

a da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) de que os DSS são 

os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que irão 

influenciar a ocorrência e recorrência de problemas de saúde e os seus fatores de risco para a 

população. Nesse sentido, objetivou-se analisar os indicadores e determinantes sociais 

relacionados à Saúde da criança das crianças de 0 a 5 anos residentes no município de Matinhos, 

litoral do estado do Paraná, no período de 2015 a 2021. A partir de pesquisas realizadas em bases 

de dados secundários e em loco, com parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi 

possível identificar que a cobertura vacinal (CV) sofreu queda progressiva desde 2016 e piora nos 

anos de 2020 e 2021 (pandemia), com as imunos abaixo do recomendado (95%). É possível 

observar também queda na taxa de nascidos vivos (NV) no ano de 2021 mesmo havendo maior 

número de consultas pré-natal em comparação ao ano de 2020, referente a mortalidade infantil 

(MI) há maior risco de uma criança nascida no município não completar seu primeiro ano de vida 

em relação a mortalidade nas faixas etárias de maiores de um ano, observa-se também que MI, 

apesar de ser oscilante no município, vem diminuindo desde 2019. Os indicadores serão 

relacionados aos determinantes sociais para compreender melhor a situação saúde para crianças 

de 0 a 5 anos no município. 
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A periodontite é uma doença inflamatória crônica que atinge os tecidos de sustentação dos dentes, 

que quando não diagnosticada e tratada corretamente, pode levar à perda dentária. Considerada 

um problema de saúde pública, é 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. O objetivo do presente estudo é determinar a prevalência e a 

extensão da doença periodontal em adultos de Curitiba e relacioná-los com possíveis fatores de 

risco. A cidade foi dividida em 10 regiões e as amostras coletadas utilizando bancos de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Desenvolvimento 

Econômico para assim obter uma amostra representativa da população. 36 setores de alta e baixa 

renda (>R$4.000,00 e <R$4.000,00 mensais, respectivamente) foram escolhidas por meio de uma 

amostragem probabilística multiestágio. Em cada um dos setores, o recrutamento foi feito 

primeiramente a partir de uma carta entregue aos domicílios onde constam as informações acerca 

do estudo. Em alguns domicílios foi possível conversar com os moradores no momento da entrega 

da carta. Para os que não estavam no momento da entrega, foi realizado uma segunda visita, onde 

o examinador e os auxiliares sanaram as dúvidas quanto aos procedimentos a serem realizados. 

Uma vez que o indivíduo, por livre e espontânea vontade, aceite participar do estudo, a pesquisa 

tem início com a aplicação de um questionário para avaliação das características demográficas, 

socioeconômicas, de saúde geral e bucal; e da avaliação periodontal 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 da pesquisa é de 513 participantes, sendo 215 do sexo masculino (41,91%) e 298 do 

sexo feminino (58,09%). A maior parte dos participantes está na faixa etária dos 50-59 anos. 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 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), é um 

fator decisivo na cronificação da dor. Este fenômeno, conhecido como “dor inibe dor", pode ser 

descrito em roedores e humanos, podendo ser avaliado mediante a aplicação de um estímulo 

nocivo em um segmento do corpo capaz de atenuar a dor já presente em outro segmento. O 

equivalente deste fenômeno em humanos é denominado modulação condicionada da dor (do 

inglês, conditioned pain modulation, CPM). Dados prévios do nosso grupo indicam que a indução 

de dor neuropática trigeminal causa perda da eficiência do DNIC em ratos do sexo feminino, mas 

não em animais machos. O objetivo deste estudo foi avaliar alterações no DNIC em ratos machos 

e fêmeas submetidos a um modelo de dor pós-operatória. Para tal, ratos Wistar fêmeas e machos 

foram submetidos ao procedimento de incisão da mucosa intraoral responsável por atuar como 

modelo de dor pós-operatória, e no terceiro dia após o procedimento receberam uma injeção de 

capsaicina 0,25% (50 µL) na pata dianteira direita, sendo submetidos, em seguida, ao teste de 

Randall-Selitto em intervalos de 20, 40, 60 e 90 minutos após a injeção. Ademais, foi realizado 

um experimento controle em ratos machos e fêmeas que consistiu na injeção de capsaicina 0,25% 

na pata dianteira (50µL) seguida de avaliação do limiar mecânico através do teste de Randall-

Selitto  em intervalos de 20, 40, 60 e 90 minutos. Os resultados deste estudo demonstram que a 

injeção de capsaicina na pata dianteira direita, resultou em redução da resposta nociceptiva 

avaliada no Randall-Selitto, indicando a funcionalidade do DNIC em ratos machos e fêmeas 

submetidos a um estímulo nociceptivo agudo. Em adição, ratos machos e fêmeas submetidos à 

incisão da mucosa intraoral não mostraram alteração no DNIC nos intervalos de tempo avaliados. 

Esses dados corroboram estudos prévios que mostram que dores agudas e pós-operatórias não 

alteram a funcionalidade do DNIC, porém sugerem que indivíduos do sexo feminino apresentam 

um DNIC menos eficiente. 
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Objetivo: analisar o perfil epidemiológico e de expressão de imunoglobulinas G (IgG) em 

indivíduos sintomáticos leves que realizaram o teste padrão-ouro (RT-qPCR) para COVID-19 na 

cidade de Toledo Paraná entre os meses de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. Métodos: 

estudo retrospectivo, descritivo das características da população regional testada para COVID-

19. Foram avaliadas características como: sexo, idade, escolaridade, renda familiar, sintomas e 

resultados de teste molecular e sorológico para SARS-CoV-2. Tais caracteristicas foram inseridas 

e analisadas por meio do programa Microsoft Excel 2016. Resultados: dos 396 indivíduos 

incluídos na pesquisa, 201 testaram positivo para COVID-1 por RT-qPCR. A amostra foi 

composta em sua maioria por mulheres (58%), os principais sintomas relatados da doença foram 

a perda de olfato ou paladar (74%), dor de cabeça (71%), fadiga (64%) e dor muscular (61%). 

Dentre os indivíduos com resultado negativo para COVID-19 por meio do teste molecular, 15 

(8%), apresentaram produção de IgG confirmada pelo teste sorológico. Houve correlação de 

positividade com valor estatístico significativo entre sintomas: perda de olfato ou paladar, 

diarreia, dor muscular, cansaço e tosse e o resultado do teste sorológico (IgG). Para tal análise 

foram utilizados os testes qui-quadrado e teste de Pearson, sendo considerado valor significativo 

de p (p<0,05). Conclusão: o perfil sintomatológico dos indivíduos diagnosticados com COVID-

19 pelo teste RT-qPCR segue o padrão esperado já relatado na literatura para esta doença. A 

presença de testes moleculares falso-negativos pode estar relacionada ao período de coleta após 

os primeiros sintomas. A necessidade de dupla testagem (RT-qPCR e ELISA) aumenta a acurácia 

do diagnóstico, principalmente para indivíduos sintomáticos com teste molecular prévio negativo. 
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A busca por novas alternativas à quimioterapia e à radioterapia, que usualmente são tidas como 

estratégias de tratamento para vários tipos de câncer, se sustenta sobre as inúmeras desvantagens 

aos pacientes que incluem imunossupressão, resistência e múltiplas toxicidades. Dentre as 

alternativas a esses tratamentos, a pesquisa em torno da atividade de polissacarídeos vegetais, 

dentre esses as arabinoxilanas, têm atraído atenção devido às suas atividades imunomoduladoras. 

Dessa forma, pretendendo agregar valor a um subproduto do cultivo do abacaxi sem valor 

agregado, e explorar a potencial atividade de arabinoxilanas, uma glucuronoarabinoxilana 

extraída da goma do abacaxi (ANP) foi testada quanto às suas propriedades sobre macrófagos 

murinos (RAW 264.7). Macrófagos são células importantes na regulação da homeostase tecidual 

e imunidade tumoral, visto a sua capacidade de modular aspectos tumorigênicos e metastáticos a 

depender do seu perfil fenotípico pró (M1) ou anti-inflamatório (M2). Macrófagos expostos 

durante 24 h ao polissacarídeo da goma do abacaxi (após descontaminação com peróxido de 

hidrogênio, ANPT), não perderam sua viabilidade quando expostos à ANPT nas concentrações 

10, 100, 500 e 1000 µg/mL. Além disso, o fenótipo dos macrófagos tratados com ANPT (500 e 

1000 µg/mL) apresentou perfil significativamente diferente (p < 0,05) daquele observado nas 

células controle. Cerca de 40 a 50% das células tratadas apresentaram morfologia mais espraiada, 

membranas com várias projeções e citoplasma com alta quantidade de vesículas, sugerindo uma 

potencial atividade imunoestimulante do polissacarídeo. Frente a esses dados, diferentes 

parâmetros de ativação como a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e ensaios de 

fagocitose foram realizados a fim de confirmar essa hipótese. O polissacarídeo ANPT (500 e 1000 

μg/mL) induziu um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (p < 0,05) e, na 

concentração 1000  μg/mL, aumentou em 30% a capacidade fagocítica dos macrófagos. Os 

resultados obtidos até o momento indicam que a glucuronoarabinoxilana da goma do abacaxi 

polariza macrófagos da linhagem RAW 264.7 para um fenótipo pró-inflamatório (M1) e, desta 

forma, apontam para a potencial aplicação desta na imunoterapia do câncer. Experimentos futuros 

visam avaliar a influência do polissacarídeo ANPT sobre a secreção de citocinas pelos 

macrófagos. 
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A infecção pelo HIV em crianças ocorre principalmente pela via vertical, da mãe para o bebê, e 

o tratamento com combinações de medicamentos antirretrovirais (esquemas) é essencial para 

evitar a morbidade e mortalidade precoce desta população. Neste contexto, o ‘Protocolo clínico e 

diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes (PCDT)’ do 

Ministério da Saúde preconiza alguns esquemas iniciais de medicamentos antirretrovirais 

compostos por três fármacos. O objetivo deste estudo foi investigar os esquemas terapêuticos em 

uso pelas crianças menores de 12 anos em tratamento contra o HIV no estado do Paraná. Trata-

se de um estudo observacional e descritivo de caráter quantitativo. Os esquemas terapêuticos em 

uso pelas crianças com HIV no ano de 2020 foram acessados no Sistema de Controle Logístico 

de Medicamentos Antirretrovirais e classificados em “esquemas iniciais”, propostos pelo 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para crianças e adolescentes, ou “esquemas 

ajustados”, todos os que diferem dos esquemas iniciais. Até o momento foram identificados 40 

esquemas distintos dispensados para as crianças com HIV no ano de 2020. Dentre os esquemas 

prescritos, 15% eram iniciais, enquanto 85% eram esquemas ajustados. Do total de 884 esquemas 

dispensados, 57% faziam parte do grupo dos esquemas iniciais, nos quais predominam as 

associações triplas propostas pelo PCDT. O esquema com maior volume de dispensações foi o 

composto pela Lamivudina e Zidovudina, ambos da classe dos Inibidores de Transcriptase 

Reversa Análogos de Nucleosídeo (ITRN), associados ao Lopinavir, um Inibidor de Protease (IP), 

apresentando-se em 29% dos esquemas iniciais dispensados. Já entre os esquemas classificados 

como ajustados, aproximadamente 45% continham associação de dois IRTN, como o Lopinavir 

ou Darunavir (inibidor de protease, IP), e também o Raltegavir, que é um Inibidor de Integrase. 

Concluiu-se que a maior parte das crianças em tratamento do HIV no Paraná receberam esquemas 

terapêuticos propostos pelo PCDT vigente. No entanto, as associações não preconizadas pelo 

PCDT foram identificadas em muitos esquemas ajustados, e podem ser resultantes de prescrições 

após falhas terapêuticas ou guiados por genotipagem. A população pediátrica é a mais vulnerável 

à progressão grave da infecção pelo HIV. Portanto os cuidados dedicados à terapia farmacológica 

desta população precisam ser intensificados de forma a otimizar a efetividade do tratamento e 

minimizar as falhas terapêuticas e o risco de morbidade e mortalidade precoce. 
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Introdução: A depressão atinge milhões de pessoas e é uma das principais causas de incapacidade 

no mundo. O tratamento desta condição clínica é realizado com fármacos antidepressivos, porém, 

cerca de 30% dos pacientes diagnosticados com depressão não respondem aos tratamentos 

convencionais, o que é chamado de depressão resistente ao tratamento (DRT). Poucos modelos 

animais foram desenvolvidos para o estudo da DRT, sendo um deles o de administração crônica 

de ACTH. Nesse modelo, os animais são tratados, em geral, por 14 dias com ACTH e são então 

submetidos ao teste de natação forçada. Normalmente, após a administração de antidepressivos, 

os animais diminuem o tempo de imobilidade no teste, o que é considerado um efeito tipo-

antidepressivo. Animais tratados com ACTH não reduzem o tempo de imobilidade após 

administração de antidepressivos. Entretanto, o tratamento com ACTH por si só não leva a um 

comportamento tipo-depressivo, sendo assim, a resistência ao tratamento é observada em um 

animal que apresenta o comportamento basal inalterado. Objetivos: Desenvolver um modelo 

animal de DRT, através da administração crônica de ACTH, que apresente comportamento tipo-

depressivo.Resultados: Inicialmente, foram realizados experimentos para determinação da curva-

dose resposta de antidepressivos (Imipramina e Fluoxetina) em animais naive, previamente à 

administração crônica de ACTH. Entretanto, não houve alteração comportamental dos animais, 

como redução da imobilidade no teste de natação forçada. Experimentos foram também realizados 

utilizando a Cetamina como tratamento, que normalmente apresenta boa resposta antidepressiva 

em pacientes DRT, entretanto, mais uma vez não foi observado comportamento tipo-

antidepressivo nos animais testados. Conclusão: Os resultados sugerem que os animais utilizados 

no estudo, camundongos C57BL/6, não apresentam boa resposta ao tratamento com fármacos 

antidepressivos, sem alterações nos testes comportamentais indicativos de boa eficácia destes 

medicamentos, podendo significar que estes animais representem naturalmente um modelo 

animal de depressão resistente ao tratamento. 
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Junto ao crescimento da população humana, há o crescimento da família multiespécies, com a 

participação de cães e gatos como membros. Tal aumento do número de animais domiciliados 

parece estar associado ao desejo de oferecer alimentos de excelente qualidade, mas que por outro 

lado pode ter um considerável impacto ambiental e no bem-estar de animais utilizados para 

produção, decorrente da fonte da proteína animal utilizada. Uma maneira de mitigar tal impacto 

é utilizar proteínas alternativas, como a proteína de carne celular. Portanto, este projeto objetiva 

estudar a percepção de funcionários das indústrias brasileiras dedicadas à alimentação de cães e 

gatos em relação à carne celular como possível componente na formulação de alimentos desses 

animais de companhia. Para isso, foram realizadas entrevistas e na sequência, os dados obtidos 

foram compilados e analisados de forma descritiva. Os resultados preliminares, a partir de dez 

entrevistados, foram que todos os funcionários participantes acreditavam que as empresas têm 

alta preocupação com a conservação ambiental e oito afirmaram haver uma demanda por uma 

parcela representativa dos clientes por formulações inovadoras que considerem o bem-estar dos 

animais utilizados para produção; nove entrevistados já haviam ouvido falar sobre a carne 

cultivada e o outro obteve contato com o assunto pela primeira vez por meio desta pesquisa. Dos 

participantes que conheciam a carne cultivada, um percebe como um mercado escasso, seis 

acreditam ser um mercado em expansão, e dois eram neutros; todos acreditavam que as empresas, 

atualmente, não têm nenhum posicionamento estratégico em relação ao uso de carne cultivada, 

mas a maioria acompanha a evolução dessa proteína e todas as empresas estariam abertas a 

considerar esse ingrediente após a realização de pesquisas mercadológicas e nutricionais quando 

o produto estiver disponível para consumo. Como principal dificuldade citada foi trazida a 

questão da percepção e aceitação dos tutores da carne cultivada como um ingrediente mais 

benéfico, visto que ainda não há muita informação disponível. Apesar do número amostral 

limitado, concluiu-se que é necessária divulgação maciça sobre a carne cultivada, para que haja 

uma sólida demanda de mercado por parte dos tutores e, assim, mais animais possam se beneficiar 

dessa inovação, tanto cães e gatos, quanto animais utilizados para produção. Também recomenda-

se manter pesquisas de monitoramento sobre o posicionamento das empresas na utilização deste 

produto, pois as mudanças na área de alimentação de pets têm sido constantes e necessárias. 
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As doenças periodontais são prevalentes na população mundial, todavia, sua ocorrência varia 

significativamente. A epidemiologia é um parâmetro essencial para a avaliação do processo 

saúde-doença. Dessa maneira, estudos epidemiológicos tiveram como objetivo determinar sua 

prevalência, severidade e distribuição. No Brasil, levantamentos epidemiológicos nacionais, 

como o SB Brasil (1986, 2003 e 2010), foram realizados com o intuito de proporcionar ao Sistema 

Único de Saúde e ao Ministério da Saúde informações que contribuíssem no planejamento de 

programas voltados à prevenção, promoção e tratamento dos principais agravos em saúde bucal. 

Porém, pesquisas com amostra representativa e metodologia bem definida são escassas no país. 

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 e 36 setores, a amostra foi determinada através da amostragem probabilística multiestágio. 

Serão avaliados 1387 indivíduos, ≥ 18 anos, de ambos os sexos, através de um 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, 513 indivíduos foram examinados e tabulados em 18 setores: Jardim 

Botânico (n=20), Guabirotuba 1 e 2 (n=33), Tingui 1 e 2 (n=68), Hauer 1, 2 e 3 (n=109), Santa 

Quitéria 1, 2 e 3 (n=81), Barreirinha 1, 2 e 3 (n=89), Lindóia 1 e 2 (n=64), São Lourenço (n=43) 

e Campina do Siqueira 1 (n=6). O preenchimento das informações ocorre posterior ao exame 

clínico e anamnese, através variáveis numéricas, qualitativas nominal e ordinal, em 2 arquivos 

distintos. Ainda não há resultados estatísticos parciais, mas sim caracterização parcial da amostra. 

Os participantes do estudo são em sua maioria mulheres (58,09%), brancos (76,41%), 

alfabetizados (96,88%), com renda familiar mensal em < R$ 4000,00 (54,97%), nunca fumantes 

(60,91%), e acima de 50 anos (46,74%). Além disso, apresentam uma média de idade de 48,31 

anos (± 17,23). A amostra reportou, através do autorrelato percepção negativa à: tratamento 

periodontal anterior (77,19%), sangramento gengival (58,09%), mal hálito (54,78%), ardência 

bucal (78,56%), bruxismo (60,82%) e dentes moles (65,50%); mas reportam ter dentes sensíveis 

(47,56%). Espera-se colaborar na estruturação de políticas públicas que auxiliem na prevenção e 

no tratamento da doença com a determinação da condição periodontal da população adulta de 

Curitiba. 
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A doença periodontal é um problema de saúde pública importante e se coloca como uma das mais 

prevalentes principalmente entre adultos. Apesar de ser uma condição de relativa facilidade de 

prevenção, que com intervenções precoces é possível controlar, o seu dano é em grande parte 

irreversível e cumulativo ao longo dos anos. A presente pesquisa trata-se de um estudo clínico, 

epidemiológico, transversal, não cego e tem por objetivo determinar a prevalência e a extensão 

da condição periodontal da população adulta de Curitiba. 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. Através da amostragem probabilística multiestágio foi determinada a amostra. Serão 

avaliados indivíduos, ≥18 anos, de ambos os sexos, 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. O plano de 

trabalho do estudante de graduação neste projeto é atuar auxiliando e realizando o recrutamento 

dos pacientes e esclarecer eventuais dúvidas sobre a pesquisa. Após o aceite, os participantes 

elegíveis assinam o TCLE e são direcionados a um questionário estruturado, o qual contém 

informações sociodemográficas, socioeconômicas, estado de saúde sistêmica, tratamento 

odontológico, hábitos de higiene oral e comportamentais. Em seguida, os participantes são 

submetidos ao exame clínico para a identificação da condição periodontal e dentária, que é 

realizado pelos cirurgiões-dentistas. Ainda não há um resultado final e a caracterização parcial da 

amostra é composta por 513 indivíduos. Ao sexo feminino pertenciam 50,1%, já a média de idades 

rondou os 48 anos. Mais de 76% eram de raça branca, e aproximadamente 55% dos indivíduos 

tinham renda familiar abaixo de 4 mil reais. 80% dos indivíduos responderam não ao hábito de 

fumar e 20% responderam que sim. Em relação ao consumo de bebida alcoólica, 58% declararam 

que nunca fazem uso, 12% responderam que consomem às vezes. Mais de 65% responderam que 

sim ao serem perguntados sobre a sensação de ter dentes moles. Quando perguntados sobre a 

realização de tratamento periodontal anterior, 21,5% responderam que já realizaram, 77,5% 

responderam que nunca realizaram e 1% não se lembravam. 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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Uma alimentação saudável inclui o consumo de frutas e hortaliças. Apesar disso, esses alimentos 

nem sempre estão acessíveis à toda população. O presente estudo tem como objetivo avaliar a 

relação entre a distribuição espacial da comercialização de frutas e hortaliças e o consumo de 

frutas e hortaliças de gestantes residentes no município de Pinhais - PR. A metodologia utilizada 

para identificar os estabelecimentos que comercializam frutas e hortaliças no município foi o 

mapeamento por meio do software Google Maps. Dados de consumo alimentar do estudo 

Multicêntrico de Deficiência de Iodo (EMDI) foram utilizados. Nele, 267 gestantes foram 

entrevistadas em Pinhais, por meio de um recordatório 24horas, com replicação em 19,8% da 

amostra. O consumo de frutas e hortaliças foi identificado, segundo a classificação da plataforma 

FAO WHO GIFT. A partir do consumo médio dos dois dias, identificou-se a frequência de 

consumidores e o consumo médio em gramas e gramas por 1000 kcal. Foram identificados 78 

estabelecimentos, categorizados em supermercados, mercados, mercearias, frutarias, sacolões, 

feiras e hortifrutis. A classe de estabelecimentos em maior quantidade no município foram os 

supermercados, representando 38,46% do total, seguido dos mercados e mercearias, com 29,49% 

e 14,10% respectivamente. As frutarias, sacolões, feiras e hortifrutis somaram juntos menos de 

18% do total das categorias. A idade média das gestantes era de 26,8 ± 5,9 anos de idade. A 

distância mediana entre as residências das gestantes e os locais de venda de frutas e hortaliças foi 

de 500 m, variando de 19 a 4000 m. Já o tempo gasto entre esses locais foi de 6 minutos, variando 

de 1 a 25 minutos, considerando que o trajeto seja realizado a pé. Dentre as participantes do 

estudo, 61,4% eram consumidoras de frutas e 96,6% de hortaliças. A mediana do consumo em 

gramas de frutas e hortaliças foi de 52,8 e 63 respectivamente, variando entre 0 e 1355 para as 

frutas e 0 e 933 para as hortaliças. Considerando o consumo de frutas e hortaliças em densidade 

calórica (g por 1000 kcal), o consumo de frutas teve uma mediana de 27,6 g/1000kcal, variando 

entre 0 e 1049. Já para o consumo de hortaliças, a mediana foi de 33,1 g/1000 kcal, variando de 

0 a 735. As próximas etapas do estudo consistem em comparar os dados de consumo alimentar 

coletados no EMDI com o mapeamento da disponibilidade de frutas e hortaliças no município. 

Dessa forma, será analisada se há uma correlação entre esses aspectos. 
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Foi avaliada a composição nutricional do café da manhã realizados pelos adolescentes do 

Município de Campinas, São Paulo. Métodos: Trata-se de um estudo transversal de base 

populacional que utilizou dados do Inquérito de Saúde no Município de Campinas (ISACamp 

2014/15) e do Inquérito de Consumo Alimentar e Estado Nutricional (ISACamp-Nutri 2015/16). 

As variáveis estudadas: Para as refeições: Café da manhã, Almoço, Jantar, Lanches, Outros 

(apenas bebida e almoço na escola). As variáveis avaliadas no café da manhã: Energia (Kcal), 

Carboidrato (g), Proteínas (g), Lipídeo (g), Colesterol (mg) Gordura Saturada, Gordura 

Monoinsaturada, Gordura Poliinsaturada, Total de Fibras (gramas), Cálcio (mg), Gordura trans, 

tamanho da refeição (em gramas). Foram analisados dados de 903 adolescentes, com média de 

idade de 14,4 ± 2,7 anos, sendo 47,4% entre 10 e 14 anos e 52,6% de 15 a 19 anos. Entre os 

adolescentes, o número de refeições no dia variou de 1 a 11, com média de 4 ± 1,2 refeições. Três 

refeições (34,1%) obteve maior percentual entre os adolescentes de 10 a 14 anos, enquanto os 

indivíduos de 15 a 19 anos foi de quatro refeições (39,7%). Foram realizadas 3.564 refeições entre 

os adolescentes, sendo 1.774 refeições por adolescentes entre 10 e 14 anos de idade e 1.790 

refeições por adolescentes de 15 a 19 anos. Entre os adolescentes, os lanches intermediários 

representaram 30,1% das refeições realizadas no dia, seguido pelo jantar (24,3%), almoço 

(24,2%) e café da manhã (21%). O domicilio, foi o local com maior percentual para as três 

refeições principais, o segundo local mais citado no café da manhã foi a escola (3,3%), no almoço 

foi o trabalho (6,6%), enquanto no jantar foi o restaurante (5,0%). O café da manhã foi realizado 

por 82,8% dos adolescentes estudados. Quando avaliado segundo a faixa etária, entre os 

indivíduos de 10 a 14 anos foi de 81,8% e 83,8% entre os adolescentes de 15 a 19 anos. A 

prevalência da realização do almoço e do jantar foi maior entre os adolescentes de 10 a 14 anos e 

o café da manhã entre aqueles com 15 a 19 anos. Observou-se então, que com o aumento da idade 

a realização das refeições principais aumenta. Não foi possível realizar a comparação entre os 

sexos e a avaliação da composição alimentar. Ressalta-se a importância da realização do café da 

manhã para uma alimentação saudável e equilibrada, além de melhora na disposição e 

desempenho físico e cognitivo. 
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Entre os agravos prioritários para vigilância epidemiológica destacam-se as infecções virais 

respiratórias. Este estudo teve por objetivo descrever o perfil da vigilância da síndrome 

respiratória aguda grave (SRAG) no Paraná entre 2018 e 2021, identificando a abrangência da 

vigilância no estado, os vírus identificados e letalidade quanto à sua distribuição espacial, 

temporal e segundo características demográficas da população. Foi realizado estudo descritivo 

com abordagem quantitativa. A fonte de dados foram os casos de SRAG notificados por serviços 

de saúde do estado do Paraná, entre 2018 e 2021. Com relação aos resultados, observou-se que o 

número de notificações de SRAG em 2018 e 2019 era próximo de 7.000. Em 2020 e 2021, o 

número saltou para 65.208 e 141.271, respectivamente. Em 2018 e 2019, as notificações de SRAG 

eram numerosas principalmente no final do outono e durante o inverno, entre as semanas 

epidemiológicas 16 e 32. Já durante a pandemia, perdeu-se essa relação de sazonalidade, e as 

notificações por vezes atingiam mais do que 3.500 notificações semanais, independente da 

estação. Antes da pandemia, em 2018, 46,2% dos pacientes que evoluíam para SRAG eram 

pacientes de 0 a 4 anos, em 2019, 48% dos casos acometiam pacientes de 0 a 19 anos. A chegada 

do novo coronavírus inverteu esse padrão de faixa etária. Observou-se que, durante a pandemia, 

menos de 10% dos pacientes acometidos por SRAG tinham até 19 anos e quase 80% dos 

acometidos tinham mais de 40 anos. Percebeu-se, também, uma redução da circulação do vírus 

influenza após a chegada do novo vírus. Durante os quatro anos analisados, a soma de todos os 

subtipos de influenza chega a 1.987 de casos, representando apenas 1% das amostras. O vírus que 

apresentou maior letalidade em pacientes com SRAG no período de 2018 a 2021 foi o SARS-

COV2 (31,3%), seguido pelos subtipos de influenza A H1N1 (17,3%) e influenza A H3N2 

(16,2%). Outro achado do estudo é a demonstração de que, apesar de pouco frequentes – 

acometendo 346 pacientes com SRAG durante os quatro anos -, a taxa de letalidade dos 

coronavírus endêmicos é muito semelhante à taxa dos subtipos de influenza. A vigilância, através 

de painel viral ampliado no Paraná, permite a identificação de outros vírus envolvidos na etiologia 

das SRAG, como os coronavírus endêmicos. As informações obtidas no presente estudo podem 

ser utilizadas na tomada de decisões por parte dos órgãos de saúde, na medida em que permitem 

o conhecimento da população paranaense e dos agentes biológicos que circulam em nosso estado.  
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As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo e diversos estudos têm 

apresentado relação entre variações genéticas da enzima butirilcolinesterase humana (BChE) e 

essas doenças ou fatores de risco. A BChE é uma colinesterase com maior afinidade por 

butirilcolina e está relacionada com transporte e metabolismo de lipídios, sinalização celular e 

neurotransmissão. Alguns SNPs do gene BCHE apresentam impacto funcional, como a variante 

K (rs1803274), a mais comum, que reduz a atividade enzimática em cerca de 30%. Nesse sentido, 

este projeto teve como objetivo reunir dados da literatura sobre SNPs da BChE e apontar sua 

relevância como possível indicador de doenças cardiovasculares e seus fatores de risco. A 

pesquisa evidenciou relações entre a variante K e doença arterial coronariana (DAC) de início 

precoce, obesidade, reestenose intra-stent e contradições em relação à diabetes tipo 2 (TD2M); a 

-116A com obesidade; a 1914G com IMC e obesidade; o alelo A com DAC e maiores níveis de 

colesterol HDL; e variante eletroforética C5 com IMC. Já alterações em nível de atividade da 

BChE foram descritas com relação a idade, sexo, fatores antropométricos e bioquímicos, perfil 

lipídico, DAC, síndrome metabólica, obesidade, pressão sanguínea, dieta e/ou exercício e 

contradições em relação a T2DM e AVC. A variante K foi a mais relatada em literatura e foi 

escolhida para um estudo subsequente. Dados extraídos do banco de dados Ensembl e de artigos 

publicados foram unidos totalizando 16121 indivíduos de 44 populações em 32 países. A 

frequência alélica geral foi de 81,66% do alelo normal e 18,34% mutante, sendo 66,73% 

homozigotos selvagem, 23,54% heterozigotos e 3,73% homozigotos para a variante, com 

frequências estatisticamente diferentes entre países e algumas entre populações de um mesmo 

país. Valores acima da proporção geral para a variante em homozigose foram encontrados em 

populações da Noruega, Alemanha, Barbados, Turquia, Brasil, Ilhas Canárias, Israel, Itália, 

Espanha, Japão, Paquistão e Dinamarca, nesta ordem. Considerando a literatura, conclui-se que 

essas populações podem apresentar maior susceptibilidade a doenças cardiovasculares e seus 

fatores de risco devido a alterações genéticas e funcionais da BChE. 
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O câncer é uma doença muito prevalente nos dias de hoje, sendo responsável pela segunda maior 

causa de óbitos no mundo. Dentre os fármacos que estão sendo desenvolvidos para atuação sobre 

os mecanismos de ação dos tumores, drogas epigenéticas estão cada vez mais relevantes na 

literatura. O ácido valpróico (VPA), fármaco frequentemente utilizado no tratamento de epilepsia 

e bipolaridade, demonstrou efeitos epigenéticos por meio da inibição das enzimas histonas 

desacetilases (HDAC). Efeitos antitumorais também foram demonstrados em estudos do VPA, 

incluindo a ativação da apoptose e inibição da angiogênese. Além de importante para a 

manutenção de tumores, a neovascularização é uma etapa fundamental do processo de 

cicatrização. O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do ácido valpróico sobre a 

angiogênese durante a cicatrização em bexiga de ratos. Foram utilizados 20 ratos machos, da 

linhagem Wistar, divididos em grupo experimental (A) que recebeu 150mg/Kg de VPA, e 

controle (B) que recebeu o mesmo volume de solução de cloreto de sódio. Foi realizada uma 

laparotomia mediana com confecção uma incisão de 0,5 cm no fundo da bexiga urinária, 

sintetizada posteriormente com fio poligalactina 910 6-0. A eutanásia dos animais ocorreu em 

dois tempos: no terceiro e sétimo dia do pós-operatório, sendo os grupos subdivididos em A3, B3, 

A7 e B7. A partir das lâminas montadas em HE e por técnicas imunoistoquímicas, os capilares 

foram contabilizados e computados em tabelas. Estes dados foram analisados estatisticamente e 

foi adotado p≤0,05 para significância estatística. O ácido valpróico demonstrou redução da 

quantidade de vasos no terceiro dia do pós-operatório tanto nas lâminas coradas por anti-SMA 

(p=0,0024), sendo encontrada média de 11,16 capilares por campo no grupo experimental e 13,88 

no grupo controle, quanto nas lâminas coradas por anti-CD34 (p=0,0006), encontrando uma 

média de 11,54 capilares por campo, no grupo experimental e de 14,7 no grupo controle. Redução 

também ocorreu nos grupos avaliados no sétimo dia com média de 15,7 no grupo experimental e 

de 19,54 no controle nas lâminas coradas por anti-SMA (p=0,0087) e com média de 16,7 no grupo 

experimental e de 19,1 no controle avaliando as lâminas coradas por anti-CD34 (p=0,0072). Desta 

forma, o  ácido valpróico foi capaz de levar à redução da angiogênese durante a cicatrização da 

bexiga, de ratos. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de adequação das estatais à Lei 13.303/16, 

conhecida como Lei das Estatais, após o ano de 2018, período de adequação da Política do 

Pratique ou Explique, prevista na RN/ANS n° 443/2019, assim como o desenvolvimento das 

práticas de boa Governança Corporativa em empresas estatais brasileiras listadas na B3. A coleta 

de dados foi efetuada com base nos documentos (Carta anual de Políticas Públicas e Governança 

Corporativa, Código de Conduta, Regimento Interno do Conselho de Administração, Estatuto 

Social, Atas de Elegibilidade, Políticas de Transações com Partes Relacionadas e Relatório de 

Sustentabilidade) publicados diretamente nos sites de cada empresa, entre 2016 e 2021. As 

empresas estatais possuem grande valor para o crescimento econômico do país, além de serem 

responsáveis por boa parte da geração de emprego e renda. A transparência nessas organizações 

pode impactar diretamente na imagem da nação, podendo influenciar investidores estrangeiros. 

Os resultados obtidos apontam que houve evolução positiva ao longo do período no número de 

empresas que buscam se enquadrar às determinações jurídicas, porém, a adequação à lei das 

estatais ainda é parcial. A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, tem sua 

divulgação como parte fundamental para identificar se há alinhamento das empresas à Lei das 

Estatais. Entre as 30 empresas analisadas, apenas 80% divulgaram a arta Anual de Políticas 

Públicas e Governança Corporativa, dessas, o total de 100% foram subscritas pelo Conselho de 

Administração, porém, apenas 75% apresentam os objetivos de políticas públicas, informações 

obrigatórias para este documento de acordo com a Lei das Estatais. Outro indicador importante, 

é a divulgação do Código de Conduta, em que 100% das empresas divulgaram, mas ainda há um 

percentual próximo de 10% entre as empresas que não incluíram neste documento os princípios 

da estatal e/ou que estipularam um canal de denúncias, como previsto na Lei das Estatais. A partir 

desses dados, constata-se que a Lei das Estatais contribuiu para que houvesse o aprimoramento 

da governança das estatais brasileiras, porém ainda há um caminho a ser percorrido para que a 

totalidade das empresas esteja em conformidade com a legislação. 
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ÁREA PRÉ-OPTICA MEDIAL DE RATOS WISTAR 
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O piriproxifem (PPF) se enquadra em uma classe de pesticidas usados principalmente no manejo 

de insetos na agricultura, áreas urbanas e no tratamento de ectoparasitas em animais de estimação. 

No Brasil em 2014, o uso massivo deste pesticida foi iniciado principalmente contra os vetores 

do vírus Zika (Aedes aegypti) com aplicação do PPF diretamente em tanques de armazenamento 

de água potável. Apesar de não ter sido observado efeitos tóxicos e cancerígenos para a espécie 

humana, estudos mostraram efeitos teratogênicos e alterações sobre a reprodução e dimorfismo 

sexual em peixes e pequenos crustáceos expostos ao PPF. Até o presente momento poucas 

pesquisas foram elaboradas com o objetivo de testar a segurança deste inseticida para espécies 

não-alvo. Dessa forma, este estudo teve como objetivo dar continuidade a um estudo prévio, no 

qual foi investigado o comportamento de  preferência sexual de ratos Wistar expostos ao PPF 

durante o período gestacional, porém, esta fase teve o propósito de investigar possíveis alterações 

em áreas encefálicas relacionadas ao comportamento sexual provocadas pela exposição ao 

pesticida. A metodologia utilizada foi a comparação do número de neurônios e células da glia da 

área pré-óptica medial (núcleo sexualmente dimórfico) entre ratos machos Wistar expostos ao 

piriproxifem durante o período gestacional e o grupo controle (não expostos no mesmo período). 

Não foram encontradas diferenças significativas quando comparadas a contagem de neurônios e 

células da glia realizada no grupo exposto ao piriproxifem com a contagem obtida no grupo 

controle. Portanto, o presente estudo sugere que a exposição de ratas Wistar no período 

gestacional ao consumo de água tratada com piriproxifem na dose preconizada pelos programas 

de combate ao mosquito Aedes aegypti (0,01mg/litro) não resulta em alterações comportamentais 

nem morfológicas na área pré-optica medial do hipotálamo dos filhotes machos. Porém, frente a 

uma situação complexa envolvendo potenciais riscos para a saúde humana recomenda-se a 

condução de estudos adicionais como forma de contribuir para a correta avalição da segurança do 

uso do inseticida piriproxifem em água potável. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS SOBRE 

TESTES BIOMOLECULARES APLICADOS A PACIENTES COM SÍNDROME DE 

PREDISPOSIÇÃO HEREDITÁRIA AO CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO. 
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Testes genéticos estão sendo cada vez mais utilizados na prática médica para definir a 

suscetibilidade dos pacientes para determinados tipos de tumores. No caso da síndrome de 

predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário (HBOC) é possível fazer uso de testes 

genéticos para rastreio de mutações germinativas predisponentes ao câncer. O diagnóstico da 

síndrome, a solicitação de testes genéticos, bem como a interpretação dos resultados dependem 

do conhecimento prévio do médico solicitante. O objetivo deste estudo foi avaliar, via 

questionário online, o conhecimento de médicos de família, oncologistas, geneticistas e 

ginecologistas/obstetras acerca do conhecimento, aplicação e interpretação de testes genéticos 

solicitados a pacientes com síndrome HBOC no Brasil. No total 192 médicos participaram desta 

pesquisa, dos quais 23 são geneticistas, 38 ginecologistas, 39 médicos de família e 92 

oncologistas. Apenas 15,4% dos médicos de família e 26% dos ginecologistas se sentem 

preparados para solicitar testes genéticos a pacientes com histórico familiar e/ou pessoal de câncer 

de mama e/ou ovário. Ainda, cabe ressaltar que apesar de 87% dos oncologistas solicitarem testes 

genéticos em sua prática clínica, e 100% já recomendarem o exame, apenas 51,1% consideram 

seu conhecimento suficiente para realizar o manejo de um paciente após os resultados. De maneira 

geral, a maior parte dos médicos oncologistas e geneticistas possuem ótimo conhecimento em 

relação aos critérios necessários para solicitar testes genéticos. No entanto, uma parcela 

substancial dos médicos oncologistas solicita testes genéticos que não se sentem totalmente 

seguros para interpretar. A interpretação acurada do resultado de um teste genético é requisito 

indispensável para o correto manejo do paciente com síndrome HBOC. 
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AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E CITOPROTEÇÃO DO ÓLEO DE SEMENTE 

DA AMORA PRETA XAVANTE OBTIDO POR DIFERENTES MÉTODOS DE 

EXTRAÇÃO EM CÉLULAS DE FIBROBLASTOS. 
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O envelhecimento da pele é comumente causado pela radiação UV proveniente dos raios solares, 

a qual gera as chamadas espécies reativas de oxigênio (EROs) que culminam em danos celulares, 

levando assim, aos sinais clássicos de envelhecimento, como o aparecimento de rugas. Diante 

disso, cosméticos que proporcionem ação antioxidante visando a eliminação das EROs estão 

sendo muito estudados na atualidade. A amora-preta Xavante possui muitas propriedades já 

descritas na literatura, mas carece de informações do seu extrato na forma nanoencapsulada. As 

vantagens da encapsulação são sua maior penetrabilidade, podendo assim, atingir as camadas 

mais profundas da pele, como a derme, e a estabilidade que proporciona aos extratos, que são 

geralmente oxidáveis. O presente trabalho visou estudar os efeitos de nanocápsulas carreadas com 

o óleo fixo da Amora Preta da cultivar Xavante extraído por dois diferentes métodos (solvente 

Hexano e CO2 supercrítico), verificando sua segurança através de ensaios de citotoxicidade, 

visando sua incorporação em formulações cosméticas. A segurança dos extratos de Amora e suas 

respectivas nanocápsulas foi avaliada in vitro através da viabilidade celular dos fibroblastos 

humanos pelo método do MTT, o qual consiste na clivagem e conversão do corante amarelo 

solúvel MTT em sais roxos de formazan insolúveis que ocorre em células vivas. Foi plaqueado 

em uma microplaca de 96 poços a suspensão de células de fibroblastos humanos cultivados, a 

qual no dia seguinte passou pelo tratamento com os extratos e suas respectivas nanocápsulas nas 

concentrações de 10, 25, 50, 75 e 100 μL/mL. Após 24 horas de incubação, a placa foi tratada 

com a solução de MTT 0,84 mg/mL, e então incubada por 3 horas. Após este período a solução 

de MTT foi substituída por DMSO puro, para permitir a solubilização dos cristais de formazan. 

A absorbância foi lida a 540 nm em uma leitora de microplacas e então calculados a média e o 

desvio padrão dos valores de absorbância convertidos em porcentagem de viabilidade. Os 

resultados se mostraram promissores, uma vez que tanto os óleos puros como as nanocápsulas 

não apresentaram citotoxicidade, até mesmo na maior concentração testada. Além disso, podemos 

inferir também que tanto o óleo extraído com CO2 quanto suas nanos apresentaram maior 

viabilidade celular quando comparado à extração por Hexano. Sendo assim, as nanocápsulas 

carreadas com o óleo fixo da Amora preta da cultivar Xavante se mostraram seguras, e portanto, 

promissoras para serem incluídas em formulações cosméticas. 
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EXPRESSÃO  E PURIFICAÇÃO DE REPETIÇÕES EM TANDEM ( 4 REPETIÇÕES) 

DO EXON 2 DA USP2 E SEU USO COMO ANTÍGENO. 
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A ubiquitinação é um mecanismo envolvido em processos homeostáticos do organismo, como 

ciclo celular e vias de sinalização de apoptose. Devido à intrínseca complexidade, a regulação é 

realizada por enzimas chamadas deubiquitinases (DUBs), que removem a marcação de ubiquitina 

por hidrólise das ligações isopeptídicas e consequentemente, modifica a estabilidade e destino 

intracelular da proteína alvo. A USP constitui uma extensa família das DUBs, sendo USP2b uma 

das isoformas da deubiquitina USP2. Estudos demonstram associação da isoforma com a 

patogênese de doenças, como câncer de próstata e de pulmão. No entanto, a distribuição tecidual 

da USP2 não está completamente elucidada, e não há anticorpos comerciais para proceder estudos 

sobre o tema. Assim, o objetivo é produzir anticorpo policlonal contra a proteína deubiquitinase 

USP2b em camundongos, a partir da construção de plasmídeo de expressão bacteriano específico 

para a isoforma USP2b e expressão de antígeno proteico recombinante. O projeto contou com a 

colaboração da doutoranda Soraia Ferreira e da mestranda Júlia Barbieri Debiasi. Para a produção 

do plasmídeo de interesse Tandem_USP2b4rep_utilizou-se os plasmídeos pET28a e pMA-RQ, 

os quais foram submetidos à digestão com as endonucleases de restrição Xho1 e Xba1. A digestão 

dos dois plasmídeos foi adequada e resultou em fragmentos utilizados para a obtenção de novo 

plasmídeo de expressão através de reação de ligação. Obteve-se satisfatoriamente o plasmídeo 

pET28a_USP2b4rep_Clon. O novo plasmídeo obtido (pET28a_USP2b4rep_Clon) foi 

introduzido na bactéria NovaBlue, a qual produziu colônias transformantes resistentes ao 

antibiótico de seleção, podendo ser verificada a amplificação adequada do fragmento USP2b 

(quatro repetições do exon2). Em seguida, realizou-se a expressão, lise celular, purificação e 

diálise para obtenção da proteína recombinante. O rendimento inicial obtido para uma expressão 

em larga escala foi muito baixo (0,3g/L). Após a otimização das condições de expressão e 

purificação da proteína recombinante obteve-se um rendimento de 2,5mg/L. Desta forma foi 

possível a expressão bem sucedida de antígeno recombinante USP2b-4T em quantidade suficiente 

para a futura imunização de animais e obtenção de anticorpos policlonais específicos para a 

USP2b. A produção dessa bioferramenta permitirá a continuidade dos estudos da função 

fisiopatológica deste deubiquinase e poderá ser utilizada no diagnóstico diferencial de tumores 

que expressam esta DUB. 
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O vírus causador da proventriculite viral transmissível (TVP) também conhecida como vírus da 

necrose proventricular das galinhas (CPNV), pertence à família Birnaviridae. É um vírus RNA, 

não envelopado, de fita dupla bissegmentado (dsRNA). Sua ocorrência já foi relatada no Brasil, 

no entanto mais estudos referentes aos efeitos na produtividade e coinfecções são necessários para 

melhor a compreensão da doença nos frangos de corte. Portanto, esse trabalho tem como objetivo 

graduar as lesões macro e microscópicas de animais naturalmente infectados pelo CPNV através 

de exame necroscópico e histopatológicos. Foram examinados 164 frangos de corte com idades 

variando de 21 a 42 dias, provenientes de diferentes lotes da região oeste do Paraná. Os 

proventrículos foram avaliados macroscopicamente e fragmentos dos tecidos foram coletados e 

fixados em formol a 10% e corados com hematoxilina e eosina. Esses tecidos foram avaliados 

pela histopatologia estabelecendo-se escores (0, 1, 2 e 3) para as lesões observadas. 

Macroscopicamente, também foi avaliada as diferenças entre espessura da parede dos 

proventrículos através de paquímetro, assim como dilatação instmal. No total, 164 proventrículos 

foram examinados, 164 macroscopicamente e 91 por histopatologia. Na macroscopia, a principal 

alteração observada foi dilatação da parede ventricular com espessura média de 25-50% 

aumentada, em relação ao proventrículo normal, além de palidez da mucosa 47,25% e hemorragia, 

foi notado em 25% das amostras. A distenção do istmo gástrico foi notada em 83,46% dos casos 

e espessamento da mucosa proventricular foi observada em 76,92%. Proventrículos com lesão 

histológica de TVP tiveram espessura maior que aqueles sem lesão. Em 6,54% dos proventrículos, 

foram encontradas lesões características de TVP, principalmente infiltrado linfo-

histioplasmocitário intersticial, necrose do epitélio glandular e ectasia glandular. Entre os 

proventrículos avaliados 47,25% foram caracterizados com grau 1 sendo a presença de nódulo 

linfoide a mais frequentemente observada na micro. Dos 29,67% dos proventriculos com grau 2 

a lesão histológica se caracterizou por leve metaplasia do epitélio ductal e no grau 3, 6,54% dos 

animais tiveram lesões de ectasia glandular, necrose, fibrose e metaplasia ductal que variava de 

moderada a acentuada. Dessa forma conclui-se, que o baixo porcentual de alterações 

macroscópicas e a maior ocorrência de lesões histológicas sem aumento macroscópico da 

espessura da parede reforçam a hipótese de doença subclínica sendo essa possivelmente uma 

condição subdiagnosticada a campo. 
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TRAJETÓRIA PRÉ-HOSPITALAR E PERFIL CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICO DO 

AMBULATÓRIO GERAL DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DO CHC/UFPR. 
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A amostra epidemiológica que compõe cada serviço de oftalmologia é heterogênea e, dessa 

maneira, fez-se necessário conduzir estudo para conhecê-la. O objetivo do projeto foi delinear o 

perfil clínico-epidemiológico dos pacientes atendidos no serviço de Oftalmologia da UFPR. Em 

relação ao método, pacientes em primeira consulta no serviço de oftalmologia da UFPR foram 

entrevistados entre outubro de 2021 e abril de 2022. O termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) foi colhido e as informações dos pacientes armazenadas em local protegido. Segundo o 

dimensionamento amostral para estimativas de proporções com população finita, a amostra 

necessária para a pesquisa foi de 290 pacientes. No total, 291 participantes foram incluídos na 

pesquisa. Houve predominância de população feminina (64.3%), branca (72.2%), com baixa 

escolaridade e renda familiar de até 3 salários-mínimos (78.3%). A média de idade e desvio 

padrão foram de 55.68 ± 19,23 anos. “Dificuldade para enxergar” foi a queixa mais frequente 

(67,35%). Em 73% dos pacientes, a queixa havia iniciado há mais de 1 ano. Quanto a consultas 

anteriores, 59% dos pacientes haviam buscado atendimento oftalmológico em outro serviço. 

Destes, 58.8% buscaram consulta particular, enquanto 29.4% buscaram consulta pelo SUS e 

11.8% por plano de saúde. Unidades Básicas de Saúde de Curitiba realizaram a maior parte dos 

encaminhamentos ao serviço de oftalmologia da UFPR (68,7%). O intervalo entre a solicitação 

de consulta especializada na UBS e a data da consulta em si obteve variação expressiva: Para 

41,9% dos pacientes, foi de 1 mês ou menos, enquanto para 38,5% foi de 6 meses ou mais. 

Hipertensão arterial sistêmica (45.3%), diabetes mellitus (24.7%) e hipotireoidismo (12.7%) 

foram as comorbidades mais frequentes. Concluiu-se que o serviço de oftalmologia da UFPR 

atende estratos de baixa renda e escolaridade, geralmente mais de 1 ano após perceber o problema 

oftalmológico. Além disso, o longo tempo de espera até chegar à UFPR pode ter influenciado 

pacientes a buscar consultas no setor privado. 
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O sistema ubiquitina é essencial para a manutenção da homeostase e para o controle de uma ampla 

gama de funções celulares. Por esse amplo envolvimento, é de extrema importância que seja 

finamente regulado, uma vez que disfunções no sistema ubiquitina levam a várias doenças 

humanas. A regulação do sistema ubiquitina é feita por deubiquitinases (DUBs), que atuam 

removendo a marcação de ubiquitina dos substratos proteicos, retardando sua degradação ou 

redirecionando tais substratos para outros compartimentos intracelulares. Dentre todas as famílias 

de DUBs, USP é a mais extensa tendo como membro USP2, cujo gene possui duas formas de 

processamento alternativo de RNA, USP2a e USP2b, que se diferenciam apenas na região N-

terminal. A presença de duas isoformas distintas de processamento de USP2 e a inexistência de 

anticorpos comerciais que possam distinguir entre as duas isoformas justifica a produção de 

reagentes confiáveis para o estudo de USP2. Com base nisso, a obtenção de anticorpos 

monoclonais para o estudo da USP2b mostra-se relevante para a investigação do papel da USP2b 

no contexto celular e de sinalização molecular. A estratégia utilizada neste projeto foi a expressão 

do exon 2 da USP2 (presente apenas na USP2b) na forma de uma proteína recombinante contendo 

etiqueta de poli-histidina posicionada na região amino terminal. Dessa forma, no presente projeto 

foi realizada a construção de plasmídeo de expressão para células bacterianas contendo 8 

repetições sequenciais (tandem) do exon diferencial de USP2b. A partir da digestão do plasmídeo 

pET28a_USP2b4rep contendo 4 repetições do exon 2 e já disponível no laboratório, com as 

enzimas NheI e Xho1 foi possível a inserção de nova sequencia de 4 repetições à jusante daquela 

já contida no vetor. Após reação de ligação e transformação bacteriana com o produto da reação 

obteve-se o plasmídeo pET28a_USP2b8rep. A expressão da proteína recombinante USP2b-8T 

foi adequada e suficiente para a imunização de animais. Entretanto optou-se pela não imunização 

de animais com este antígeno. Tal decisão foi tomada como consequência do sucesso na produção 

de imunogenicidade em camundongos, em projeto conduzido paralelamente a este, e que fez uso 

da proteína USP2b contendo quatro repetições em tandem do exon 2. Este projeto foi bem 

sucedido na obtenção do antígeno USP2b-8T, o qual poderá ser utilizado em protocolos 

alternativos de imunização de animais. Entretanto a proteína USP2b-4T já está sendo utilizada 

com este fim e sua imunogenicidade será avaliada em experimentos futuros. 
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A gestação e o parto são períodos envoltos por crenças, mitos e saberes populares que são 

repassados entre gerações, e dentre esses está a interferência das fases da Lua no trabalho de parto. 

Teve-se como objetivo identificar a relação das fases da Lua com o início do trabalho de parto de 

parturientes atendidas em uma maternidade de risco habitual no ano de 2018. Trata-se de estudo 

quantitativo descritivo de corte transversal, com coleta retrospectiva de dados secundários, a partir 

de planilhas e livros registros do Centro Obstétrico de uma maternidade de risco habitual do 

município de Curitiba, Paraná, no período de janeiro a dezembro de 2018. Os dados coletados 

referem-se aos internamentos de gestantes que deram entrada no Centro Obstétrico por trabalho 

de parto espontâneo a termo e tiveram como desfecho parto vaginal não induzido ou cesariana de 

emergência. Os dados foram coletados de março a maio de 2021 e analisados de forma descritiva 

e por meio dos testes ShapiroWilk e U de Mann-Whitney. Foram analisados dados de 1.963 

internamentos, 953 (48,5%) deles ocorreram no período diurno e 1.004 (51,1%) no período 

noturno; foram identificados 15 motivos pelos quais as parturientes deram entrada no Centro 

Obstétrico, e o que mais apareceu foi o descrito como trabalho de parto espontâneo (1.612 - 

82,1%). Prevaleceu a idade de parturientes de 20 a 29 anos (1.148 - 58,5%), primigesta (813 – 

41,4%), com 39 semanas de gestação (508 – 25,9%), e via de nascimento por parto vaginal (1.716 

- 87,4%). O maior motivo para as cesarianas foi em relação a distocias e parada de progressão (53 

– 21,4%) e 505 (25,7%) fizeram uso de ocitocina no trabalho de parto. Dos profissionais que 

prestaram assistência no nascimento, 867 (44,2%) eram médicos e 856 (43,6%) enfermeiros 

obstetras; a fase lunar com maior número de internamentos foi Quarto Minguante (521 – 26,5%); 

e não foram encontradas diferenças significativas entre o número de internamentos nos dias de 

mudança de fase da Lua em relação aos outros dias (W = 15787, p-valor = 0.7572). Estes dados 

assemelham-se a outros estudos, assim ressalta-se a necessidade de fornecer orientações às 

mulheres a partir de evidências já apontadas na literatura. A identificação da não relação das fases 

lunares com o início do trabalho de parto auxilia a desvendar mitos, crenças e saberes populares 

que cercam a gestação e o parto e reforçar as evidências científicas para uma experiência positiva 

de parto e nascimento. 
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Durante a pandemia de Covid-19, atividades presenciais se adaptaram para dar continuidade 

assuas ações permeadas pelo isolamento e distanciamento social. Sendo assim, foi necessário 

reinventar estratégias adotadas pela educação, esportes, trabalho, entre outros movimentos da vida 

cotidiana. Além do mais, o papel de intervenção da Universidade para com a comunidade; a 

obtenção de conhecimentos sobre o cotidiano e visualizar as novas possibilidades educacionais 

se torna imprescindível. Desse modo, o seguinte trabalho busca investigar o Projeto de Extensão 

“Artes circenses e Ginástica como possibilidade paraformação de professores na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR)” que teve como ação o desenvolvimento de aulas remotas de Ginástica 

para Todos, veiculadas pela plataforma Microsoft Teams. Realizada por acadêmicos do curso de 

educação física, destinadas a crianças de seis à doze anos durante quatro meses (setembro à 

dezembro) de 2021. Foram analisadas, assim, dez aulas remotas que culminaram na apresentação 

coreográfica de cinco crianças. Sob esse viés, o objetivo é apresentar as diferentes metodologias 

utilizadaspara mediar as aulas remotas na turma da manhã do projeto sobre ginástica para todos 

que permitiu experimentar e interiorizar saberes gímnicosexpressos na apresentação final. A 

metodologia foipesquisa qualitativa participativa com análise documental, subsidiada por 

relatórios de observação de campo, produzidos pela acadêmica responsável pela turma da manhã 

e os planos de aula de referência. Os resultados obtidos apresentam a utilização de método parcial 

ou global; aberto; de tematização e os criativos, brainstorming e perguntas operacionalizadas, 

para compor asatividades, proporcionando aprendizado e vivência de padrões básicos de 

movimento, durante o ensino remoto, por meio da ludicidade e coletividade com criatividade, 

sem abandonar a técnica específica; observa-se também que os diferentes métodos apresentam 

pontos positivos e/ou negativos ao enfrentar as barreiras do remoto, mas que podem ser 

potencializados no conteúdo específico. Conclui-se que é possível de veiculação de aulas remotas 

de ginástica para todos em decorrência da efetiva escolha metodológica para desenvolver e avaliar 

os conteúdos, remodelando a prática para atenderdemandas emergências, priorizando a 

brincadeira como caminho para a técnica e aprendizado, por meio de diferentes metodologias. 
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A doença de Chagas (DC), causada pelo parasito Trypanosoma cruzi, é considerada pela OMS, 

como uma doença tropical negligenciada, atingindo principalmente populações mais vulneráveis. 

Uma vez que o tratamento apresenta eficiência questionável e efeitos colaterais severos, o 

desenvolvimento de vacina pode ser estratégico. Nosso grupo de pesquisa tem interesse na 

atenuação de cepa de baixíssima virulência a fim de utilizá-la como vacina ou vetor vacinal para 

outras patologias como demonstrado anteriormente. Neste projeto almejamos a obtenção de 

vetores para expressão de genes repórteres para fluorescência e luminescência, a fim de obter 

parasitos que sejam facilmente/eficientemente seguidos em infecção crônica, estágio onde a 

parasitemia sanguínea é baixíssima, e colonização tecidual escassa. Neste estágio na infecção 

experimental a presença de parasitos é não detectável pelas técnicas convencionais. Sendo assim, 

adaptamos a técnica BIOBRICK, criando a estratégia TcBIOBRICK para clonagem de 

fragmentos de forma modular e versátil e gerar um plasmídio para expressão de três cópias de 

“red-shifted” Luciferase (rsLUC) e de “green fluorescent protein” (GFP). Até o momento criamos 

um vetor contendo 2 cassetes para expressão da proteína rsLUC, juntamente com o cassete para 

expressão do gene de resistência a Neo/Kan que é facilmente removível utilizando a proteína CRE 

recombinase. Nosso próximo passo é unir o módulo contendo o promotor de rRNA do parasito 

dirigindo a expressão da proteína fluorescente mNeonGreen. Este plasmídio final será introduzido 

por eletroporação em formas epimastigotas (selvagem e/ou atenuadas) para avaliar a eficiência 

de expressão dos genes repórteres. 

Colaboradores do projeto: Luana Camila de Oliveira, Maria Júlia Cruz, José Luis Saenz-Garcia, 

Luiz Vasconcelos Machado, Israel Bertinotti de Oliveira, Wanderson Duarte da Rocha. 
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A derme é a camada mais profunda da pele, onde se encontram as células responsáveis pela síntese 

de colágeno e elastina. As células possuem um balanço de espécies oxidantes (radicais livres de 

oxigênio) e antioxidantes, mas quando esse equilíbrio se perde acontece um aumento de radicais 

livres, e como essas espécies são cumulativas elas agravam e antecipam o processo de 

envelhecimento. O efeito causado pelo excesso de radicais livres é combatido pela presença do 

sistema de defesa antioxidante natural do organismo e também outros antioxidantes que mantêm 

o equilíbrio, neutralizando ou removendo essas espécies. A fruta amora-preta (gênero Rubus sp) 

cultivar xavante possui óleo fixo com uma composição rica em compostos de bioativos naturais, 

tais como vitaminas A e C, esteróis, carotenoides e polifenóis (antocianinas, flavonoides, ligninas, 

ácidos e taninos) que expressam elevada ação antioxidante, tanto in vitro como in vivo. Sendo 

assim, o óleo de amora apresenta potencial para uso na indústria cosmética como ativo pró-

envelhecimento da pele. Baseado nisso, o objetivo deste trabalho de pesquisa foi avaliar a 

propriedade estimulante de síntese de colágeno do óleo de amora preta cv. xavante por meio do 

cultivo celular da linhagem de fibroblastos CCD1059 sk, seguindo a metodologia de coloração 

Picrosirius. As células foram tratadas em quadruplicata com as amostras do óleo da semente da 

amora xavante extraídas em CO2, n-hexano e propano, na concentração de 100 µg/mL e 

incubadas a 37 °C e 5% CO2 por 72 horas. Depois da incubação, o meio foi retirado e as células 

de fibroblastos foram lavadas com tampão PBS estéril e fixadas com fluido de Bouin. O colágeno, 

por fim, foi quantificado realizando a leitura de absorbância a 550 nm em leitora de microplaca. 

Os resultados mostraram que o óleo da semente da amora preta cv. xavante extraído por hexano 

aumentou em 42,3% a síntese de colágeno comparado ao resultado de células que não foram 

tratadas com o óleo, seguido do óleo extraído por CO2 subcrítico (aumento de 39,1%). Já o óleo 

extraído em propano revelou uma redução na síntese de colágeno de 26,7%, resultado este que 

reforça o resultado de citotoxicidade das frações do óleo obtidas pelos solventes em questão. 

Diante disso foi possível concluir que o óleo da amora preta cv. Xavante obtido por extração em 

CO2 subcrítico é um promissor ativo para uso cosmético em produtos para o rejuvenescimento 

cutâneo. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  244 
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Dentre os cânceres infantojuvenis, a leucemia é a neoplasia que mais acomete crianças e 

adolescentes no Brasil e no mundo. Sabe-se que muitas proteínas codificadas por genes 

supressores tumorais e oncogenes têm papel fundamental na tumorigênese, mas recentes estudos 

têm ampliado o leque de moléculas que participam desse processo. Uma delas são os RNAs 

longos não codificantes (lncRNAs): transcritos ativos de RNA, maiores que 200 pares de base e 

maioria deles sem informação para codificar proteínas. Já foram descritas mais de 70.000 

lncRNAs, e é exponencial a descoberta de novas variantes nessas moléculas associadas ao câncer. 

Devido a isso, e à carência de estudos de associação dessas moléculas com leucemia infantil na 

população brasileira, o presente estudo tem o objetivo de avaliar a presença polimorfismos 

associados à leucemia na população brasileira. Para isso, foram selecionadas associações de 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) à leucemia já registradas em bases de dados de 

GWAS (estudos de associação genômica ampla) e mapeadas em regiões genômicas que 

transcrevem lncRNAs. Para cada SNP escolhido, foram desenhados primers alelo-específicos. 

Após a padronização das reações em cadeia da polimerase (PCRs) específicas para cada SNP, foi 

verificada a presença das variantes por sequenciamento de Sanger. Depois, as amostras da 

população de estudo foram genotipadas. As amostras caso consistem em DNA extraído da fase 

leucocitária do sangue coletado de pacientes de 0-19 anos com leucemia, tratados no Hospital 

Oncopediátrico Erastinho. Já as amostras controle provêm de indivíduos saudáveis sem histórico 

familiar de câncer hereditário, armazenadas no Laboratório de Citogenética Humana e 

Oncogenética (LabCHO) da Universidade Federal do Paraná. Até o momento, três regiões 

genômicas foram estudadas: CDKN2B-AS1 (rs2069426), KCNMB2-AS1 (rs9290663) e 

CCDC26 (rs75777619). Para cada uma, a PCR foi padronizada e os três diferentes genótipos 

foram confirmados por sequenciamento. Futuramente, com as amostras caso e as controle 

genotipadas para cada região estudada, análises estatísticas de associação serão realizadas. Os 

resultados desse trabalho contribuirão para o entendimento da genética da população brasileira, 

especificamente paranaense, em respeito a variantes com associação estatística a leucemias. Além 

disso, a análise de polimorfismos abre oportunidades para estudos funcionais com os lncRNAs 

aqui estudados, agregando assim ao avanço na pesquisa em biologia do câncer e da leucemia. 
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Micoplasmas hemotrópicos (hemoplasmas) são pequenas bactérias Gram-negativas que 

parasitam eritrócitos e podem causar anemia leve a grave em uma ampla gama de mamíferos, 

incluindo ruminantes. A população bovina na Somália é de cerca de 3,9 milhões, com animais 

mais concentrados nas áreas do rio, principalmente nos vales do rio Juba e do rio Shabelle. As 

informações sobre hemoplasmas na África Subsaariana são escassas, principalmente na Somália, 

onde nenhum estudo foi realizado até o momento. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar 

a ocorrência molecular de hemoplasmas em 131 amostras de sangue de bovinos de Lower 

Shabelle, Somália. Um total de 74/131 (56,48%; 95% CI: 47,93-64,67%) bovinos foram positivos 

para hemoplasmas por PCR em tempo real (qPCR) com base no gene 16S rRNA. As amostras 

positivas para hemoplasma foram posteriormente submetidas a PCR convencional específicas 

para as espécies Mycoplasma wenyonii e 'Candidatus Mycoplasma haematobovis' com base no 

gene 16S rRNA. Um total de 34/74 (45,94%; 95% CI: 35,07-57,22%) animais estavam  

coinfectados por ambas as espécies; 31/74 (41,89%; 95% CI: 31,32- 53,26%) e 3/74 (4,05%; 95% 

CI: 01,39-11,25%) bovinos foram infectados unicamente por M. wenyonii e 'Ca. M. 

haematobovis', respectivamente. Seis de 74 (8,1%; 95% CI: 03,77-16,58%) bovinos foram 

negativos nos ensaios de PCR convencional, mas testaram positivos para o gene 16S rRNA de 

hemoplasmas  na semi-nested PCR . A análise filogenética dos genes 16S rRNA de hemoplasmas 

obtidos por PCR confirmou que os animais estavam infectados com M. wenyonii e 'Ca. M. 

haematobovis". A sequência dos genes 16S e 23S rRNA e fragmentos do gene RNAse P das 

amostras hemoplasma-positivas pelo PCR semi-nested confirmará posteriormente as espécies que 

estão infectando os animais. Este é o primeiro estudo sobre a detecção e caracterização molecular 

do hemoplasma em bovinos da Somália. 
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Os cyclovírus são um grupo de vírus com genoma de DNA fita simples circular de organização 

ambisenso descobertos em 2010 e, desde então, detectados em amostras de aves, mamíferos, 

insetos, aracnídeos e peixes dos seis continentes. Apesar da ampla gama de hospedeiros, os 

aspectos epidemiológicos e patogênicos da infecção permanecem pouco esclarecidos. Em aves, 

existem relatos de possível associação dos cyclovírus com quadros de proventriculite. Este 

trabalho foi realizado com o objetivo de desenhar e avaliar in silico conjunto(s) de primers para a 

detecção molecular de cyclovírus associados às aves através de amplificação pela reação em 

cadeia da polimerase (PCR), de maneira a ampliar as opções de detecção e contribuir com o 

esclarecimento da biologia dos cyclovírus. As 27 sequências de genoma completo de cyclovírus 

associadas a aves disponíveis em banco de dados foram submetidas à análise filogenética com 

Maximum Likelihood como método de inferência e o Generalized Time-Reversible (GTR) como 

modelo evolucionário de substituição, utilizando 1000 réplicas de bootstrap como medida de 

confiança. Não se observou padrão de clados formados por hospedeiro, tipo de amostra, ano ou 

localização geográfica de coleta, mas sim um agrupamento irregular das sequências associadas. 

Com a alta variabilidade genômica entre as sequências, foi selecionado, em função do percentual 

de identidade e da topografia filogenética, determinado conjunto de sequências para ser usado 

como template para o desenho e a avaliação in silico dos primers através do software Primer Blast. 

15 pares de primers foram então avaliados in silico em função da região de anelamento, tamanho 

do amplicon, auto-complementaridade, auto-complementaridade na extremidade 3’, porcentagem 

de GC, bases próximas à extremidade 3’, temperatura de melting, e repetições de nucleotídeos de 

mesma base e o par 5’-CATCCCACCACTTGCCTCTC-3’ e 5’-

TGGAGTCGTCAAACCCAGAG-3’ foi avaliado como o mais adequado. Para o estudo dos 

cyclovírus, tão diversos genomicamente e não agrupáveis diretamente por organismo de origem, 

tipo ou localização geográfica de coleta de amostra biológica, o desenho e a avaliação in silico de 

primers é importante, já que estes baseiam o desenvolvimento e a padronização de reações de 

PCR que devem facilitar a detecção molecular dos cyclovírus e o consequente esclarecimento de 

suas características. 
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A disfunção temporomandibular (DTM) e o bruxismo são problemas que afetam as articulações 

e músculos da mandíbula. O papel da oclusão e o impacto do tratamento ortodôntico nas 

disfunções temporomandibulares (DTM) ainda permanecem controversos. As associações entre 

estes tópicos representam um desafio, especialmente para os ortodontistas, uma vez que as 

relações oclusais são amplamente modificadas durante o tratamento ortodôntico. Nesse cenário, 

pouco se sabe sobre a correlação entre o bruxismo em vigília e características oclusais como fator 

limitante para o tratamento ortodôntico.  Por isso, o objetivo deste trabalho foi estabelecer as 

correlações entre características oclusais e o bruxismo em vigília. A metodologia foi baseada na 

aplicação de questionários que avaliaram informações como dados sociodemográficos, análise 

oclusal e presença de bruxismo em vigília. A amostra foi composta por 150 estudantes do curso 

de Odontologia da Universidade Federal do Paraná, do 1º ao 9º períodos do curso, maiores de 18 

anos de idade, que se voluntariaram para participar da pesquisa. Todos os participantes precisaram 

ler uma carta de Informação e assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

de acordo com as normas do Comitê de Ética/Plataforma Brasil. Os alunos responderam a 

questionários coletando informações como dados pessoais, estilo de vida, história médica, 

avaliação de comportamentos orais, além da análise oclusal e mensuração da presença de 

hipertrofia, edentações e hiperqueratose relacionados ao bruxismo em vigília. Após o término da 

coleta de informações, os dados foram tabulados em uma planilha do Excel for Windows e no 

presente momento estão sendo submetidos à análise estatística. Espera-se mensurar as correlações 

entre a oclusão e o bruxismo em vigília, a fim de facilitar o diagnóstico, plano de tratamento e 

prognóstico para o cirurgião-dentista. 
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O rubim, de nome científico Leonurus sibiricus, é uma planta medicinal nativa de países asiáticos 

e utilizada no Brasil pelo seu potencial cicatrizante e anti-inflamatório em comunidades do sul do 

país. Plantas medicinais são aquelas que in natura, em forma de extrato, chás, infusões, entre 

outros, são utilizadas desde a antiguidade com o objetivo de curar ou tratar diversas enfermidades. 

Dessa forma, o objetivo deste ensaio é testar e possivelmente validar os efeitos de cicatrização e 

antimicrobianos do rubim, a partir de seu extrato aquoso fracionado por cromatografia de alta 

eficiência. O material coletado na cidade de Toledo – Paraná/Brasil foi desinfectado, triturado e 

preparado em forma de extrato aquoso de acordo com os protocolos estabelecidos, sendo 

posteriormente fracionado utilizando-se Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE); das 

frações obtidas, foi escolhida a de maior expressividade e testada em forma de gel preparada com 

Carbopol  1%, pH  6 a 7 em ratos Wistar (CEUA 34/2020/UFPR-Setor Palotina), sendo realizado 

tratamento diariamente nos grupos G1 (controle negativo – Carbopol 1%), G2 (tratamento) e G3 

(controle positivo – Dexpantenol 5%) e eutanásia nos dias 3, 7, 14 e 21 de experimento; anotou-

se em diário as impressões observadas. Foi observado macroscopicamente uma melhor redução 

no tamanho das feridas no grupo G2 em detrimento de G1 e redução semelhante de tamanho em 

relação a G3, menos dor e edema em G2 em relação a G1 e G3 e melhor aspecto estético em G2 

em relação a G1 e G3, além de menor formação de crostas e necrose em G2 comparado aos outros 

grupos, levando em conta tanto o experimento principal como a duplicata. Assim, observou-se 

macroscopicamente o efeito positivo de auxílio na cicatrização e anti-inflamatório do rubim no 

tratamento de feridas cutâneas tanto em aspecto funcional como estético, sendo necessário e 

esperado que esses resultados sejam validados em análise estatística de área das feridas. 
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O sistema imune inato é a primeira linha de defesa do corpo humano, formado por componentes 

que são puramente barreiras físicas, também células especializadas como os neutrófilos. Estas 

células são peças-chave que auxiliam todo o sistema imune inato a defender o corpo de patógenos 

estranhos. Na literatura científica há muitos trabalhos que mostram o impacto do exercício físico 

sobre neutrófilos, variando o protocolo de exercício utilizado, os parâmetros mensurados, a idade 

e os hábitos de vida dos participantes. Com o intuito de reunir e comparar os dados publicados, o 

objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão narrativa para descrever o impacto do exercício 

físico de diferentes modalidades (aeróbico e musculação) e intensidades (agudo e crônico), sobre 

neutrófilos de indivíduos de várias faixas etárias, atletas e não atletas. A pesquisa bibliográfica 

foi realizada durante o período de setembro de 2021 a janeiro de 2022 na base de dados Medline® 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online Complete), utilizando as seguintes 

palavras-chave: Neutrophils, Neutrophil, Innate immunity, Exercise, Aerobic Exercise, Strength 

Exercise, Physical Activity. Foram realizadas buscas combinadas com operadores booleanos 

(AND, OR ou AND NOT) para Innate Immunity AND neutrophils, obtendo-se 2.211 artigos; 

Neutrophils AND exercise,obtendo-se 227 artigos; Neutrophils AND Strength Exercise, obtendo-

se 13 artigos; Neutrophils AND Physical Activity, obtendo-se 325 artigos, e Innate Immunity 

AND Exercise obtendo-se 89 artigos. Foram excluídos artigos duplicados, e os que não 

relacionavam neutrófilos com atividade física, resultando 39 artigos. Indivíduos de estudos que 

foram considerados fisicamente ativos, atletas e até mesmo amostras consideradas 

insuficientemente ativas, porém ainda assim ativas, possuem uma resposta neutrofílica maior 

durante e após o exercício físico em comparação com indivíduos sedentários. Além disso, os 

resultados sugerem que, em condições de estresse fisiológico induzido pelo exercício crônico, há 

aumento de expressão de proteínas-chave pelos neutrófilos após realização do protocolo. A 

questão que não fica clara após a realização desta revisão é em que ponto a atividade física passa 

a ser danosa para a atividade de neutrófilos, passando a apresentar um potencial agressor de 

hiperestimulação. 
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A deficiência de glicose-6-fosfato é uma disfunção enzimática nas hemácias associada ao 

cromossomo X. Os SNVs que caracterizam variantes de G6PDd apresentam maiores frequências 

em regiões de endemismo de malária, reforçando a hipótese de que estas são naturalmente 

selecionadas devido ao efeito protetivo de G6PDd contra o protozoário Plasmodium falciparum. 

Em indivíduos com tal deficiência, infecções de repetição, ingestão de favas e fármacos, tais quais 

Primaquina e Cloroquina, se não metabolizados corretamente, danificam permanentemente as 

estruturas das hemácias, levando a um quadro de anemia hemolítica. Dentre as variantes 

existentes para o gene de G6PDd, as mais comuns são de origem africana e mediterrânea. O 

objetivo da pesquisa desenvolvida foi  analisar as diferentes variantes para G6PDd existentes na 

população brasileira, com diferentes fenótipos, ancestralidades e regiões geográficas. Com base 

na pesquisa bibliográfica, foram encontrados SNVs que determinam G6PDd descritos na 

literatura. Utilizando o Ensembl.org, foram obtidas as posições cromossômicas dessas variantes, 

para que se pudesse verificar a presença das variantes de G6PDd em amostras previamente 

genotipadas por projetos anteriores na instituição utilizando o RStudio. Após essa filtragem, 

obtiveram-se 27 SNVs. As análises estatísticas para esses SNVs foram feitas utilizando os 

programas PLINK v1.9, Arlequin v3.5.2 e R, packages pegas e stats. Dos 27 SNVs estudados, no 

grupo amostral apenas 8 foram polimórficos nos negros, 10 em brancos e 5 nos Ameríndios. Não 

foi possível traçar uma correlação entre ancestralidade subcontinental e a prevalência de G6PDd, 

entretanto foi possível observar uma maior frequência de variantes africanas para G6PDd na 

população afro-brasileira. 18 populações foram testadas para calcular o grau de diferenciação das 

frequências das variantes de G6PDd, a distância genética foi significativa (p<0,05) na maior parte 

das análises. As 3 regiões brasileiras apresentaram menor diferenciação entre si e entre as 

populações quilombolas brasileiras do que quando comparadas com populações africanas. A alta 

heterogeneidade populacional e a forte ancestralidade africana no país torna o estudo das variantes 

de G6PDd de suma importância, considerando o caráter discreto e as implicações graves dessa 

doença. Isso se torna ainda mais relevante na situação geopolítica atual, onde figuras públicas 

incentivam a ingestão de cloroquina, que induz anemia hemolítica, de forma ampla e 

inconsequente.  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  251 

EFEITOS DE MICROCISTINAS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM PEIXES 

RHAMDIA QUELEN: AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS EM 

RIM 

Nº 202211660 

Autor(es): Nayara Geovana Zonatto Costa 

Orientador(es): Helena Cristina da Silva de Assis 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Aquecimento Global, Biomarcadores Bioquímicos, Ecotoxicidade De 

Cianotoxinas 

 

As ações antrópicas têm intensificado alterações ambientais, como o aquecimento global e o 

aumento de eutrofização nos ecossistemas aquáticos. Como consequência, há formação de 

florações de cianobactérias, que podem representar um risco ambiental e de saúde humana devido 

à liberação de cianotoxinas no ambiente, principalmente de microcistinas. A hepatotoxicidade das 

microcistina já é bem conhecida, porém, o conhecimento sobre os efeitos dessas toxinas em outros 

tecidos ainda é escasso. Desta forma, faz-se necessário compreender efeitos adversos na saúde de 

organismos aquáticos, como os peixes nativos. Diante disso, a presente pesquisa objetivou avaliar 

os efeitos de microcistinas em biomarcadores bioquímicos de rim posterior em peixes da espécie 

Rhamdia quelen, bem como avaliar se o aumento de temperatura pode alterar o grau de toxicidade 

dessas cianotoxinas. Para tanto, os peixes foram aclimatados por 30 dias e expostos a quatro 

grupos: peixes não expostos às microcistinas (Controle) 24ºC e 28ºC; e peixes expostos à 3 µg L-

1 de microcistinas (MC) nas temperaturas de 24ºC e 28ºC. Após 96 horas de exposição, os animais 

foram anestesiados e foi realizada a eutanásia. Posteriormente, o rim posterior foi coletado e 

armazenado a -80ºC até o processamento das análises. Os biomarcadores bioquímicos analisados 

foram a atividade de glutationa S-transferase (GST), superóxido dismutase (SOD), glutationa 

peroxidase (GPx) e a lipoperoxidação de membranas (LPO). A exposição às microcistinas 

(MC24ºC) causou o aumento da atividade de GST e, o aumento de temperatura (MC28ºC) 

intensificou tal efeito, quando comparados aos grupos Controle. Ainda, foi constatado que a 

exposição aos tratamentos MC24ºC e MC28ºC causou o aumento da atividade da enzima SOD e 

danos por LPO. Diante de tais resultados, constatou-se que a exposição às microcistinas pode 

causar efeitos de toxicidade em rim posterior de R. quelen, e que o aumento de temperatura pode 

intensificar estes efeitos, como dano em membranas celulares. Desta forma, é importante 

conhecer os efeitos da microcistina em outros tecidos e reforçar a realização de monitoramento 

frequente quanto a presença dessas cianotoxinas no ambiente, visto que podem ocorrer efeitos 

adversos a organismos não-alvo. 
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O melanoma metastático é um tipo de câncer de pele originado a partir de mutações nos 

melanócitos. Seu fenótipo metastático faz com que ele seja altamente agressivo, e, em fases mais 

avançadas do diagnóstico, os tratamentos disponíveis são pouco eficazes além de acarretarem 

uma série de efeitos colaterais. Dessa maneira, a busca por terapias baseadas em polissacarídeos 

que apresentem citotoxidade reduzida e ação antitumoral é o objetivo do Grupo de Pesquisa em 

Células Inflamatórias e Neoplásicas da UFPR. Neste trabalho, a k-carragenana, uma galactana 

sulfatada obtida a partir de algas vermelhas do gênero Kappaphycus alvarezii, teve sua ação 

antimelanoma testada em comparação a seus derivados parcial e totalmente oxidados a fim de 

estabelecer correlações entre a estrutura e função. A k-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. Já os dados obtidos no ensaio de invasão celular apontam uma redução de cerca 

de 60%  na capacidade invasiva das células de melanoma tratadas com a carragenana nativa e 

parcialmente oxidada.  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. Com base nos resultados obtidos 

pode-se prospectar a k-carragenana, especialmente nas suas formas modificadas quimicamente 

por oxidação, como moléculas promissoras no tratamento antimelanoma. 
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A participação dos cães nas ocorrências de busca de pessoas é fundamental para o sucesso do 

trabalho dos bombeiros militares, pois os sentidos aguçados e, principalmente, o olfato apurado 

auxiliam na redução do tempo de duração das ocorrências. No entanto, o bem-estar dos cães pode 

ser influenciado pelo trabalho, dependendo, em especial, da extensão da demanda e dos riscos 

envolvidos. O objetivo do projeto foi estudar o bem-estar de cães pré e pós atividade de busca de 

pessoas por meio de odor específico. Foram acompanhadas 11 atividades simuladas de busca, 

realizadas por três cães das raças Bloodhound, Labrador Retriever e Pastor Belga Malinois, 

tutelados pelos bombeiros militares. As atividades ocorreram na sede da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Curitiba. As atividades simuladas foram realizadas 

com o objetivo de monitorar a realização pela dupla bombeiro-cão de um percurso pré-definido. 

O deslocamento da dupla foi realizado a pé, com variações de terreno, transposição de cursos 

d’água e variação do ritmo de caminhada. Foram aferidas as frequências cardíaca (FC) e 

respiratória (FR), a pressão arterial sistólica (PAS) e foram avaliadas as expressões 

comportamentais dos cães, ao início e ao final das atividades simuladas. O tempo necessário para 

realizar o percurso foi de 25,6±5,4 minutos. Os valores médios pré e pós-percurso, 

respectivamente, para cada um dos parâmetros fisiológicos analisados foram de FC 95,2±3,6 e 

125,0±7,6 BPM; FR 37,9±3,0 e 64,4±3,6 MRPM; e PAS 120,0±1,9 e 135,4±3,4 mmHg. 

Observou-se diferença (p<0,05) entre os valores pré e pós-atividade para todos os parâmetros 

fisiológicos estudados. Houve mudanças comportamentais associadas a esforço e cansaço físicos 

em cães, como respiração ofegante, inquietude, bocejo e lambedura de narinas. Adicionalmente, 

os cães não demonstraram sinais comportamentais de medo ou insegurança; um cão apresentou 

sinais de desconforto em uma pista simulada realizada por ele. A intensidade de atividade física 

para cães depende de diversos fatores como raça, porte, alimentação e idade. Assim, é possível 

concluir que a atividade de busca de pessoas por meio de odor específico, nas condições 

estudadas, causou um esforço físico moderado para os três cães de busca estudados, sem indícios 

de sentimentos fortemente negativos. 
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A transição de sistema de produção de ovos com uso de gaiolas para sistemas livres de gaiolas é 

um fenômeno crescente no Brasil. No entanto, para que esse sistema mais ético de produção de 

alimentos possa avançar, uma série de medidas do ambiente institucional, como leis, normas e 

padrões de mercado, é necessária. Uma vez que tais elementos ainda são insuficientes no Brasil, 

estabelece-se um vazio institucional. As Organizações Não-Governamentais (ONGs) de proteção 

animal vêm sendo apontadas como um dos atores que ajudam a preencher tais vazios. Entretanto, 

não se sabe com clareza os mecanismos que as ONGs vêm adotando e seus impactos nessa 

transição. Portanto, nosso objetivo principal foi analisar o papel das ONGs com atuação no Brasil 

quanto ao preenchimento de vazios institucionais na transição da produção de ovos em gaiolas 

para modelos mais éticos. Para isso, entrevistas em profundidade com representantes de ONGs 

de proteção animal foram realizadas e, posteriormente, com pesquisadores de bem-estar animal. 

Na primeira etapa foram entrevistados sete representantes de cinco ONGs de proteção animal que 

atuam no Brasil. Foram encontradas setes frentes de trabalho: engajamento corporativo, com 

produtores, com instituições financeiras, com o setor público, com o consumidor; realização de 

pesquisas científicas e investigações. As frentes mais trabalhadas foram engajamento corporativo 

e com o setor público. As frentes de trabalho engajamento corporativo, com produtores, com o 

setor público e com o consumidor apresentaram diferentes estratégias de funcionamento. Na 

segunda etapa, foram entrevistados dois pesquisadores da área de bem-estar animal de diferentes 

instituições. Foi identificado o desconhecimento dos pesquisadores em bem-estar animal sobre a 

atuação das ONGs. Enquanto os representantes das ONGs acreditam que as frentes de trabalho 

citadas são efetivas, os pesquisadores em bem-estar animal acreditam que as mesmas apresentam 

baixo impacto. A necessidade de maior contato e apoio aos produtores de ovos foi ressaltada pelos 

pesquisadores. Dessa forma, os resultados iniciais sugerem que o preenchimento do vazio 

institucional em relação a sistemas de produção de alimentos pelas ONGs de proteção animal 

busca engajamento de mais atores para desenvolver e implementar novos padrões de mercados, 

leis e normas considerando o bem-estar animal. Para maior efetividade, parece necessária uma 

maior conexão entre todos os atores, incluindo melhor divulgação das frentes de trabalho das 

ONGs de proteção animal. 
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A solubilidade de um fármaco é característica determinante para o delineamento de uma possível 

forma farmacêutica, pois exerce impacto direto na sua dissolução e biodisponibilidade. Para 

substâncias de classe II do Sistema de Classificação Biofarmacêutica, como é o caso da 

glibenclamida, a baixa solubilidade pode provocar variações indesejáveis em sua concentração 

plasmática e comprometer a eficácia da terapia medicamentosa. Buscando maneiras de corrigir 

os problemas de solubilidade apresentados por esta classe de fármacos diversas técnicas vêm 

sendo propostas, dentre as quais, vale destacar a produção de dispersões sólidas. A elaboração de 

uma dispersão sólida consiste em utilizar um veículo biologicamente inerte para dispersar uma 

ou mais substâncias ativas. Para este trabalho o objetivo foi, a produção de dispersões sólidas 

através da secagem por spray drying e a análise das suas características de solubilidade. Foram 

disperses soluções etanólicas 30% (v/v) contendo as proporções 1:0.5, 1:0.75 e 1:1 de 

glibenclamida e polivinilpirrolidona. Após o processo de secagem por spray drying, realizou-se 

o doseamento das dispersões sólidas por espectrofotometria-UV a 275 nm. Como resultados dos 

ensaios de doseamento, foram obtidos os teores de  29.7%, 43.6% e 49.26% para as proporções 

1:1, 1:0.75 e 1:0.5, respectivamente. Cada uma das dispersões sólidas produzidas foi utilizada 

para elaboração de comprimidos simples contendo o equivalente a 5 mg de fármaco e quantidade 

suficiente para 100 mg de hidroxipropilcelulose. Estes comprimidos foram submetidos a teste de 

perfil de dissolução, que demonstrou uma melhora na solubilidade da glibenclamida. Estes 

resultados indicam que a técnica utilizada pode ser promissora para a produção de dispersões 

sólidas e  aumento da solubilidade do fármaco testado. 
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INTRODUÇÃO: 

A toxicidade financeira tem sido reconhecida como um evento adverso do tratamento do câncer, 

que ocasiona, dentre outras questões, atraso ou a diminuição de cuidados.Pode estar presente a 

partir do diagnóstico até o follow-up, impactando na vida do paciente e de seus familiares. Tem 

sido vinculada a empréstimos e falência, descumprimento da prescrição médica, aumento no 

número de internações, distúrbios do sono, ansiedade e alteração do curso clínico da doença. 

OBJETIVO: 

Identificar na literatura evidências sobre a toxicidade financeira no contexto do Transplante de 

Células Tronco-hematopoiéticas. 

MÉTODO: 

Revisão de literatura realizada nas bases de dados Scopus, Web of Science, Embase, Pub Med e 

Portal da BVS e literatura cinzenta entre os meses de abril a julho de 2022. Os descritores e 

operadores booleanos utilizados foram: financial toxicity or financial distress and hematopoetic 

stem cell transplantation. O único filtro utilizado foi para a seleção de textos em acesso aberto. 

RESULTADOS: 

Nas bases de dados foram localizados cinco documentos. Desses, apenas um artigo se tratava de 

pesquisa e objetivava descrever a prevalência pobreza e dificuldades materiais na população 

pediátrica de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas.  O primeiro, uma revisão 

integrativa publicada em 2014 sobre a análise de custos do Transplante do tipo alogênico, entre 

os anos de 2003 e 2013, analisou 13 artigos que incluíam o custo da doença de enxerto contra o 

hospedeiro, das internações e do Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas alogênico e 

autólogo. Os valores observados pela revisão variaram de 51 mil dólares a 128 mil euros, 

apontando o alto custo do procedimento e de suas complicações. Ainda nessa vertente, outro 

estudo publicado em 2012 e que foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, 

com pacientes submetidos ao transplante alogênico e autólogo, e avaliaram se o escore de risco 

Avaliação de Mortalidade Pré-Transplante estava associado aos custos do procedimento. Os 

resultados apontaram que o custo médio foi de U$ 281.000, U$ 73.300 e U$ 54.400 para risco 

alto, intermediário e baixo, respectivamente, ou seja, é um procedimento oneroso para os padrões 

de renda brasileiros. 

CONCLUSÃO: 

Estudos sobre o custo do Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas e a toxicidade 

financeira dos pacientes são escassos e revelam uma lacuna na área de economia biomédica. 
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Dentre as alterações cardiológicas mais comumente encontradas na clínica médica de pequenos 

animais, está a degeneração crônica da valva atrioventricular que pode acometer a valva mitral, 

tricúspide ou ambas, sendo que a valva mitral é a mais usualmente afetada. A degeneração 

mixomatosa da valva mitral (DMVM) pode se apresentar de forma assintomática ou até mesmo 

demonstrar sinais compatíveis com insuficiência cardíaca. Uma vez que uma das funções do 

sistema cardiovascular é manter a pressão arterial e o fluxo sanguíneo de maneira eficiente, 

quando há um comprometimento desse mecanismo, o paciente se torna mais susceptível ao 

desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica (HAS). Tanto a DMVM quanto a HAS são 

alterações progressivas e o prognóstico de ambas, de forma concomitantes ou não é difícil de ser 

mensurado por conta da importância dos sinais clínicos que podem ser apresentados.  O objetivo 

deste trabalho foi descrever e analisar as informações dos pacientes atendidos pelo Laboratório 

de Imaginologia e Cardiologia do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná – Setor 

Palotina (HVP) para o exame ecocardiográfico e submetidos à mensuração de pressão arterial 

pelo Doppler vascular, entre o período de setembro de 2021 a março de 2022. Foram analisados 

trinta e seis pacientes que apresentaram DMVM, quatro sem nenhuma alteração e cinco 

manifestaram outras afecções diversas. Dentre os animais com DMVM, trinta se enquadram no 

Estágio B1, quatro no Estágio B2 e dois no Estágio C, de acordo com o Consensus Statements of 

the American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM). Levando em consideração os 

valores obtidos pela mensuração de pressão arterial pelo exame ecocardiográfico e pelo Doppler 

vascular, ocorreu correlação negativa segundo o coeficiente de Pearson, indicando que as 

variáveis estão inversamente relacionadas. Os animais apresentaram mediana de relação átrio 

esquerdo e aorta de 1,41, LVIDd de 1,34 e relação E/TRIV 1,12. Dessa forma conclui-se que a 

maior prevalência de DMVM condiz com as informações presentes na literatura, entretanto não 

foi possível correlacionar de maneira positiva a mensuração de pressão arterial pelo exame 

ecocardiográfico e pelo Doppler vascular, como foi demonstrado pela análise estatística. 
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A família Strophariaceae Singer & A.H. Sm. é um grupo de fungos agaricoides (Agaricales, 

Basidiomycota) caracterizados pelos basidiomas com píleo bastante pigmentado, víscido a 

subvíscido, e contexto carnoso; lamelas adnatas a adnexas, de coloração marrom escura a violácea 

na maturidade; estípite central a raramente excêntrico; véu parcial presente, geralmente formando 

um anel membranoso no estípite, persistente, fugaz ou ausente na maturidade; esporada de 

coloração escura, variando demarrom tabaco, marrom escuro ao violáceo; basidiósporos de 

parede dupla e geralmente grossa, porém lisa ou raramente verrucosa; presença de distintos tipos 

de cistídios himeniais; superfície do píleo do tipo cutis ou himenioderme, com algum grau de 

gelatinização. Esses fungos crescem em distintos habitats (florestas, pastagens e jardins), 

colonizando substratos como madeira em decomposição, serrapilheira, esterco, musgos e solo. O 

presente estudo teve como objetivo coletar e analisar basidiomas da família Strophariaceae s.l no 

oeste do Paraná, além de analisar e revisar exsicatas preservadas no Herbário da Flora e dos 

Fungos do Oeste do Paraná (FFOP) da UFPR Setor Palotina. O material foi coletado nas seguintes 

localidades: RPPN Fazenda Açu (município de Terra Roxa, PR), Parque Estadual São Camilo e 

Campus da UFPR, ambos no município de Palotina, PR. Os basidiomas foram analisados macro 

e microscopicamente; a última sendo feita através de microscópio óptico equipado com câmera 

digital, onde foram tomadas fotografias e medições das microestruturas de interesse taxonômico 

(basidiósporos, cistídios, basídios e demais hifas). Ao todo foram identificadas 13 espécies, 

representando seis gêneros: Agrocybe earlei (Murrill) Dennis ex Singer, A. pediades (Fr.) Fayod, 

A. perfecta (Rick) Singer, A. retigera (Speg.) Singer, Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & 

Angelini, Deconica coprophila (Bull.) P. Karst., D. merdaria (Fr.) Noordel., Galerina physospora 

Singer, G. saltensis Singer, Psilocybe cubensis (Earle) Singer, P. yungensis Singer & A.H. Sm., 

Stropharia apiahyna (Speg.) Cortez & R.M. Silveira e S. coronilla (Fr.) Quél. Dentre as espécies 

estudadas, Deconica merdaria é registrada pela primeira vez no estado do Paraná. São 

apresentadas descrições detalhadas e notas taxonômicas, assim como fotografias macro e 

microscópicas das espécies estudadas. 
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A Oftalmologia é uma das especialidades mais procuradas da medicina, divide-se em 

subespecialidades e é ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A população que compõe 

cada serviço oftalmológico é heterogênea, com isso, o projeto objetivou entender os aspectos 

clínicos, epidemiológicos e demográficos dos pacientes, através da avaliação amostral do serviço 

de oftalmologia do Complexo Hospital de Clínicas UFPR (CHC-UFPR) para detectar as queixas, 

achados de maior frequência e fatores de influência na evolução clínica. A metodologia incluiu 

entrevistas de pacientes em primeira consulta no período de 13 de outubro de 2021 a 13 de abril 

de 2022, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), e posterior 

verificação do agendamento para ambulatórios de subespecialidades da oftalmologia através do 

sistema intra-hospitalar (SIH) do CHC-UFPR. De um total de duzentos e noventa e um, foram 

destinados trinta e dois pacientes (11%) para o ambulatório de catarata. Entre esses, predominou 

a população de idade média 68,6 anos, com ensino fundamental incompleto (40%), renda familiar 

de até um salário-mínimo (46%) e sexo feminino (84%). A principal queixa foi dificuldade visual 

(84%) de início há mais de um ano em 65%, porém apenas 12,5% esperaram seis meses ou mais 

pelo encaminhamento para o CHC-UFPR e 53% foram atendidos em 1 mês ou menos. Além 

disso, a comorbidade mais frequente foi Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (65%) e a maioria 

dos pacientes não utilizava medicamentos sistêmicos de uso contínuo (68,75%). Conclui-se que 

o maior número dos casos do ambulatório se tratam de catarata senil, já que a idade é congruente 

com o esperado para o surgimento da doença e, em geral, os pacientes não utilizavam 

medicamentos de uso sistêmico de forma contínua, o que excluiria casos de catarata 

medicamentosa. Além disso, a baixa renda e escolaridade podem estar atreladas à longa evolução 

da doença até que haja a procura de atendimento na unidade básica de saúde (UBS) e 

encaminhamento para o serviço oftalmológico da UFPR. Ademais, visto que a maioria dos 

entrevistados possuíam HAS, esperar-se-ia que a maior parte utilizasse medicações de uso 

contínuo, o que apoia a dedução de que esses pacientes em questão não tem o hábito de procurar 

atendimento médico e cuidarem da saúde.   
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De acordo com estudos recentes, uma das famílias mais ricas na ordem Coleoptera é a 

Staphylinidae Latreille, 1802, que compreende mais de 58 mil espécies. Ctenopeuca Bernhauer, 

1915, possui duas espécies, sendo uma delas registrada para o Brasil. Ctenopeuca romani 

Bernhauer, 1928, foi descrita a partir de, pelo menos, um macho coletado no estado da Bahia e 

hoje depositado na coleção entomológica do The Field Museum em Chicago, EUA. Em coleta 

recente foram encontrados 105 exemplares de C. romani  também coletados na Bahia. Portanto o 

presente estudo visa redescrever a espécie C. romani após 94 anos da descrição original. A 

metodologia utilizada foi a rotineiramente aplicada aos estudos atuais na taxonomia de 

Staphilinidae, o qual consiste em dissecar exemplares de macho e fêmea após tratamento com 

KOH 10% e ilustração por captura de imagem em microscópio. Ctenopeuca romani apresenta até 

5mm de comprimento por 1mm de largura elitral. Corpo marrom a marrom escuro, exceto 

segmentos abdominais III, IV e apêndices com coloração marrom amarelado. Olhos um pouco 

proeminentes. Antenas longas, alcançando a base do élitro. Pronoto levemente mais longo do que 

largo. Élitro mais longo do que largo; mais longo que o pronoto. Asas membranosas. Fórmula 

tarsal 5-5-5. Tergo III, IV, VII com espinho mediano próximo a margem apical; esterno III e IV 

com espinhos laterais direcionados para o ápice. Edeago com parâmeros desenvolvidos; de igual 

comprimento ao lobo médio. Lobo médio com base alguma coisa bulbosa, fortemente curvado 

em vista lateral. Espermateca com formato de “L” com a cápsula alguma coisa globosa. Alguns 

machos podem apresentar espinhos curtos ou até ausência de um ou todos nos segmentos 

abdominais; Aqui pela primeira vez é apresentado o dimorfismo sexual com relação as placas do 

segmento abdominal VIII para o gênero. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  261 

EFEITO ILHA: LEVANTAMENTO DE ZOONOSES EM ILHAS DO LITORAL DO 

PARANÁ 

Nº 202211681 

Autor(es): Bruno Henrique Milan 

Orientador(es): Alexander Welker Biondo 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Litoral Do Paraná, Medicina Veterinária Do Coletivo, Zoonoses 

 

O projeto “Efeito ilha: Levantamento de zoonoses em ilhas do Litoral do Paraná”, desenvolvido 

pela Universidade Federal do Paraná, apresentou o monitoramento da saúde humana e animal, 

residentes nas ilhas do litoral do Paraná, superexpostos a infecções correlatas a estes seres 

(zoonoses) através do mapeamento destas populações. Os métodos utilizados para este 

mapeamento foram: a coleta de amostras de sangue através de venopunção dos cães e seus tutores 

e a aplicação de um questionário epidemiológico. Após a coleta, as amostras foram processadas 

por técnicas laboratoriais e os resultados compilados e analisados. A análise dos territórios se deu 

por meio da coleta de areia encontrada nas praias e nas trilhas e, através da análise destes 

materiais, a realização de associações de acordo com os resultados encontrados nas amostras 

referentes à Toxoplasmose. Os resultados obtidos são os seguintes: na Ilha de Superagui 13 de 58 

animais e 10 de 54 humanos apresentaram soroconversão para Toxoplasmose; na Ilha do Mel 13 

de 73 animais e 20 de 116 humanos apresentaram soroconversão para Toxoplasmose; em Pontal 

do Paraná 07 de 61 animai e 05 de 60 humanos apresentaram soroconversão para Toxoplasmose; 

em Guaraqueçaba 21 de 91 animais e 18 de 95 animais apresentaram soroconversão para 

Toxoplasmose; na Ilha das Peças 13 de 30 animais e 07 de 29 humanos apresentaram 

soroconversão para Toxoplasmose. Por meio da análise dos resultados laboratoriais e 

epidemiológicos coletados, conclui-se que são diversos os fatores que expõem cães e seus 

proprietários a infecção causada pelo Toxoplasma gondii. Dentre as quais aparecem com 

frequência em humanos soropositivos e seus cães são o consumo de água imprópria e de carne 

bovina e de frango, os quais foram listados como fatores de risco para o contato com o 

Toxoplasma gondii. 
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Introdução: A dor lombar é uma condição de saúde musculoesquelética que acomete cerca de 

80% da população mundial, provocando problemas socioeconômicos e funcionais. A diatermia 

por ondas curtas (DOC) é uma forma de intervenção que pode causar diminuição da dor. Objetivo: 

Comparar o efeito analgésico imediato da DOC contínuo em indivíduos com dor lombar crônica 

(DLC). Métodos: Ensaio clinico randomizado, controlado e duplo cego. Participantes entre 18 e 

80 anos com DLC foram divididos em dois grupos: DOC contínuo (DOCc) e Grupo placebo (GP). 

No grupo DOCc, os indivíduos foram submetidos a 30 minutos de aplicação da DOCc com a 

intensidade regulada de acordo com sua sensibilidade térmica. No GP o aparelho foi aplicado 

desligado. Foi avaliada a dor pela escala numérica da dor (END), o limiar de dor à pressão (LDP) 

nos pontos da 3° e 5° vértebra lombar a direita (L3D e L5D) e a esquerda (L3E e L5E), a força e 

potencia dos membros inferiores com o Teste de Sentar-Levantar 5X (TSL5X) e a influência dos 

fatores biopsicossociais com o STarT Back Screening Tool (SBST). As avaliações foram 

realizadas antes (AV1), imediatamente após (AV2) e uma semana depois (AV3). Resultados: 

Foram avaliados 16 participantes (DOCc=7 e GP=9) sendo a maioria do sexo masculino. A média 

de idade dos participantes foi igual a 34,24 anos e IMC a 25,05Kg/m2. A maioria não era 

sedentário (71,25%), não fumante (88,55%), não etilista (88,55%), possuía ensino superior 

incompleto (33,7%), piora do quadro álgico no período da manhã (54,2%). dor ao esforço (53,9%) 

e baixa influência dos fatores biopsicossociais, caracterizando bom prognóstico. Na análise 

intragrupo foi encontrada diferença significativa no DOCc entre a AV1 e AV2 na END 

(3,89±2,13 x 1,25±1,23, p=0,00), no LDP em L3D entre AV1 e AV3 (10,74±4,92 x 13,11±4,37, 

p=0,00) e entre AV2 e AV3 (11,10±5,28, p=0,03), em L3E entre AV1 e AV2 (10,05±5,00 x 

11,40±5,30, p=0,00) e  entre AV1 e AV3 (10,05±5,00 x 11,74±5,81 p=0,00) e entre AV2 e AV3 

(11,40±5,30 x 11,74±5,81, p=0,02), em L5D entre AV1 e AV2 (10,57±5,49 x 11,46±5,47, 

p=0,00) entre AV1 e AV3 (10,57±5,49 x 12,47±6,23, p=0,02) e entre AV2 e AV3 (11,46±5,47 x 

12,47±6,23, p=0,07), em L5E entre AV1 e AV3 (10,14±4,40 x 12,09±6,14, p=0,01) e no TSL5X 

entre AV1 e AV3 (16,58±8,52 x 13,79±7,01, p=0,00) e entre AV2 e AV3 (14,88±8,03 x 

13,79±7,01, p=0,00). Na análise intergrupos foi encontrada diferença significativa em L3D 

(p=0,02), L3E (p=0,04), L5D (p=0,04) e L5E (p=0,02). Conclusão: Não foi possível verificar 

redução da dor após a aplicação da DOCc, uma vez que a amostra ainda está reduzida. 
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A esporotricose é uma doença fúngica de caráter zoonótico, ou seja, afeta tanto humanos como 

animais, principalmente felinos domésticos. Essa preferência do fungo em acometer gatos ocorre 

pelo comportamento da espécie de arranhar troncos e cavar solos, uma vez que o fungo possui 

afinidade para se proliferar em ambientes úmidos. Atualmente, o número de infectados no Brasil 

cresce acentuadamente e por isso, fez-se necessário uma pesquisa para entender o comportamento 

epidemiológico da doença. 

Foram realizados suabes de narinas e unhas de gatos assintomáticos e de lesões (quando existia), 

juntamente com imprint das lesões para verificar a presença de fungo do gênero Sporothrix, em 

gatos residentes nos municípios da 20ª. Regional de Saúde. Casos positivos humanos foram 

notificados por meio da Regional de Saúde. No município de Palotina foi realizada uma busca 

ativa por meio de uma visita em todas as casas município. Caso o morador tivesse um felino, era 

feita a orientação, explicando sobre a doença, assim como apresentado o projeto e seus 

participantes e preenchido um questionário epidemiológico. Em seguida foi feito o suabe das 

garras e da narina do gato e acondicionado em solução salina NaCl 0,9% estéril até que fosse 

estriado sobre ágar Mycosel ou ágar Sabouraud. Caso o animal apresentasse lesão, era feito um 

imprint com lâmina de microscopia e corado com coloração de Romanowsky e leitura em 

microscópio óptico. 

A busca passiva foi realizada com auxílio de clínicas veterinárias pertencentes aos municípios da 

20ª. Regional, que comunicavam a suspeita de um animal infectado e a investigação era realizada. 

Nas casas que tiverem felinos positivos, foi realizado um bloqueio de foco, onde todas as casas 

num raio de 300 metros eram investigadas. Foram realizadas 394 culturas fúngicas de animais 

das cidades de Palotina, Guaíra, Terra Roxa, Toledo e Santa Helena. Dos exames realizados, 27 

casos foram positivos, sendo cinco casos positivos em Palotina, 21 positivos em Guaíra, e um 

positivo em Terra Roxa. No imprint foram detectadas sete amostras positivas e cinco negativas. 

Com estes resultados, observa-se que a esporotricose está presente na região, e medidas de 

prevenção para evitar sua expansão devem ser adotadas, assim como melhorar o conhecimento 

dos profissionais de saúde para a correta identificação e tratamento dos animais e das pessoas 

infectadas. 
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A programação de algoritmos de aprendizado de máquina é, em sua maior parte, feita na 

linguagem Python, que conta com inúmeras bibliotecas que facilitam o trabalho do programador. 

Biblioteca é o nome dado a um bloco de código que pode ser importado e utilizado por um outro 

desenvolvedor, e a linguagem Python conta com bibliotecas para inúmeras atividades, como 

multiplicação de matrizes, criação de gráficos, manuseio de arquivos, etc.  

As bibliotecas mais famosas de desenvolvimento de redes neurais e aprendizado de máquina são, 

em sua maior parte, exclusivas para Python, são elas: Scikit-Learn, Tensorflow, Apache Spark, 

PyTorch. O objetivo deste trabalho foi o de escolher uma biblioteca para treinamento de uma rede 

neural convolucional capaz de interpretar tomografias de crânio tridimensionais. 

Cada biblioteca conta com suas vantagens e desvantagens, algumas de mais fácil utilização, 

voltadas ao simples aprendizado de como funcionam as redes neurais e outras mais complexas, 

voltadas a desempenho computacional e performance. Além disso, as bibliotecas geralmente 

possuem um endereço na internet, para onde o desenvolvedor pode recorrer para buscar ajudas e 

referências. Algumas bibliotecas são mais palatáveis ao programador amador e possuem 

explicações detalhadas sobre seu próprio código no site de referência, outras não fornecem tal 

tipo de auxílio. 

Para comparar cada uma das bibliotecas, utilizou-se de um banco de dados que conta com uma 

variedade de imagens de números escritos à mão, bem como seus rótulos. Esse banco de dados é 

gratuitamente disponível por uma extensão da biblioteca Keras, e chama-se “Mnist Handwritten 

Digits”. Em seguida, todas as bibliotecas foram utilizadas para a mesma finalidade de criar e 

treinar uma rede neural capaz de distinguir dígitos escritos à mão. Com isso, foi possível comparar 

a usabilidade, desempenho e tempo de treinamento de cada biblioteca e distinguir a mais apta 

para criar uma rede neural voltada à imagiologia médica. 

A biblioteca com maior facilidade de manuseio foi a Scikit-Learn, porém ao custo de uma 

acurácia inferior em relação a todas as outras. PyTorch desempenhou bem nas métricas de treino, 

mas teve uma sintaxe mais complicada, apesar do amplo material de suporte disponível em sua 

plataforma. Tensorflow foi a biblioteca escolhida para a pesquisa por aliar bem uma boa acurácia 

com a facilidade de implementação de redes neurais profundas. 
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As formulações semissólidas são as mais utilizadas pela população para os cuidados com a pele. 

Com essa demanda, a produção deve garantir um produto de qualidade e compatível com o tecido, 

pois, alguns insumos utilizados como estabilizantes das formulações semissólidas podem possuir 

incompatibilidades com a pele e causar reações como a hipersensibilidade. Sendo assim, este 

estudo teve como objetivo desenvolver formulações semissólidas com polissacarídeos extraídos 

de sementes. A semente utilizada para o estudo foi a da chia (Salvia hispanica L.), espécie da 

família Lamiaceae, que é rica em ácidos graxos essenciais, proteínas, fibras e possui compostos 

fenólicos com atividade antioxidante. Outra característica importante da chia é que, quando 

imersa em água, a semente libera uma mucilagem, que é constituída por polissacarídeos e é uma 

potente formadora de gel. A extração dos polissacarídeos foi por meio de processo de maceração 

sob agitação, utilizando como líquido extrator a água purificada aquecida e em temperatura 

ambiente. Os extratos obtidos foram congelados e posteriormente liofilizados a fim de concentrar 

os polissacarídeos e mantê-los conservados. Para o preparo das formulações foram selecionadas 

da literatura fórmulas de gel e gel-creme e os liofilizados obtidos foram empregados substituindo 

os polímeros originais das formulações com a finalidade de analisar sua capacidade de 

geleificação. Empregou-se para as formulações de gel e gel-creme de 1,5% a 3% de liofilizado 

extraído da semente de chia. As formulações demonstraram boa viscosidade e fácil geleificação, 

Estudos provenientes de outros autores demonstraram que os polissacarídeos das sementes 

possuem diversas atividades biológicas, grande capacidade de formar soluções viscosas em baixas 

concentrações e são compatíveis com a pele humana. Portanto, os polissacarídeos extraídos das 

sementes de chia apresentam potencial de estudo para aplicações em formulações semissólidas 

de uso externo por possuir vários benefícios. 
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A pandemia da COVID-19 iniciada em março de 2020, perdurou como emergência em saúde 

pública mundial no ano de 2021 e ainda acarreta medo e angustia na população. Diversas medidas 

de controle da propagação da doença foram estabelecidas, dentre elas o distanciamento social. 

Essa medida tão necessária, foi um grande desafio, pois estudos indicam o aumento dos níveis de 

estresse, ansiedade e depressão associados ao isolamento social, inclusive em adolescentes. Este 

estudo objetivou identificar escolares entre 12 a 13 anos que apresentavam risco de desencadear 

transtornos comportamentais e emocionais, assim como compreender a influência da pandemia 

da COVID-19 no estado emocional desses escolares durante o distanciamento social. Trata-se de 

um estudo observacional, descritivo, quantitativo e transversal. O instrumento para a coleta de 

dados foi um questionário composto por informações sociodemográficas e perguntas voltadas aos 

adolescentes, que foram respondidas com o auxílio dos responsáveis. O questionário englobou 

instrumentos para avaliação da saúde mental, sendo eles "O que Penso e Sinto"- OQPS 

(GORAYEB, 2008) - Avaliação da ansiedade infantil, Inventário de Ansiedade Traço-Estado e 

Transtorno de Estresse Pós-traumático (PCL-5). O questionário contou com 51 perguntas, todas 

de múltipla escolha, com a opção de escolha de apenas uma alternativa, sendo todas as questões 

obrigatórias, com duração em média de 5 minutos para cada participante responder, incluindo o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (CAAE): 39826120.2.0000.0102.  Esta pesquisa foi 

parte de um estudo guarda-chuva no qual direcionava diversos subjetivos e envolvia crianças e 

adolescentes de oito a 13 anos de idade. Embora a pesquisa tenha contado com a participação de 

101 toledanos paranaenses, apenas um adolescente entre 12 a 13 anos de idade e seu pai aceitaram 

participaram do estudo. Assim, o objetivo deste estudo foi prejudicado. O fato deste estudo não 

ter conseguido público aderente significativo não elimina o fato de a saúde mental dos 

adolescentes ter sido prejudicada durante a pandemia da COVID-19. Uma revisão integrativa, 

publicada em Brazilian Journal of Development (2021) afirma que fatores estressores como 

distanciamento social, ausência de aulas presenciais, violência doméstica, economia das escolas 

e incertezas do curso da pandemia aumentaram a prevalência de transtornos psicossomáticos aos 

adolescentes. Assim, esse público necessita de rede de apoio baseado no suporte socioemocional 

para atenuar os efeitos psicológicos da pandemia de COVID-19. 
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As particularidades anatômicas cranianas das aves são fundamentais para entender os aspectos 

filogenéticos, contribuindo na identificação das espécies e compreensão dos hábitos e formas de 

alimentação destes animais. Tais características quando analisadas sob o ponto de vista Médico 

Veterinário torna-se essencial para o exame físico, e, principalmente na análise e na interpretação 

de forma correta e mais assertiva de exames de imagens. Todavia, apesar da grande diversidade 

de espécies aviárias descritas e de trabalhos referentes à osteologia craniana em alguns grupos, os 

estudos anatômicos e morfométricos do crânio nas corujas ainda são escassos, principalmente dos 

animais vinculados à fauna brasileira, o que dificulta a comparação dos dados encontrados com 

outras espécies. Desta forma a presente pesquisa teve por objetivo analisar e descrever os aspectos 

anatômicos morfométricos do crânio da corujinha-do-mato (Megascops choliba), estabelecendo 

valores craniométricos da espécie, a fim de comparar os resultados com trabalhos semelhantes 

em outras espécies de aves. Para tal, foram utilizados 15 indivíduos de corujinhas-do-mato 

(Megascops choliba), adultas, de sexos indeterminados, que vieram à óbito por diversas causas a 

partir do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina e encaminhadas 

ao Laboratório de Anatomia Animal da mesma instituição. Nesse local procedeu-se com a retirada 

dos crânios dos espécimes para a maceração, sendo que estes posteriormente foram imersos em 

H2O2 e expostos ao Sol. Com a utilização de um paquímetro digital de precisão 0,01 mm e análise 

tripla pelo mesmo examinador estabeleceu-se 22 medidas craniométricas, tais como altura do 

crânio, comprimento do crânio e distância entre os processos paraorbitais. Bem como também foi 

obtido seis índices cefálicos. A partir das análises percebeu-se que as medidas de maior variação 

nos animais analisados foram o comprimento total da mandíbula e a largura máxima da base do 

processo paraoccipital. Desta forma, a partir dos animais analisados de M. choliba houve a 

obtenção pioneira dos dados craniométricos da espécie. Assim como a ampliação e favorecimento 

de melhores embasamentos descritivos para a anatomia comparativa animal. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  268 

EFEITOS DA ORIENTAÇÃO DOMICILIAR NOS FATORES DE RISCO PARA 

QUEDAS EM IDOSAS COM OSTEOPOROSE SUPLEMENTADAS COM VITAMINA 

D E CÁLCIO. 

Nº 202211720 

Autor(es): Milene Alves Ramos 

Orientador(es): Anna Raquel Silveira Gomes 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Acidentes Por Quedas, Educação Em Saúde, Saúde Do Idoso 

 

As quedas em idosos são frequentes e possuem origem multifatorial, envolvendo fatores 

intrínsecos, relacionados aos aspectos genéticos e físico-funcionais do indivíduo e os extrínsecos 

que se referem aos aspectos ambientais e as condições sociais. Avaliar os efeitos da orientação 

domiciliar no risco de quedas e medo de cair em idosas com Osteoporose (OP) suplementadas 

com vitamina D e cálcio. Ensaio Clínico Controlado Randomizado realizado com idosas com 

osteoporose, divididas em 2 grupos: Grupo Educação em Saúde (GES, n=8) tomavam vitamina 

D e cálcio e receberam um manual e visitas domiciliares sobre prevenção de quedas e Grupo 

Vitamina D, Cálcio (GVDCa, n=9) tomavam vitamina D (2400UI) e cálcio (500mg) com 

prescrição específica para o estudo, por 6 meses. Avaliou-se antes, após 3 e 6 meses: medidas 

antropométricas; estado cognitivo (Mini Exame do Estado Mental - MEEM); função do 

quadril/joelho/tornozelo (Questionário Algofuncional de Lequesne/Foot and Ankle Outcome 

Score (FAOS); histórico de quedas; percepção do risco de quedas (FRAQ- Brasil); medo de cair 

(Falls Efficacy Scale-International - FES-I); Triagem de risco de Quedas e Acidentes Domésticos 

(Home Fast Brasil- Versão Autorrelatada). Foram avaliadas 17 idosas (74,7±5,7 anos; 26,0±3,8 

pontos no MEEM; IMC 27,15±5,1 Kg/m²), com OP e classificadas com peso normal. As idosas 

mantiveram pouco acometimento da função do quadril/joelho (pré 3,3±3,3 pts vs pós 6 meses, 

n=16, 3,1±3,5 pts, Δ= -0,2 pts) e boa função da articulação do tornozelo/pé (pré 3,8±2,6 pts vs 

pós 6 meses, n=16, 3,0±3,9 pts, Δ= -0,8 pts). Verificou-se 17,64% de quedas (n=2, GVDCa; n=1 

GES), com ocorrência na área ou local externo à residência. Ambos os grupos apresentaram 

associação com histórico de queda esporádica (GES 26,3±4,5 pts; GVDCa, n=8, 27,8±5,8 pts no 

FES-I). Detectou-se risco de quedas no GES (pré 11,2±2,6 pts vs pós 6 meses, 10,3±2,6 Δ= -0,8 

pts) e GVDCa (pré 10,1±2,3 pts vs pós 6 meses, n=8, 10,2±1,9 Δ= 0,14 pts). No entanto, após 3 

e 6 meses, obtiveram melhora da percepção do risco de quedas no FRAQ-Brasil, sendo mais 

evidente no GES (pré 18,7±4,3 pts vs pós 3 meses, 22,5±3,3 vs pós 6 meses 21,1±3,8). As 

intervenções de educação em saúde através da orientação domiciliar, foram efetivas na redução 

dos riscos de queda e acidentes no ambiente doméstico e aumento da percepção do risco de quedas 

em idosas com osteoporose. 
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A palpação abdominal consiste em um método de exploração semiológico de grande valor, capaz 

de revelar as condições internas do animal e auxiliar no diagnóstico de enfermidades. No entanto, 

seu aprendizado requer prática e repetição, o que se torna inviável no animal vivo que tende a não 

tolerar múltiplas palpações, especialmente os gatos. Assim, torna-se fundamental o uso de 

métodos alternativos de ensino que não coloque em risco o bem-estar animal e que permita aos 

discentes aprender em ritmo próprio, com a possibilidade de repetição da técnica. O objetivo deste 

projeto foi desenvolver dois modelos sintéticos de palpação abdominal em gatos para o ensino da 

técnica aos discentes de Semiologia Veterinária. Os modelos, desenvolvidos no Laboratório de 

Educação Humanitária e Métodos Alternativos ao Uso de Animais no Ensino (LEHMA), foram 

constituídos por todos os órgãos palpáveis em um gato saudável, que foram copiados de forma 

observacional em necropsias e livros didáticos, e tiveram seu tamanho, forma e consistência 

respeitados. A estrutura corporal foi confeccionada partir de moldes pré-existentes no LEHMA e 

com materiais de baixo custo. Para confecção dos rins utilizou-se borracha de silicone de média 

flexibilidade; para o baço, utilizou-se borracha de silicone BX3; para os intestinos, utilizou-se 

balões canudo de látex preenchidos por gel condutor de ultrassom; por fim, para a vesícula 

urinária utilizou-se dois balões de látex preenchidos por gel condutor de ultrassom. Para promover 

o deslizamento entre as vísceras, baço, rins e intestinos foram envoltos por preservativos 

lubrificados com o mesmo gel. Por fim, profissionais experientes foram convidados a avaliar os 

modelos e, após ajustes, os modelos foram disponibilizados em aula aos discentes, onde 

cumpriram com o objetivo proposto e se mostraram fundamentais no aprendizado e treinamento 

da técnica. Assim, além dos alunos conhecerem os órgãos de um gato em condições normais, 

estarão aptos também a diagnosticar alterações e enfermidades no paciente. 
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Com o advento das vacinas, os casos graves e a mortalidade por COVID-19 diminuíram 

drasticamente. Contudo, considerando que as vacinas não previnem a infecção e a transmissão do 

SARS-CoV-2, e que as novas variantes possuem maior capacidade de evasão imune, os testes 

diagnósticos ainda são uma das melhores estratégias para gerenciar os casos positivos e controlar 

a disseminação do vírus. Atualmente, temos como principais formas de diagnóstico para COVID-

19 a técnica de PCR, que necessita de profissionais qualificados e equipamentos onerosos para 

ser executada, e os testes rápidos disponíveis para antígeno, que apesar de baratos e de fácil acesso 

à população em geral, são pouco sensíveis. A fim de produzir um teste rápido com sensibilidade 

aumentada, foi desenvolvido um biossensor eletroquímico para detecção da proteína spike do 

SARS-CoV-2 utilizando como agente de detecção anticorpos monoclonais murinos IgG (mAb 

10540 e mAb 105802). Para a produção do biossensor foram realizadas modificações químicas 

superficiais sobre eletrodos de grafite impresso com intuito de imobilizar a biomolécula de 

reconhecimento. Para avaliar a capacidade de detecção antigênica do biossensor foi utilizada a 

porção de ligação da proteína spike (RBD) em diferentes concentrações em PBS. A leitura foi 

realizada através de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica, onde a variação do parâmetro 

Resistência de Transferência de Carga (Rct) é equivalente à concentração do analito na amostra. 

Foi produzida uma curva analítica demonstrando a capacidade de detecção do biossensor na faixa 

de 0,05 ng/mL a 10 ng/mL, portanto com Limite de Quantificação (LOQ) em 0,05 ng/mL, para o 

mAb 10540, e faixa de 0,01 ng/mL a 5 ng/mL com LOQ em 0,01 ng/mL para o mAb 105802. Em 

suma, o biossensor eletroquímico desenvolvido, por meio da combinação de uma técnica 

eletroquímica altamente sensível e biomoléculas específicas, é capaz de detectar a proteína spike 

do SARS-CoV-2 em baixas concentrações. Por suas características de fácil uso e baixo custo de 

produção tem potencial de ser um grande aliado no diagnóstico e no combate à pandemia. 
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O antígeno humano leucocitário G (HLA-G) pertence à família não-clássica das moléculas HLA 

de classe I. Ele possui variação genética limitada, expressão tecidual muito restrita e age na 

tolerância imune, ligando-se à receptores inibidores da resposta imune. O HLA-G engloba sete 

isoformas, sendo quatro delas ligadas à membrana (HLA-G1, -G2, -G3, -G4) e três solúveis 

(sHLA-G5, -G6 e -G7). Dados recentes reportam cento e quatro alelos HLA-G que codificam 35 

proteínas diferentes sendo que as substituições dos aminoácidos no produto protéico das cadeias 

podem impactar em diferentes funções biológicas do gene incluindo ligação peptídica, produção 

de isoformas, capacidade de polimerização, modulação (supressão) de células do sistema imune 

e associação com doenças. O gene HLA-G é composto por oito exons e sete introns mas apresenta 

um códon de parada no exon 6, resultando em uma curta cauda citoplasmática e uma 3’UTR 

estendida composta majoritariamente pelo exon 8. A cadeia polipeptídica resultante contém três 

domínios extracelulares chamados de α1, α2 e α3, este último ligado a cadeia leve de β2-

microglobulina (β2M) por ligação não-covalente. A fenda de ligação peptídica é formada pelos 

domínios α1e α2 enquanto o α3 atua como sítio de ligação para co-receptores. O HLA-G é 

reconhecido como o único ligante do receptor KIR2DL4, da família killer immunoglobulin-like 

receptors (KIR). KIRs são proteínas transmembrana humano-específicas moduladoras das células 

NK e algumas delas são membros dos receptores inibitórios. Tendo em vista a habilidade do 

HLA-G de induzir a secreção de citocinas e outros fatores de células NK e a necessidade de 

mediadores solúveis na promoção do remodelamento vascular materno no início da gravidez, 

acredita-se que o antígeno interage com o KIR2DL4 em células NK para regular a produção das 

citocinas e quimiocinas visando a promoção do bem-estar fetal. Apesar da ligação de HLA-G 

com KIR2DL4 ser um tópico importante, principalmente durante a gravidez, pouco se sabe sobre 

essa interação, seu sítio de ligação e sua intensidade. Portanto, esse estudo tem como objetivo 

compreender a interação entre HLA-G e os receptores KIR2DL4 e determinar se existe alguma 

interferência no tipo de alelo nesse processo. O estudo será realizado através de uma revisão 

bibliográfica por meio das bases de dados Pubmed e SciELO selecionando artigos acerca do tema. 

Desse modo, espera-se estabelecer uma relação entre o polimorfismo do HLA-G com sua ligação 

e efeitos sobre KIR2DL4, além de aprofundar-se acerca do mecanismo pelo qual ocorre essa 

interação. 
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ESTADOS DO SUL DO BRASILDA REALIZAÇÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 

ENTERAL DOMICILIAR? 
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Introdução: A Nutrição Enteral Domiciliar (NED) é o acompanhamento em domicílio para 

pacientes que não conseguem alcançar suas necessidades nutricionais via oral. Para que a NED 

ocorra com excelência a equipe multidisciplinar deve contar com o nutricionista, para  

acompanhamento e prescrição dietética. O CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde) tem por finalidade auxiliar no planejamento de saúde, por meio do fornecimento de dados 

dos estabelecimentos. Objetivo: Avaliar os estabelecimentos cadastrados no CNES que realizam 

a NED e a quantidade de nutricionistas cadastrados, nos estados da região Sul do Brasil. 

Metodologia: Trata-se de  estudo observacional, transversal e descritivo, com dados secundários 

da plataforma online do CNES dos estabelecimentos de saúde nos município dos estados do 

Paraná (PR),  Santa Catarina(SC) e Rio Grande do Sul (RS). Foi avaliado os Serviços de Atenção 

Domiciliar (SAD) e Serviços de Suporte Nutricional(SSN) referente aos municípios do Sul do 

Brasil, na vigência do mês de setembro de 2021. Foram coletados os dados do município (nome, 

estado, número de estabelecimentos cadastrados); do estabelecimento (nome, código do CNES, 

presença de serviço especializado (SAD e/ou SSN e/ou ambos), gestão (pública ou privada); 

vínculos de atendimento (Sistema Único de Saúde (SUS) ou particular); presença de nutricionista 

e quantidade. Foi realizada análise da taxa de distribuição dos estabelecimentos encontrados com 

SAD e/ou SSN por 100.000 habitantes (IBGE). Os resultados foram agrupados e registrados em 

planilhas do Microsoft Excel, e apresentados em frequência absoluta (n) e relativa (%). 

Resultados: Foram avaliados 397 estabelecimentos no PR, 512 em SC e 518 no RS. Sendo que 

compondo NED haviam cadastrados 11 no PR, 7 em SC e 15 no RS. Quanto a gestão,   313 no 

PR,  446 em SC  e 415 no RS estavam cadastrados como pública, e 84 no PR, 66 em SC e 103 no 

RS apresentam gestão privada. Em relação ao vínculo de atendimentos 365 locais no PR, 493 em 

SC e 507 no RS prestavam atendimento via SUS, independente da forma de gestão. Com relação 

ao número de nutricionistas cadastrados, obteve-se o total de 559 no PR, 536 em SC  e 1133 no 

RS, sendo que as capitais,concentram o maior número de profissionais. Conclusão: Os 

estabelecimentos cadastrados no CNES realizam em maioria atendimento público, o estado do 

RS é o estado que tem maior número de nutricionistas e NED cadastrado por 100.000 habitantes. 
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As palmeiras do gênero Butia, família Arecaceae, apresentam importância ornamental, 

alimentícia e ecológica. Como resultado desse interesse e da exploração das áreas de ocorrência 

se fazem necessários esforços para a conservação das espécies. Butia pubisphata Noblick & 

Lorenzi é uma espécie rara que possui ocorrência em apenas uma localidade no Paraná, na região 

de Jaguariaíva, dada a sua identificação recente e sua raridade são escassas as informações da 

espécie na literatura assim como do status de conservação dessa espécie. O presente trabalho teve 

como objetivo enriquecer o conhecimento genético relacionado a espécie Butia pubisphata 

caracterizando sua diversidade e sua estrutura genética. Para isso foi realizada a caraterização 

molecular da espécie Butia pubisphata por meio de marcadores moleculares RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA). As 49 amostras utilizadas para a caracterização molecular foram 

coletadas no município de Jaguariaíva, Paraná. Foi realizada a extração do DNA vegetal e 

posteriormente a PCR utilizando 12 primers de RAPD, por fim, utilizamos a eletroforese em gel 

de agarose para analisar a diferenciação dos genótipos. Embora a maioria dos primers não tenha 

amplificado nenhuma das amostras, ao analisar os perfis eletroforéticos foi possível registrar 

alguns primers mais adequados para caracterização molecular desta espécie e os primers OPA1 e 

OPA11 foram os que responderam melhor as amostras de Butia pubisphata. Ainda é esperado que 

seja possível s aplicar esses dados na construção de uma matriz de similaridade genética, a fim de 

construir um dendrograma das populações estudadas utilizando os primers que responderam 

melhor as amostras. Com a técnica de marcadores RAPD foi possível verificar um perfil genético 

bem nítido para as amostras que responderam aos primers de fácil leitura. A técnica que é de 

baixo custo e simples execução se mostrou adequada para análises moleculares iniciais e com o 

interesse de verificar a variabilidade genética do gênero Butia, características que tornam essa 

técnica relevante para estudos de caracterização molecular. 
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CONSUMO DE SÓDIO EM ADULTOS: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL NO 
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Verificar a associação entre o 4º quartil da distribuição da ingestão de sódio em relação a variáveis 

demográficas, socioeconômicas e comportamentais relacionadas à saúde e autopercepção da 

ingestão de sódio em adultos. Trata-se de um estudo transversal de base populacional que utilizou 

dados do Inquérito de Saúde de Campinas (ISACamp 2014/15) e do Inquérito de Consumo 

Alimentar e Estado Nutricional (ISACamp-Nutri 2015/16). Foram obtidas informações de adultos 

(20 a 59 anos), residentes na área urbana de Campinas. Os participantes do ISACamp 

responderam um questionário de Recordatório de 24 horas, Questionário de Frequência Alimentar 

com oito opções de resposta (0 a 7 vezes/semana). A variável dependente foi a média da ingestão 

de sódio subdividida em quartis. Para a análise dos fatores associados ao consumo de sódio foram 

consideradas como variáveis independentes: sexo, faixa etária, escolaridade do chefe da família, 

renda familiar per capita e aderência ao plano médico de saúde; comportamentos relacionados à 

saúde: frequência de consumo semanal de frutas, feijão, refrigerantes, embutidos, frituras, doces, 

fast food, salgadinho de pacote; Autoavaliação do peso e da quantidade de sal ingerida: se gostaria 

de mudar o peso, se faz algo para emagrecer, percepção da qualidade da dieta, usa tempero pronto, 

avaliação do próprio consumo de sal e se há uma preocupação com o uso do sal. A associação 

entre as variáveis independentes foi testada pelo Qui-quadrado de Pearson, com significância de 

5%. Foram estimadas as razões de prevalência (RP) brutas e ajustadas por sexo e idade, e os 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). As análises foram realizadas no programa 

Stata versão 15.0, no módulo survey (svy), que considera os pesos e o delineamento de 

amostragem. A amostra teve 855 adultos, sendo a maioria do sexo masculino (37,2%) e faixa 

etária de 30 a 39 anos (29,01%). Os adultos apresentavam 28,01% com escolaridade do chefe 

entre 1 e 7 anos, 25,07% renda per capita superior a 1 e inferior a 2 salários-mínimos e 25,59% 

não possui plano de saúde. Em relação aos comportamentos relacionados à saúde, 26,86% não 

faz algo para emagrecer, 27,68% usam tempero pronto e 29,52% não se preocupa com o sal.  O 

consumo de frutas < 5 vezes na semana foi de 29,19%, o consumo de feijão ≥ 5 na semana foi de 

29,79%, 36,30% consome embutidos e 32,49 refrigerantes de 4 a 7 vezes na semana. A 

prevalência no 4º quartil, foi superior no sexo masculino. Os resultados apontam uma necessidade 

de atenção aos segmentos socialmente vulneráveis. A prevenção primária deve-se iniciar. 
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A restrição crônica de sono pode estar associada a condições médicas, doenças do sono, 

exigências do trabalho, responsabilidades domésticas e sociais, e estilo de vida, contribuindo para 

aumento de peso, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão e 

aumento de risco de morte. Trabalho de turno refere-se a períodos de trabalho que ocorrem fora 

do horário de trabalho diurno habitual e pode envolver turnos noturnos, turnos matutinos e turnos 

rotativos. O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto do turno de trabalho na qualidade do sono 

dos trabalhadores do HC-CHC. A metodologia envolveu o recrutamento de profissionais do HC-

UFPR que trabalhavam em turnos rotativos ou permanentes regulares por pelo menos um ano. 

Foi aplicado 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%. 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 um 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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A presença de alterações na atividade elétrica cardíaca em pacientes com doença mixomatosa 

valvar mitral (DMVM) é usualmente encontrada em cães e seu diagnóstico está intimamente 

ligado a eletrocardiografia na prática clínica, mostrando-se um importante objeto de estudo na 

atualidade. Nessa perspectiva, teve-se como finalidade realizar um estudo prospectivo com o 

intuito de caracterizar as alterações eletrocardiográficas em cães sem DMVM e em cães em 

diferentes estágios da afecção. Para tanto, foram selecionados pacientes caninos e realizado 

exame ecoDopplercardiográfico, para identificação e estadiamento da doença mixomatosa valvar 

mitral, e eletrocardiográfico, para caracterização das eventuais anormalidades. Estes exames 

foram realizados no Laboratório de Imaginologia e Cardiologia Veterinária do Hospital 

Veterinário de Palotina (HVP) desde agosto de 2021 e perduraram até abril de 2022. Os dados 

foram tabulados em tabela Excel e análises com estatística descritiva foram feitas. Avaliou-se 43 

animais: 27 cães em estágio B1, 5 em estágio B2, 2 em estágio C e 9 sem a afecção. Variadas 

alterações no ritmo e morfologia de ondas foram vistas. A taquicardia sinusal fez-se presente em 

22,22% dos indivíduos sem DMVM e em 11,88% dos pacientes com DMVM. A presença de 

onda P mitrale foi vista em 88,24% dos animais com DMVM e em 77,77% da amostra normal, 

enquanto a onda P pulmonale foi caracterizada em 8,82% na amostra com DMVM e em 22,22% 

dos pacientes sem a doença. Por outro lado, 100% dos pacientes em estágio C tiveram achados 

sugestivos de sobrecarga biatrial. O intervalo P-R esteve aumentado em 17,65% dos pacientes 

com DMVM e em 11,11% dos indivíduos normais. Em relação a onda T, sua amplitude esteve 

maior que 25% da onda R em 11,11% dos animais sem DMVM e em 7,40% dos indivíduos com 

DMVM. No mais, 1 complexo supraventricular prematuro (CSVP) e 1 complexo ventricular 

prematuro (CVP) foram vistos isolados e em animais em estágio B1. Em relação ao coeficiente 

de correlação de Pearson, houve correlação inversa nas comparações feitas entre DMVM vs 

pressão arterial e DMVM vs intervalo P-R, e correlação positiva entre DMVM vs intervalo Q-T. 

Apesar disso, todos tiveram p > 0,05. Dado o exposto, constata-se uma maior prevalência de 

algumas alterações eletrocardiográficas em indivíduos com DMVM na amostra analisada, 

destacando-se a presença de onda P mitrale, amplitude da onda T e sobrecarga biatrial. Além 

disso, entende-se como não significativa as comparações feitas entre DMVM e pressão arterial, 

DMVM e intervalo P-R e DMVM e intervalo QT. 
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Trabalho em turnos corresponde a uma forma atípica de distribuição temporal da jornada laboral. 

Essa modalidade está associada a prejuízo na segurança e produtividade e maior predisposição a 

transtornos cardiometabólicos e depressivos. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil do sono 

em profissionais do Hospital de Clínicas-UFPR (HC-UFPR) e identificar o impacto do trabalho 

na quantidade de sono. Para isso, foram recrutados aleatoriamente 191 profissionais do HC-UFPR 

entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. Os participantes incluíram médicos, enfermeiros, 

auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, segurança e porteiro. Todos eram maiores de 18 

anos e trabalhavam em turnos rotativos ou permanentes regulares por pelo menos um ano, com 

inclusão voluntária no estudo sujeita à assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Na coleta de dados foi aplicado questionário que avaliou aspectos demográficos, 

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. Na população 

de estudo, 55% eram casados; 59,7% tinham filhos; 34% relataram que o ambiente de dormir era 

inadequado por perturbadores luminosos ou sonoros. Acerca da jornada de trabalho, 71% 

relataram turnos de 12 h no período noturno (19:00 às 07:00); 22,5% possuíam um segundo 

emprego; 67,3% referiram menos de 7 h de sono em dias de trabalho; 80% dormem ao menos 7 

h em dias de folga. As principais queixas em relação à quantidade de sono envolveram sono não 

reparador (53%), dificuldade de início do sono (46%) e despertares noturnos (44%). Na literatura, 

perfil socioeconômico e cômodo inadequado para dormir foram associados a prejuízos no sono 

em profissionais da saúde. O alinhamento adequado do turno de trabalho ao cronotipo é capaz de 

ajustar os níveis de melatonina aos horários impostos. Indivíduos de cronotipo matutino em 

jornadas noturnas apresentam maiores índices de distúrbios do sono, além de menor duração de 

sono e maior jet lag social. Períodos de sono inferiores a 5 horas/dia estão associados a 

comprometimento na execução de tarefas, tomada de decisões, além de prejuízo na concentração 

e tempo de reação. A privação crônica do sono reduz a capacidade de liderança, o otimismo e a 

inteligência emocional. Assim, a adequação da quantidade de sono é fundamental para o pleno 

desempenho das funções, com preservação da segurança e da saúde do trabalhador. 
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Introdução: O perfil demográfico da população brasileira tem sofrido mudanças, caracterizadas 

pelo envelhecimento da população. Os transtornos depressivos compõem as DCNT e afetam 

grande parte da população idosa. A capacidade funcional consiste na capacidade de manter uma 

vida independente por meio da habilidade de executar ABVD e AIVD Objetivo: Analisar o nível 

de capacidade funcional nas atividades básicas e instrumentais da vida diária e sua associação 

com sintomas depressivos em idosos. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo de corte 

transversal da amostra de 389 idosos usuários de uma Unidade de Saúde do município de Curitiba. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: questionário sociodemográfico e clínico, 

Miniexame do Estado Mental (MEEM), Escalas de Katz e Lawton, Escala de Depressão do Center 

for Epidemiological Studies (CES-D). Foram realizadas análise descritiva e análise de associação 

(teste qui-quadrado de Pearson). O nível de significância estatística adotado foi de 5% (p<0,05). 

Resultados: O perfil sociodemográfico da amostra caracteriza-se por indivíduos do sexo feminino 

(n=255; 65,6%), entre 60 e 69 anos (n=186; 47,8%), brancos (n=286; 73,5%), casados (n=187; 

48,1%), católicos (n=221; 56,8%), que residem apenas com o cônjuge (n=109; 28%), com 3 filhos 

(n=116; 29,8%), exclusivamente aposentados (n=223; 57,3%), de baixa escolaridade (n=138; 

35,5%), com renda individual de até 2 salários-mínimos (n=247; 63,5%) e familiar entre 2 e 4 

salários (n=156; 40,1%). Houve associação estatisticamente significativa entre sintomas 

depressivos e dependência para ABVD, mas não para AIVD. Discussão: Os achados na literatura 

em relação as ABVD e sintomas depressivos foram semelhantes, entretanto, discrepantes para 

AIVD. Conclusão: A população possui grau de dependência em ABVD e mais probabilidade de 

desenvolver sintomas depressivos e vice-versa, mas essa premissa não se aplica para AIVD. 
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TAXONOMIA DE ASCIDIACEA: OCORRÊNCIA DA ORDEM PHLEBOBRANCHIA 

EM MACEIÓ/AL 

Nº 202211753 

Autor(es): Breno Soares Cardoso 

Orientador(es): Rosana Moreira da Rocha 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Ascídias, Biodiversidade, Espécies Exóticas 

 

O Porto de Maceió/AL pode ser  a porta de entrada para diversos organismos incrustantes 

transportados nos cascos dos navios. Seu berço, com profundidade de 8,5 m, recebe frotas do 

mundo inteiro. No Brasil estão registradas 141 espécies de Ascidiacea, espalhadas por vários 

estados, sendo que os cinco com maior riqueza de espécies são Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio 

de Janeiro e São Paulo. O estado de Maceió ainda não possui registros de ascídias na região e, em 

função disso, o presente trabalho consiste na identificação das espécies da Ordem Phlebobranchia 

e sua classificação em nativas (naturais à região), criptogênicas (não se possui certeza de sua 

origem) ou introduzidas (nativas de uma região, porém encontradas em outras localidades mesmo 

sem a possibilidade de dispersão natural). Para as classificações foram seguidos os critérios de 

distribuição geográfica (pontual, ampla, disjunta), histórico de invasão e presença da linhagem 

evolutiva da espécie na região. Os espécimes foram coletados no Porto (P) e na Praia do Francês 

(F), em fevereiro de 2019 e abril de 2022 em profundidade de até 2 m. No momento da coleta, os 

espécimes foram anestesiados com cristais de mentol dissolvidos em água do mar e preservados 

em formaldeído 4%. O processo de dissecção foi realizado sob microscópio estereoscópico 

seguindo os procedimentos cotidianos, incluindo coloração dos animais com Hematoxilina de 

Harris para melhor visualização das estruturas internas. Foram identificadas e classificadas como 

introduzidas as espécies Ascidia sydneiensis Stimpson, 1855 (P e F), Phallusia nigra Savigny, 

1816 (P e F), Phallusia philippinensis Millar, 1975 (P) e Rhodosoma turcicum (Savigny, 1816) 

(P). Ascidia nordestina Bonnet & Rocha, 2011 (P) foi classificada como nativa e Ascidia cf. 

multitentaculata (Hartmeyer, 1816) (P e F) não foi classificada, pois a identificação não foi 

confirmada. Estas seis espécies foram depositadas na coleção de Ascidiacea do Departamento de 

Zoologia da Universidade Federal do Paraná. 
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O Porto de Maceió, localizado na capital do estado de Alagoas, começou suas operações 

oficialmente em 1942 e recebe frotas do mundo inteiro, e com elas introduções acidentais de 

diversas espécies, incluindo ascídias, que podem ser transportadas aderidas aos cascos dos navios. 

As ascídias são animais tunicados do Filo Chordata pertencentes à Classe Ascidiacea, possuem 

hábito bentônico, podendo colonizar qualquer tipo de substrato consolidado, natural ou artificial, 

em águas rasas até locais de grande profundidade. A classe Ascidiacea é subdividida em três 

grandes ordens: Aplousobranchia, Phlebobranchia e Stolidobranchia, possuindo espécies que 

podem ser solitárias ou coloniais. O objetivo desta pesquisa foi conhecer e determinar as espécies 

presentes na região, identificando aquelas exóticas à fauna brasileira. As amostras obtidas no 

Porto foram coletadas manualmente em águas rasas, em duas ocasiões, em fevereiro de 2019 e 

abril de 2022. Antes da preservação em formaldeído 4% os animais foram anestesiados com 

cristais de mentol dissolvidos em água do mar. A dissecção sob microscópio estereoscópico 

seguiu os procedimentos de rotina, incluindo coloração dos animais com Hematoxilina de Harris. 

Para classificação das espécies de ascídias em nativas (naturais à região), criptogênicas (não se 

possui certeza de sua origem) ou introduzidas (nativas de uma região, porém encontradas em 

outras localidades mesmo sem a possibilidade de dispersão natural) seguimos os critérios de 

distribuição geográfica (pontual, ampla, disjunta), histórico de invasão e presença de da linhagem 

evolutiva da espécie na região de estudo. Foram examinados 14 indivíduos solitários e uma 

colônia da Ordem Stolidobranchia, dentre os quais foram identificadas seis espécies de duas 

famílias: Styelidae e Pyuridae. Dentre as espécies encontradas no Porto de Maceió, foram 

classificadas como introduzidas: Polyandrocarpa zorritensis (Van Name, 1931), Cnemidocarpa 

irene (Hartmeyer, 1906), Microcosmus exasperatus Heller, 1878, Pyura vittata (Stimpson, 1852),  

Pyura gangelion (Savigny, 1816). Styela cf. canopus (Savigny, 1816) não teve a identificação 

confirmada, portanto não foi classificada. Não houve ocorrência de espécies nativas. A detecção 

da introdução de ascídias cresceu nos últimos anos e tende a crescer ainda mais devido ao aumento 

no fluxo de navios e ao crescente número de estudos em regiões antropizadas. 
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A expansão florestal sobre campos naturais vêm ocorrendo no sul do Brasil em decorrência de 

mudanças para um clima mais quente e úmido nos últimos milênios, o que explica o padrão 

vegetacional de mosaicos campo-floresta na região. O sucesso do estabelecimento de plantas 

lenhosas florestais no campo depende, em parte, da biologia reprodutiva das espécies, como o 

sucesso na polinização. A polinização é fundamental para a perpetuação das espécies vegetais, 

estando relacionada com o desenvolvimento dos frutos e sementes. Os atributos florais estão 

diretamente relacionados aos polinizadores, uma vez que a relação planta-polinizador é 

mutualística. Pesquisas direcionadas ao entendimento da biologia da polinização de comunidades 

vegetais em expansão sobre campos ainda são escassas e podem fornecer dados para responder 

questões relacionadas com sucesso reprodutivo, partilha e competição por polinizadores. Com 

base no exposto, o presente trabalho busca responder às seguintes perguntas: (1) Quais as 

estratégias de polinização de espécies lenhosas em um gradiente que reflete a expansão da 

Floresta com Araucária sobre os Campos Sulinos? (2) Como essas estratégias mudaram ao longo 

do tempo? Baseado na literatura, nossas hipóteses são: (1) Esperamos encontrar diferentes 

estratégias associadas aos diferentes ambientes. No campo, espera-se encontrar principalmente 

agentes por ornitofilia, melitofilia, quiropterofilia e anemofilia. Em contrapartida, no ambiente 

florestal, esperamos encontrar anemofilia, e maior diversidade de agentes de ornitofilia e 

entomofilia. (2) Devido a expansão da floresta ao longo dos anos, espera-se que atualmente uma 

maior diversidade de síndromes relacionadas a um ambiente florestal seja encontrada no ambiente 

que era campestre e está sujeito à expansão florestal, quando comparado com o último 

levantamento. Os dados foram coletados no Parque Estadual de Vila Velha, na região dos Campos 

Gerais do Paraná. O local foi amostrado previamente em 2012 e novamente em 2022. Foi 

realizado o levantamento de parcelas em um bloco florestal e um bloco campestre, onde os 

indivíduos arbóreos com (DAP) >5 cm foram amostrados e identificados. A definição de agentes 

polinizadores será realizada por consultas à literatura e a especialistas. Até o momento, foi 

realizado o novo levantamento das parcelas em campo, finalizado em 2022, e estão sendo 

classificados os agentes de polinização, para posterior análise e discussão dos dados. Este projeto 

será continuado no próximo ano e deverá ser incorporado na monografia de bacharelado da 

primeira autora. 
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OPILIÕES (ARACHNIDA: OPILIONES) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

MANANCIAIS DA SERRA, PIRAQUARA, PARANÁ: CHECKLIST, DIVERSIDADE E 

TAXONOMIA 

Nº 202211762 

Autor(es): Laura Regina Caramori 

Orientador(es): Angelo Parise Pinto 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Biodiversidade, Listas De Espécies, Mata Atlântica 

 

Opiliones é a quinta maior ordem de aracnídeos, contendo em torno de 6.600 espécies em 65 

famílias. No Brasil este grupo apresenta cerca de 1.000 espécies, 600 delas registradas na Mata 

Atlântica. Neste domínio 96% das espécies são endêmicas, sendo considerado a região de maior 

diversidade de opiliões da biosfera. A compreensão da biodiversidade vivente é essencial, 

principalmente considerando as elevadas taxas de extinção que resultam no desaparecimento de 

espécies antes mesmo que possam ser estudadas. O conhecimento sobre a diversidade e 

distribuição destes aracnídeos no Brasil é bastante sólido, contudo, dados sobre a fauna de opiliões 

ocorrentes no Paraná são insuficientes. Dessa forma, estudos específicos sobre faunas regionais 

são de extrema relevância para obtenção de dados primários que possibilitem estudos 

taxonômicos, filogenéticos e fomentem ações conservacionistas. Nesta etapa de desenvolvimento 

do projeto o objetivo principal é fornecer uma lista detalhada das espécies de opiliões do Paraná 

através da compilação de registros de ocorrência disponíveis na literatura. Como fonte primária 

de dados foi utilizado o Catálogo de Laniatores do Novo Mundo, de Adriano Brilhante Kury, 

publicado pela Revista Ibérica de Aracnologia em 2003, corrigido e atualizado através de bases 

de dados on-line sobre a biodiversidade. Os dados obtidos foram compilados e digitalizados em 

uma planilha eletrônica no formato Excel. As localidades foram investigadas para obter o maior 

nível de precisão possível sobre cada registro de ocorrência e preferencialmente georreferenciadas 

com base em listas de topônimos oficiais (e.g., Índice de Nomes Geográficos do IBGE), 

alternativamente por bases eletrônicas diversas como Google Earth. Foi compilado um total de 

980 registros para 125 espécies, pertencentes a 6 famílias. Pode-se identificar 120 espécies 

endêmicas do estado. Foi realizado, um estudo historiográfico sobre as expedições de coleta, 

coletores e para as 117 localidades-tipo identificadas para os opiliões no Paraná. Mapas com os 

registros de ocorrência das 125 espécies foram elaborados utilizando o programa QGIS. As 

próximas etapas serão analisar os dados para inferir correlações entre dados de riqueza e 

abundância com as fitofisionomias e diferentes planaltos do território paranaense. Comparar 

dados de endemismo e riqueza entre diferentes estados e identificar lacunas no conhecimento 

relacionadas ao esforço amostral e períodos de coleta dos espécimes. 
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O objetivo do trabalho foi avaliar a suplementação butirato de sódio encapsulado (BSE) e arginina 

(ARG) em dietas de frangos de corte sobre a qualidade e integridade óssea de frangos de corte 

submetidos ao estresse térmico. Foram utilizados 768 pintos de corte, machos, distribuídos 

aleatoriamente em um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2X2X2, sendo 

sem e com ARG (1:13 e 1:30), sem e com BSE (0 e 1kg/ton.) e sem e com desafio térmico, 

obtendo-se 8 tratamentos, 6 repetições, totalizando 48 unidades experimentais, com 16 aves cada. 

De 1 a 7 dias de idade, as aves foram submetidas ao estresse térmico por frio, e de 8 aos 14 dias 

de idade e aos 34 e 35 dias as aves foram submetidas ao estresse térmico por calor. Aos 14 e 35 

dias as aves foram sacrificadas e destas foram extraídas as tíbias, as quais foram submetidas ao 

ensaio de densitometria óssea radiográfica, resistência óssea à quebra e cinzas ósseas. Os 

resultados analisados, utilizando-se análise de variância (ANOVA), do procedimento General 

Lineal Model (GLM), com auxílio do programa estatístico SAS (Statistical Analysis System, 

versão 9.4). As aves que não foram submetidas ao estresse por frio de 1 a 7 dias e por calor de 8 

a 14 dias de idade e que receberam a suplementação de BSE apresentaram maior peso e índice de 

Seedor das tíbias. as aves que foram mantidas em conforto térmico e que não receberam a 

suplementação de Arg apresentaram maior peso e índice de Seedor das tíbias. Aos 14 dias e 35 

dias houve efeito (P<0,05) para a resistência óssea à quebra. Os ossos das aves que receberam 

BSE apresentaram maior resistência aos 14 dias e aos 35 dias foi observado maior resistência 

óssea para as aves que receberam a suplementação de Arg. A densitometria óssea radiográfica e 

a deposição de cinzas ósseas não foram alteradas pela suplementação de Arg ou BSE ou pelo 

desafio térmico. A suplementação das dietas com BSE e Arg pode ser uma estratégia benéfica de 

melhoria da resistência óssea á quebra de frangos de corte submetidos ou não ao estresse térmico. 
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O antígeno leucocitário humano do tipo HLA-E é codificado por um gene pertencente à classe Ib 

do complexo principal de histocompatibilidade. Sua expressão na superfície celular é restrita, 

sendo encontrado principalmente na membrana de leucócitos, células endoteliais e células do 

trofoblasto, em especial na porção extravilosa, o que sugere um importante papel na implantação 

do embrião. Além disso, o HLA-E tem sido mencionado em relação as suas propriedades 

funcionais específicas na interação com linfócitos T no curso das doenças infecciosas. 

Diferentemente de outros genes HLA de classe I, a diversidade alélica do HLA-E na população 

mundial se restringe a basicamente dois alelos: HLA-E*01:01 e HLA-E*01:03. Embora as 

cadeias polipeptídicas (cadeias α) por eles codificadas se diferenciem em apenas um aminoácido, 

essa diferença estrutural pode ser responsável por variações na estabilidade da proteína HLA-E 

resultante. Isso justificaria variações na expressão da proteína HLA-E na superfície celular. Com 

isso, o perfil alélico se apresenta como um possível modificador da interação da proteína HLA-E 

com os receptores da família NKG2, o que pode influenciar o padrão de atividade das células do 

sistema imune. Consequentemente, pode-se observar variações na resposta das células NK, o que 

sugere modificação do perfil imunológico do indivíduo em virtude do polimorfismo de HLA-E, 

sobretudo no contexto de condições patológicas. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é 

refletir sobre a estrutura dos alelos de HLA-E, seus produtos e seu papel biológico na resposta 

imunológica. Para tal, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema, a partir de 

artigos selecionados através das bases de dados Pubmed e SciELO. Como resultado da pesquisa, 

esperamos contribuir para uma melhor compreensão do papel do gene HLA-E, seu perfil alélico 

e a interação das proteínas e ligantes HLA-E com os receptores da família NKG2 quanto à 

ativação/inativação de células NK e seu impacto na resposta imunológica no contexto de 

gestações e infecções. Assim, conclui-se que a literatura existente até o momento sugere uma 

correlação entre o polimorfismo do gene HLA-E e seus produtos funcionais com a atividade das 

células da resposta imune – em especial com os receptores NKG2 –, com consequências diretas 

sobre a função das células NK e a resposta imunológica, cujos detalhes serão abordados nesta 

revisão. 
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O sistema silvipastoril (SSP) é uma alternativa econômica e sustentável para a agropecuária pela 

associação de arranjos arbóreos, forrageiras/gramíneas e/ou animais na mesma área. Além de 

benefícios para o meio ambiente, o controle do estresse térmico devido ao sombreamento, pode 

ser determinante nos resultados produtivos e reprodutivos dos rebanhos devido ao bem-estar. O 

objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento de ovinos em relação as árvores na fase de 

estabelecimento do sistema silvipastoril. O estudo ocorreu no Laboratório de Produção e Pesquisa 

de Ovinos e Caprinos na Fazenda Experimental do Canguiri (Pinhais – PR), da UFPR. Foram 

realizadas duas avaliações de comportamento de 20 ovelhas da raça White Dorper (10 animais 

em cada piquete), em dois piquetes de pastagens de Hemarthria altíssima e Cynodon spp. com 2 

espécies arbóreas associadas (Mimosa scabrella, crescimento precoce e Araucaria angustifolia, 

crescimento tardio), com altura média acima de 1,5 m. As árvores foram plantadas em dezembro 

de 2020, em linha, considerando dois renques de árvores de 6 m de largura, com 28 m entre 

renques. As pastagens estavam com altura ao redor de 25 a 30 cm. Dez avaliadores (cada um 

responsável por 2 animais) coletaram informações sobre comportamento das ovelhas nas áreas 

por 4 h (de 08:00 h a 12:00 h) com registro a cada 5 min. Foram avaliadas duas situações: “D – 

Comportamento dentro dos renques das árvores” (perímetro da plantação arbórea) e “F – 

Comportamento fora dos renques das árvores”, ao final do verão (05/03 e 12/03/2022). As 

seguintes atividades de comportamento foram avaliadas: pastejo, ruminação/ócio, e outras 

atividades (deitar-se na sombra, encostar e coçar nas árvores, relacionar-se com outros animais, 

caminhar, pastejar na sombra, entre outros). Foi calculada a frequência média (%) do tempo de 

atividades por dia por piquete. Os resultados mostraram que fora do renque das árvores, 43,4% 

do tempo os ovinos estavam em pastejo; 12,9% em ruminação e 1,6% realizando outras 

atividades. Dentro do renque das árvores, 32,3% do tempo foi de pastejo; 7,7%, ruminação e 2,1% 

em outras atividades. O comportamento mais exercido pelos animais foi o pastejo. Em relação a 

permanência dos animais, dentro e fora dos renques das árvores, os animais permaneceram 42% 

do tempo dentro e 58% do tempo fora do renque das árvores. A partir destes dados, é possível 

concluir que a principal atividade das ovelhas no sistema silvipastoril em estudo foi a de pastejo, 

e as ovelhas se mantiveram predominantemente fora dos renques das árvores. 
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DETERMINAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO E 

EPIDEMIOLÓGICO DAS PUÉRPERAS COM NEONATOS INTERNADOS NA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO 

NO OESTE DO PARANÁ. 
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A assistência pré-natal e puerperal é fundamental para a saúde materna e neonatal. A internação 

do recém-nascido (RN) nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTINs) está relacionada a 

fatores gestacionais, socioeconômicos, biológicos, profissionais e institucionais. Assim, o 

conhecimento das condições que os levam a internação é de fundamental importância para sua 

prevenção. O objetivo geral do estudo foi estabelecer o perfil clínico e epidemiológico das 

puérperas com RNs na UTIN de um hospital terciário no Oeste do Paraná no período de janeiro 

de 2021 a setembro de 2021. Além de identificar os fatores de risco maternos que poderiam estar 

associados aos internamentos. O estudo é observacional, descritivo, de caráter longitudinal 

prospectivo. Foram incluídas 118 puérperas. A faixa etária predominante foi de 20 a 34 anos 

(61%). Em geral, as mães possuíam pelo menos ensino médio completo (61%) e estavam em 

relacionamento estável (72,1%). Em relação aos antecedentes obstétricos, 27,1% estavam em sua 

primeira gestação e aproximadamente metade das mães eram multíparas. Além disso, 72,9% delas 

apresentaram pelo menos um parto do tipo cesárea. O pré-natal completo foi relatado por 74,6%. 

A infecção do trato urinário não tratada foi a comorbidade materna mais relatada durante a 

gestação (35,2%), seguida de hipertensão arterial sistêmica e pré-eclâmpsia (27,6%). Com relação 

às sorologias, 32,2% dos casos foram positivos, IgG para toxoplasmose foi reagente em 27,1%, 

sífilis em 4,2% e citomegalovírus em 0,8%. Com relação aos dados dos RNs, 45,8% eram pré-

termo moderado/tardio e 41,5% com baixo peso ao nascimento. A idade gestacional no momento 

do parto foi prevalente entre 32 e 36 semanas (45,8%) e em 73,7% foi parto cesárea. A principal 

causa de internação do RN foi desconforto respiratório (32,2%), seguido de prematuridade em 

31,4%. Em relação aos dados obstétricos, o de fatores predomínio de fatores clínicos associados 

ao desfecho estudado foi multiparidade, cesárea prévia, pré-natal completo e sorologias negativas, 

além de parto prematuro e indicação de cesárea. Os fatores clínicos associados a admissão de 

recém nascidos em UTI neonatal foram relacionadas a características de desconforto respiratório 

ou prematuridade nesta população. 
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O SUS E A INCIDÊNCIA DO CÂNCER DE PELE EM IDOSOS NO MUNICÍPIO DE 

MATINHOS/PR- UMA REVISÃO DE LITERATURA E AÇÃO EDUCATIVA 
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O impacto da radiação solar em idosos no litoral do Paraná é um projeto de pesquisa que propõe 

caracterizar o perfil da incidência dos casos de câncer de pele e outras afecções na população 

idosa (acima de 60 anos). 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. Este projeto de pesquisa tem foco na Educação em Saúde, em formato de 

Revisão de Literatura, porém com retorno à sociedade na forma de mesas redondas e grupos de 

discussão. O principal objetivo é caracterizar o perfil da incidência dos casos de câncer de pele e 

outras afecções no município de Matinhos/PR. Para isso, iniciou-se a busca de informações na 

literatura sobre os efeitos do sol sobre a pele na população idosa, com intuito de coletar dados 

secundários, quantitativos e qualitativos. Posteriormente, com o auxílio do Conselho Municipal 

da Pessoa Idosa de Matinhos (CMPI), foi realizada uma palestra dialogada, no formato de mesa 

redonda de forma presencial. O encontro ocorreu no Centro de Convivência dos Idosos (CCI), 

localizado no Balneário Gaivotas, no dia 20/07/2022. A Palestra iniciou com uma breve 

apresentação do projeto, e seguiu com uma discussão sobre o espectro eletromagnético, os 

benefícios e malefícios do Sol, as doenças de pele e os cuidados que devem ser tomados, a questão 

do tratamento de neoplasias no litoral do Paraná. Durante a palestra, foram levantadas outras 

questões, como por exemplo: os saberes populares em relação a proteção solar; os diferentes tipos 

de protetores solares e seus fatores de proteção e entre outros cuidados. Os resultados esperados 

incluem uma boa base de dados relativos à exposição Solar em Idosos na Cidade de Matinhos, e 

a consequente ação educacional com o público idoso. Concluiu-se que a temática de Câncer de 

Pele no Público Idoso precisa ser sempre enfatizada e relembrada, além de reforçar a necessidade 

de ações do Poder Público nesta área. 
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MORFOMETRIA CARDÍACA E DISTRIBUIÇÃO DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS 

EM GATOS-DOMÉSTICOS SEM RAÇA-DEFINIDA NO MUNICÍPIO DE 
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Apesar do fascínio observado ao coração longe se está de afirmar que o mesmo é de fato uma 

estrutura totalmente conhecida, principalmente no campo da anatomia animal. E embora a 

anatomia coronariana do gato-doméstico esteja documentada descrições de populações locais 

destes animais com certeza acrescentam no melhor entendimento das variações anatômicas e, até 

um certo padrão local observado. Proporcionando um melhor entendimento para estudos 

comparados da anatomia cardiovascular e da fisiopatologia dos distúrbios circulatórios nos 

animais. Desse modo, a presente pesquisa teve como objetivo descrever a morfometria cardíaca 

e comparar as distribuições e as ramificações das artérias coronárias de gatos-domésticos sem 

raça definida (SRD) da região do município de Palotina/PR. Para tanto foram utilizados 15 

corações advindos de 7 machos e 8 fêmeas, todos adultos, que foram à óbito por causas não 

correlacionadas a este estudo e sem sinais prévios de patologias cardíacas. Todos os animais 

foram procedentes do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Setor 

Palotina-PR e foram encaminhados aos Laboratório de Anatomia Animal da mesma instituição. 

Neste local, procedeu-se com a dissecação macroscópica das amostras a olho desarmado e 

efetuou-se a aferição em triplicata da largura, altura, espessura e circunferência cardíacas 

utilizando-se um paquímetro digital por um único examinador. Posteriormente, foi injetado 

solução aquosa de látex na cor vermelha no tronco aórtico com submersão das peças em solução 

de formaldeído a 10% para posterior descrição das ramificações das artérias coronárias e suas 

medidas de comprimentos. Para os machos foi obtido uma largura cardíaca média de 10,50 mm 

(±0,41 mm), altura média de 34,77 mm (±0,47 mm), espessura média de 8,72 mm (±0,37 mm) e 

circunferência média 76,161 mm (±1,24 mm). Já para fêmeas a largura média obtida foi de 11,77 

mm (±0,45 mm), altura média 31,91 mm (±0,58 mm), espessura média 7,68 mm (±0,22 mm) e 

circunferência média 74,44 mm (±1,24 mm). Além disso observou-se uma circulação coronariana 

com dominância esquerda a partir da artéria coronária esquerda que emitiu a grande maioria das 

ramificações observadas. Assim a partir das amostras analisadas foi obtido valores morfométricos 

cardíacos de gatos-domésticos da população local de Palotina-PR bem como das artérias 

coronárias, favorecendo melhores embasamentos para a anatomia comparativa animal. 
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FATORES GESTACIONAIS ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Nº 202211779 

Autor(es): Mariah Joanna Koch Gomes 

Orientador(es): Fernando Mazzilli Louzada 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Cosméticos, Gestação, Neurodesenvolvimento 

 

Durante a gestação, cosméticos e produtos de cuidado pessoal são aplicados rotineiramente sem 

que as consumidoras tenham completo esclarecimento sobre sua composição. Isso pode gerar 

riscos ao neurodesenvolvimento infantil devido à exposição intrauterina a ftalatos, parabenos, 

éteres glicólicos e algumas nanopartículas, substâncias que frequentemente compõem esses 

produtos e que já foram associadas a danos neuronais e prejuízos neurocognitivos. Assim, com o 

objetivo de compreender o impacto no neurodesenvolvimento infantil do uso de cosméticos 

durante a gestação, esse estudo buscou analisar a associação entre escores do teste cognitivo 

Caregiver-Reported Early Development Index (CREDI), quantidade de cosméticos usados e sua 

frequência de aplicações semanais no primeiro trimestre gestacional em pares mãe-criança 

vinculados à coorte do Estudo Curitibano de Investigação do Ambiente e Reprodução (CUIDAR). 

145 gestantes de risco habitual foram recrutadas em Unidades de Saúde de Curitiba entre 2018 e 

2019 e responderam a um questionário sobre uso e frequência de uso de oito produtos cosméticos. 

Para avaliação neurocognitiva, a partir de maio de 2021, as participantes foram convidadas a 

responder ao CREDI via chamada de voz. Esse instrumento permitiu avaliar cinco domínios do 

desenvolvimento infantil - motor, linguagem, cognição, socioemocional e saúde mental - de 

crianças entre 0-35 meses de idade. Como 96 mães foram excluídas por não demonstrarem 

interesse em participar ou pela impossibilidade de contato, o estudo considerou 49 pares mãe-

criança. A partir disso, constatou-se que a média de escores no CREDI foi de 52,33 (DP=5,49), 

sem diferença significativa entre crianças do sexo feminino e masculino (p=0,186). Em relação 

aos cosméticos, as gestantes utilizaram em média 4,24 cosméticos (DP=1,60) dos oito produtos 

analisados com uma frequência média de uso de 19,42 aplicações semanais (DP=9,99). Não foram 

encontradas associações estatisticamente significativas entre os escores e a quantidade de 

cosméticos utilizados (p=0,855) ou o número de aplicações semanais (p=0,834). Enquanto 

evidências anteriores haviam sido embasadas por análises de amostras de urina materna ou 

mecônio, esses resultados abordaram apenas uma análise subjetiva. Portanto, análises 

quantitativas ainda são necessárias para uma melhor investigação, assim como novos estudos 

epidemiológicos que explorem a exposição materno-infantil a esses compostos e os prejuízos 

neurocognitivos. 
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O Diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica complexa com impacto mundial impondo 

uma carga insustentável nos sistemas de saúde. O diabetes mellitus tipo 2 (DM2), corresponde 

em torno de 90% a 95% dos casos e é caracterizado pela produção inadequada e/ou resistência à 

insulina. Está bem definido que fatores genéticos têm um papel importante no desenvolvimento 

do DM2 bem como de suas complicações crônicas e que indivíduos geneticamente suscetíveis 

podem desenvolver essa doença após exposição a fatores de risco ambientais. Visto isso, grande 

interesse tem surgido para se identificar os genes associados com DM2 e suas complicações 

crônicas. O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) contribui para a patogênese do DM2, 

e foi sugerido que as variações genéticas no gene VEGFA podem influenciar a secreção de 

VEGFA e a patogênese do DM2. O presente estudo teve como objetivo investigar as frequências 

genotípicas e alélicas do polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) rs3025039 (+936C/T) 

localizado na região 3’ UTR do gene VEGFA e verificar a sua associação com o DM2. O projeto 

teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR. Estudo tipo caso-controle foi 

realizado em 268 mulheres, 134 DM2 e 134 controles saudáveis. A genotipagem foi feita pela 

técnica de reação em cadeia da polimerase seguida de digestão com enzimas de restrição (PCR-

RFLP). As frequências genotípicas e alélicas dos grupos CTRL e DM2 foram semelhantes 

(P=0,322). A frequência do alelo de menor frequência T (IC 95%) em indivíduos com DM2 e 

grupo controle foram respectivamente 11,2% (7,0-15,0) e 13,8% (10,0-18,0), não sendo diferentes 

(P=0,256). As frequências para os alelos de menor frequência, foram similares aos descritos para 

populações caucasoides. O polimorfismo rs3025039 do gene VEGFA não foi associado ao DM2 

na população em estudo. 
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ABORDAGENS SOBRE AGROECOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E 
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Este estudo parte da importância do desenvolvimento de um campo de estudos em Educação do 

Campo. Este projeto tem analisado como a Soberania Alimentar, a Segurança Alimentar e  

Nutricional (SSAN) e a Agroecologia tem sido articulados a partir de práticas e abordagens no 

âmbito da Educação do Campo. A Educação do Campo parte da articulação com a Agroecologia, 

como forma de contrapor os problemas da modernização da agricultura no modo de vida das 

comunidades do campo, águas e florestas. A SSAN são campos que interagem com a 

Agroecologia, na construção de uma abordagem que vá além do âmbito produtivo e interaja com 

outros aspectos da vida dos sujeitos do campo como a alimentação e a cultura. O objetivo do 

estudo é compreender quais abordagens sobre Agroecologia, Soberania Alimentar e Segurança 

Alimentar e Nutricional tem sido envolvidos em experiências de Educação do Campo no sul do 

Brasil. A metodologia do estudo envolveu a análise de conteúdo dos Anais do II Seminário 

Internacional de Educação do campo e Fórum Regional do Centro e Sul do RS realizado em 2014 

em Santa Maria, RS. Os resultados preliminares apontam que dos 21 trabalhos selecionados para 

análise sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) em contextos no Sul do Brasil, percebe-

se a prevalência do uso do termo “Segurança Alimentar”, tendo sido citado 72 vezes e Segurança 

Alimentar e Nutricional apenas 15 vezes. O componente “nutricional” remete também à 

importância da nutrição. Percebe-se que a soberania alimentar tem sido apontada em alguns 

estudos como mais relevante que a Segurança Alimentar e Nutricional, provavelmente devido ao 

histórico de construção do termo, relacionado aos movimentos sociais e seu cunho político. No 

processo de categorização dos trechos dos trabalhos em que constavam o termo Segurança 

Alimentar ou Segurança Alimentar e Nutricional, percebe-se o amplo uso de abordagens, ou seja, 

visões sobre o assunto ou maneira de interpretar o que seja SAN e não propriamente o uso de 

conceitos/definições. O conceito, quando utilizado, remete à Lei 11.346 de 15 de setembro de 

2006, a Lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Educadores/as e 

educandos/as precisam apropriar-se dos debates teóricos e práticos da Agroecologia e da SSAN 

para a promoção de projetos e de políticas públicas que dialoguem com as demandas dos 

territórios. A promoção da SSAN no campo, tem na Educação do Campo, um amplo potencial de 

desenvolvimento de práticas e de elementos teóricos envolvendo o diálogo de saberes, a 

complexidade e a interdisciplinaridade. 
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As plantas medicinais possuem conhecida ação medicamentosa, sendo grande parte dela devida 

ao metabolismo de endófitos, como os fungos. Várias substâncias produzidas por eles apresentam 

ações hormonais, antibióticas, antitumorais, antivirais e antibiofilmes. Os biofilmes são 

comunidades de micro-organismos que crescem anexados a uma superfície e incorporados em 

uma matriz extracelular autoproduzida, sendo cerca de 1000 vezes mais resistentes aos 

antibióticos convencionais. A busca por compostos obtidos de fungos endofíticos têm sido 

considerada uma área promissora para combater tal problema. Assim, este trabalho objetivou 

avaliar a capacidade de evitar a formação e erradicar biofilmes, de compostos obtidos de fungos 

endofíticos isolados de Handroanthus ochraceus (ipê-amarelo) contra a bactéria Sthapylococcus 

aureus ATCC 25923. Dos fungos isolados, foram obtidos metabólitos secundários, que foram 

solubilizados em fases com polaridades distintas (aquosa, em clorofórmio e em acetato de etila). 

Cada fase foi avaliada quanto ao seu potencial anti-biofilme contra a bactéria. Oito compostos 

que demonstraram ser eficazes, previamente, contra a forma livre da mesma bactéria, foram 

testados. Os meios aquosos não demonstraram atividade. Dos compostos testados, três (37,5%) 

inibiram completamente a formação de biofilmes, dois (25%) permitiram uma pequena formação 

de biofilmes (inibição significativa), um (12,5%) inibiu parcialmente e dois (25%) não impediram 

a formação de biofilmes. Assim, 62,5% dos compostos testados exibiram resultado satisfatório 

em prejudicar a formação de biofilmes pela bactéria. Comparados os dois tipos de solventes, 80% 

e 33,33% dos compostos de clorofórmio e acetato de etila, respectivamente, tiveram resultados 

satisfatórios. A formação dos biofilmes foi observada por Microscopia Eletrônica de Varredura, 

sendo comparadas as estruturas formadas na ausência e na presença dos metabólitos. Observou-

se que, na presença de metabólito, a arquitetura estava menos íntegra, com desestruturação da 

matriz de exopolissacarídeo que une as células, além de menor densidade de células agrupadas. 

Em relação à ação dos compostos em erradicar os biofilmes depois de formados, metade dos 

compostos avaliados (04) demonstraram atividade de erradicação (disrupção) do biofilme em sua 

arquitetura madura. A capacidade de erradicar os biofilmes foi inferior à de inibir sua formação, 

provavelmente devido a características intrínsecas de sua estrutura. Os resultados encontrados 

podem ser considerados promissores e servir de base para estudos adicionais. 
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O presente trabalho tem como objetivo delimitar o perfil epidemiológico de indivíduos 

acometidos por acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) atendidos na rede pública de saúde 

do município de Toledo, no estado do Paraná, no ano de 2020. Consiste em um estudo descritivo, 

retrospectivo e transversal. A amostra constituída por 18 pacientes foi obtida a partir de 260 

prontuários do município com os CID-10 G45 (acidentes vasculares cerebrais isquêmicos 

transitórios e síndromes correlatas) e I64 (acidente vascular cerebral, não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico). Por meio da análise de prontuário, foram excluídos da amostra as 

seguintes categorias de pacientes: pacientes em óbito, pacientes com prontuário com informações 

de contato faltantes, pacientes residentes em outro município, pacientes acometidos de AIT, 

pacientes acometidos de AVCH e, por fim, pacientes acometidos de AVCI fora do tempo de 

pesquisa — i.e. que não tiveram AVCI no ano de 2020. Assim, em um primeiro momento, foram 

efetuadas ligações para 82 pacientes. Não foi possível contato com 54 pacientes, 5 recusaram 

participar da pesquisa, 7 não se enquadravam nos critérios, 2 haviam falecido. Na amostra final, 

11 pacientes foram entrevistados por telefone e 7 presencialmente por meio de visita domiciliar, 

totalizando 18 indivíduos. Quanto ao sexo biológico, 50% dos indivíduos entrevistados 

pertenciam ao sexo masculino e 50% ao sexo feminino. Quanto à idade, a amostra foi constituída 

de indivíduos entre 53 e 92 anos — de forma que 16,67% pertenciam à faixa etária dos 50 a 59 

anos, 38,89% pertenciam à faixa dos 60 a 69 anos, 22,22% pertenciam à faixa dos 70 a 79 anos e 

22,22% pertenciam à faixa dos 80 anos ou mais. Quanto ao estado civil, 55,56% eram casados, 

38,89% viúvos e 5,56% solteiros. Quanto à cor, 5,56% se autodeclarou amarelo, 61,11% branco, 

5,56% negro e 27,78% pardo. Quanto à escolaridade, 27,78% não era alfabetizada, 44,44% não 

havia concluído o ensino fundamental, 11,11% concluíram o ensino fundamental e 16,67% 

concluíram o ensino médio. Espera-se com esta pesquisa contribuir com dados que auxiliem 

gestores no desenvolvimento de políticas públicas de saúde voltadas para a prevenção deste 

agravo. 
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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 realizar consulta em banco de dados bibliográficos 

disponíveis na internet, tendo como intuito construir uma ampla revisão de literatura sobre o 

subgênero Astrophea. E após isso, se deu início à prática de extração do material genético. O 

objetivo desta etapa é a obtenção de amostras com grande qualidade de DNA. As amostras das 

espécies P. candida, P. ceratocarpa, P. hexagonocarpa, P. cerradensis, P. haematostigma, P. 

mansoi, P. rhamnifolia, P. citrifolia, P. costata, P. elliptica, P. faroana, P. pittieri, P. pyrrhantha, 

P. sclerophylla, P. securiclata, P. sphaerocarpa, P. bacabensis, P. purii e uma espécie nova ainda 

não descrita foram quantificadas em Nanodrop e ficaram, em média, com cerca de 10 ng/uL. Para 

o sequenciamento do genoma do cloroplasto são necessários cerca de 50 ng/uL. Por esse motivo, 

reextraimos as amostras utilizando o método CTAB, que ficaram com cerca de 200 ng/uL. Os 

DNAs foram então enviados para sequenciamento e estamos aguardando os dados brutos para as 

análises. 

  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  295 

PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE EM PACIENTES COM ASMA 

GRAVE DE DIFICIL CONTROLE 

Nº 202211802 

Autor(es): Sabrina Covre Jaques 

Orientador(es): Marco Antonio do Socorro Marques Ribeiro Bessa 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Asma Grave, Asma Não Controlada, Transtorno De Ansiedade 

 

A asma é uma doença de alta prevalência no Brasil e no mundo; a condição permanece mal 

controlada em um número considerável de pacientes, fato que contribui para a piora da qualidade 

de vida e onera o sistema de saúde. Sabendo que as comorbidades são fatores agravantes do 

controle da asma, e o transtorno de ansiedade possui números cada vez mais expressivos no 

cenário global, principalmente em doentes crônicos, esse estudo objetivou pesquisar a prevalência 

e correlação desses com o controle da asma. Entender como se comporta esta relação pode levar 

a um melhor manejo de fatores ligados ao controle da asma e contribuir com uma melhora tanto 

no quadro individual quanto nacional. Foi realizado um estudo transversal em 41 pacientes do 

ambulatório de asma grave do serviço de pneumologia do Complexo do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná. Foram utilizados o Questionário de Controle da Asma (ACQ-5) 

e o Teste de controle da asma (ACT) para avaliar o controle ou não da asma, e variáveis que 

poderiam influenciar o controle da asma (VEF1%, número de exacerbações, início da asma e 

gênero); para a avaliação da ansiedade, a Escala Hospitalar para Ansiedade e Depressão (HADS) 

e Inventários de ansiedade (BAI). Por fim, foram correlacionados os achados de transtorno de 

ansiedade com as variáveis supracitadas. Em pacientes com asma não controlada, a prevalência 

de ansiedade não foi significativamente maior do que na parcela de pacientes com asma 

controlada, tanto na classificação do ACQ-5 quanto no ACT. Entretanto, os pacientes do estudo 

tinham uma prevalência de 58,5% relativa ao transtorno de ansiedade, número considerado 

elevado e preocupante no contexto de saúde pública. Em pacientes com início precoce da asma, 

a ansiedade teve prevalência superior e ao do grupo de pacientes com asma de início tardio. A 

alta prevalência do transtorno de ansiedade nos pacientes asmáticos graves, encontrado nesse 

estudo, o que corrobora com a hipótese inicial do estudo de existência de vínculo inerente entre a 

gravidade e controle da asma e estas comorbidades. 
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A superexpressão de transportadores ABC, principalmente ABCG2 e glicoproteína P, atua como 

um mecanismo de resistência a múltiplas drogas e pesquisas buscam viabilizar a sua inibição 

funcional ou modulação da expressão como terapia farmacológica complementar. Recentemente, 

os avanços nas técnicas para obtenção de suas estruturas tridimensionais possibilitaram seu estudo 

in silico, colaborando para formulação de hipóteses funcionais, como as alterações 

conformacionais ao longo de seu ciclo catalítico e as interações substrato/inibidor-proteína 

necessárias. Aspectos químicos, fisiológicos e experimentais dos inibidores e substratos de 

ABCG2 foram revisados da literatura, o que permitiu a proposição de células-tronco tumorais 

como alvo de inibidores de transportadores ABC, dada a sua capacidade de expressão de 

transportadores e de repopulação de tumores, contribuindo para recidiva. Com o objetivo de 

expandir a análise de dois inibidores funcionais ABCG2 estudados in vitro, lopinavir (LPV) e 

ivermectina (IVT), foram utilizadas as técnicas modelagem molecular por Docking Molecular 

(AutoDock Vina 1.2.3) e Dinâmica Molecular (MD) – Desmond e cálculo de energia livre 

MM/GBSA, de modo a identificar interações intermoleculares e alterações conformacionais 

frente a ABCG2 na presença de mitoxantrona (MTX). Por meio de docking sequencial substrato-

inibidor na estrutura PDB 6VXI, realizou-se uma análise preliminar da conformação de ligação 

MTX-IVT e MTX-LPV, demonstrando a importância de ligações tipo empilhamento-pi e ponte 

de hidrogênio. O complexo obtido serviu como ponto de partida para a simulação de MD, que 

compreendeu um espaço de tempo de 603 ns para substrato-inibidor e 2510 ns para substrato. Por 

meio da variação de RMSD (Root Mean Square Deviation), foram identificadas três populações 

conformacionais principais para cada simulação, com estabilidade do complexo. Os resultados 

foram capazes de indicar a participação de pontes de hidrogênio mediadas por água, interagindo 

com grupamentos O da IVT, principalmente com E466. De forma similar, o LPV interagiu com 

E446 por uma longa fração da simulação. A MTX teve interação constante com F439 e N436, em 

ambos os ensaios. O modelo, condizente com o perfil de inibição não-competitiva in vitro, indicou 

a permanência simultânea das duas moléculas na cavidade central da proteína. A análise 

conformacional sugeriu um mecanismo de impedimento no prosseguimento do ciclo catalítico, 

especialmente da aproximação de hélices transmembrana para estados de turnover, prevenindo a 

expulsão da MTX. 
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Objetivou com este estudo  avaliar o índice de peróxido, a análise microbiana e análise qualitativa 

do óleo de girassol ozonizado em diferentes ciclos, temperaturas e tempos de estocagem. O estudo 

foi realizado no Laboratório de Química e no Laboratório de Microbiologia da Universidade 

Federal do Paraná. As amostras de óleo de girassol receberam ozônio através de uma mangueira 

de silicone acoplada ao aparelho gerador de ozônio (Ozone & Life, Home). Foram utilizadas 7 

amostras de 100 ml de óleo de girassol, onde cada uma recebeu um número de ciclos de ozônio 

diferente, variando de 0 a 6 ciclos, com duração de 90 minutos cada. Logo após as amostras foram 

divididas em 2 recipientes de 50 ml fechados, identificados e protegidos da luz. Foram 

armazenadas 7 amostras de 50 ml em temperatura de 4-8ºC em geladeira, enquanto as outras 7 

ficaram armazenadas em temperatura ambiente, durante todo o período do estudo. A avaliação do 

índice de peróxidos, foi realizada por meio da técnica descrita na ISCO3, onde cada amostra foi 

tratada em solução com uma mistura de ácido acético e clorofórmio após isso, com uma solução 

de iodeto de potássio. O iodo liberado é titulado com uma solução padrão de tiossulfato de sódio. 

O ponto final da titulação é feito com base no iodo liberado pelo peróxido. Para análise 

microbiológica foi realizada cultura bacteriana em meio de crescimento bacteriano como Ágar 

Sangue e Ágar MacConkey e posterior isolamento para averiguação de possível contaminação 

dos óleos. Foi realizado também análise qualitativa das amostras de forma visual, avaliando-se a 

coloração e a viscosidade. Todas as análises foram realizadas a cada 30 dias, durante 7 meses. 

Verificou-se que as amostras de óleo de girassol ozonizado plaqueadas no Ágar MacConkey e 

Ágar Sangue, não promoveram qualquer crescimento bacteriano. Como resultado da análise 

qualitativa, verificou-se que com o aumento do índice de peróxido, houve clareamento das 

amostras, sugerindo um aspecto límpido no óleo ozonizado e mais viscoso por 6 ciclos. 

Corroborando, os dados da análise qualitativa, a analise quantitativa demonstrou que os ciclos 

aumentaram significativamente o índice de peróxido, tanto nas armazenadas em ambiente (1 

ciclo= 494,42 ± 106,25 meq/mmol; 6 ciclos= 1.875,33 ± 807,38 meq/mmol) quanto em geladeira 

(1 ciclo= 651,62 ± 200,2 meq/mmol; 6 ciclos= 2.828 ± 97,76 meq/mmol). Com isso, a produção 

de óleo ozonizado com Índices peróxidos adequados varia conforme o ciclo utilizado, a potência 

do aparelho, a quantidade de óleo, sendo mais estavel a sua armazenagem em temperatura 

ambiente. 
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Venenos são uma mistura complexa de componentes biologicamente ativos que afetam sistemas 

biológicos. A ação das toxinas do veneno de serpentes pode gerar uma série de efeitos, desde 

lesões teciduais até choque cardiovascular e morte. No mundo, estima-se que 2,7 milhões de 

pessoas são envenenadas todo ano por serpentes e 90% desses acidentes são causados pelo gênero 

Bothrops sp. No Brasil, Bothrops jararaca é uma das espécies de maior relevância nesse contexto. 

Dentre os componentes tóxicos presentes no veneno de B. jararaca estão as metaloproteinases 

(SVMPs), serinoproteinases (SVSPs) e fosfolipases A2 (svPLA2s) as quais são responsáveis por 

diversas manifestações clínicas, como distúrbios hemostáticos e dano tecidual. Por isso, é 

importante caracterizar individualmente essas proteínas e avaliar seu papel no contexto do 

envenenamento. Nesse contexto, o uso de anticorpos monoclonais (mAbs), os quais são altamente 

específicos e puros, está sendo discutido para o estudo e neutralização de proteínas tóxicas do 

veneno de animais peçonhentos e para a investigação de diversos mecanismos fisiopatológicos. 

Tendo isso em vista, esse trabalho objetivou a produção e caracterização de mAbs contra toxinas 

presentes no veneno de B. jararaca. Para isso, frações do veneno de B. jararaca foram utilizados 

como imunógeno com o objetivo de direcionar a especificidade dos anticorpos monoclonais. O 

programa de imunização dos camundongos e o protocolo de fusão demonstraram-se eficientes, 

uma vez que foi possível a obtenção de 47 hibridomas capazes de secretar imunoglobulinas 

específicas para componentes do veneno total, verificado por ELISA e Western Blot. Desses, 16 

subclones os quais apresentaram melhor característica de crescimento por microscopia ótica e 

reatividade por ELISA foram selecionados. Por meio de Western Blot, o anticorpo monoclonal 

1C10E7 reconheceu bandas na altura de 50kDa, sugerindo reatividade contra as SVMPs, enzimas 

que causam hidrólise de componentes da matriz celular, levando a hemorragia. Esse anticorpo 

apresentou capacidade de neutralização parcial da atividade fibrinogenolítica, causada pelas 

SMVPs. Ensaios para caracterização funcional dos outros anticorpos ainda precisam ser 

realizados para confirmar o potencial de neutralização deles, assim como a especificidade frente 

ao veneno de outras espécies de Bothrops sp. 
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A pandemia do Covid-19 impactou os serviços de saúde no mundo devido ao fechamento de 

consultórios e estabelecimento de medidas sanitárias. No Brasil, isso trouxe repercussões em 

vários programas de rastreamento, como é o caso do câncer de colo de útero. Esse trabalho visa 

determinar o impacto da pandemia no serviço do Trato Genital Inferior e Colposcopia do Hospital 

de Clínicas da Universidade Federal do Paraná entre 2018 a 2021. Os dados das citologias e 

cirurgias foram coletados da base de dados do setor, que consiste em uma planilha do Excel, e 

dados incompletos foram complementados pelo SISCAN (Sistema de Informação do Câncer). Os 

dados das citologias foram denominados segundo a classificação Bethesda em ASCUS, ASC-H, 

LSIL, HSIL (lesões de alto grau), alterados SISCAN, carcinoma, glandular (AGC/AGUS) e 

negativo. Já as indicações cirúrgicas foram agrupadas em HSIL, vulva malignos, vulva benignos 

e carcinomas, enquanto as categorias de procedimentos cirúrgicos foram CAF, conização e 

exérese/outros (miscelânia). Os números de atendimentos, cancelamentos e faltas nos 

ambulatórios do setor foram fornecidos pela UMA (Unidade de Monitoramento e Avaliação) do 

Hospital de Clínicas. Todos os dados foram compilados em planilhas Excel e tratados 

estatisticamente por meio dos testes Qui-quadrado, Qui-quadrado para aderência, teste exato de 

Fisher e teste exato binomial. O nível de significância adotado para os testes foi de 5%. Os 

resultados demonstraram uma redução de 66% de exames citológicos e 62% de lesões HSIL entre 

2019 e 2020 (p<0,001). As categorias “alterado SISCAN” e “carcinoma” não foram analisados 

por dados insuficientes e a categoria “negativo” não apresentou redução significativa (p=0,106). 

Já em relação às cirurgias, houve redução de aproximadamente 57% entre 2019 e 2020 tanto de 

indicações cirúrgicas quanto de procedimentos. As indicações cirúrgicas por lesões HSIL 

apresentaram redução de 53% (p<0,001) nesse período, enquanto os procedimentos CAF e 

conização reduziram 56% (p<0,001) e 63% (p=0,002), respectivamente. Os dados obtidos da 

UMA demonstraram reduções de 49% nos atendimentos nos ambulatórios entre 2018/2018 e 

2020/2021, e um aumento de 70% e 20% nos cancelamentos e faltas, respectivamente (p<0,001). 

O presente estudo demonstra que a pandemia de Covid-19 impactou expressivamente nos serviços 

do setor, principalmente em relação às lesões de alto grau. Com isso, mulheres que não receberam 

atendimento poderão ser afetadas e apresentar o diagnóstico de câncer de colo de útero mais 

tardio. 
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A Síndrome Metabólica (SM) se caracteriza por agrupar um conjunto de fatores de risco 

metabólicos associados com aumento na mortalidade cardiovascular e no risco de 

desenvolvimento de diabetes tipo 2. Além disso, ainda hoje existem poucos estudos de saúde 

desenvolvidos com enfoque na saúde da população negra. Dessa forma, o objetivo deste estudo 

foi buscar maior compreensão sobre a prevalência de SM e de fatores de risco cardiovascular 

associados à ela em duas comunidades remanescentes de quilombo do estado do Paraná (Feixo e 

Restinga), assim como confrontar dados obtidos com resultados de estudos semelhantes. Para 

tanto, fez-se uso de questionário de saúde, de medição de fatores antropométricos e de coleta de 

sangue, de modo a obter tanto informações autorreferidas quanto clínicas. A partir disso, foi 

possível realizar uma caracterização descritiva das populações e estabelecer comparações de 

prevalências com dados da literatura. Com relação aos componentes que caracterizam a SM, foi 

observada diferença entre a frequência de auto referência de hipertensão arterial e diabetes nas 

comunidades (37,3% e 18,0%, respectivamente) e na população brasileira (21,4% e 6,2%, 

respectivamente). Para a obesidade abdominal, notou-se um impacto da referência escolhida para 

definição dos pontos de corte, tendo sido obtida uma diferença significativa no número de homens 

classificados com a condição a partir de critérios do National Cholesterol Education Program's 

Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) (24,6%) se comparado aos valores definidos para a 

América Latina (57,9%) ou pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) (49,1%). Com relação 

à SM, as comunidades não apresentaram prevalências distintas, havendo em ambas maior 

prevalência entre as mulheres. Já em comparação com o que foi encontrado para a população 

brasileira geral (8,9%) na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, as comunidades 

apresentaram prevalência de SM significativamente maior (24,4%). Contudo, esta prevalência de 

SM nas comunidades foi menor do que o encontrado para quilombolas do Piauí (55,4%) e para 

população afro-brasileira (RS) (59,4%). A partir destes e de demais resultados, espera-se que seja 

possível estabelecer discussões acerca das divergências observadas entre as comunidades e 

demais populações. Dessa forma, deseja-se contribuir para a problemática de necessidade por 

maior número de estudos voltados para a saúde da população negra, buscando trazer informações 

que possam direcionar pesquisas futuras. 
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De acordo com a Política Nacional Integral da Saúde da População Negra existem doenças que 

são mais prevalentes em pessoas negras, além de piores índices de diagnóstico e resposta a 

tratamento, o que mostra a importância de realizar mais estudos nessas populações. O hemograma 

é um exame amplamente requerido pelos profissionais de saúde, pois ajuda diagnosticar e 

acompanhar diversas patologias. Por isso, o objetivo do projeto foi avaliar a saúde de duas 

populações quilombolas da Lapa, Feixo e Restinga, através da análise de hemograma. No 

hemograma são analisadas as células do sangue, a série vermelha (eritrócitos e plaquetas), e a 

série branca (leucócitos). É feita a dosagem de hemoglobina (Hb), hemoglobina corpuscular 

média (HCM), porcentagem de hematócritos (Ht), volume corpuscular médio (VCM), 

concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). As plaquetas são medidas por sua 

quantidade e amplitude de superfície. Os leucócitos são medidos por contagem diferencial e assim 

como os eritrócitos são medidos em mm³. Os exames de 146 participantes foram analisados um 

dia após a coleta de sangue, no Laboratório Escola de Análises Clínicas (LEAC) da UFPR, no 

aparelho AB Micros 60, com o método de impedância para a parte quantitativa e a observação de 

lâmina pela extensão sanguínea. Os valores de referência utilizados nos laudos são da 

PNCQ/SBAC. Foi observado alteração no hemograma de 42 pessoas (28,7%), sendo 22 com 

anemia normocítica (52% dos participantes com alteração), 12 apresentaram baixa imunidade 

pela baixa quantidade de leucócitos (28%), 16 apresentaram linfócitos reativos (38%), que podem 

ser resultado de infecção viral. Na comunidade do Feixo 19 participantes tiveram alteração no 

hemograma (45%), anemia normocítica 13 (68%), apenas 2 pessoas tiveram leucocitose, 4 

linfócitos reativos (21%), 1 teve imunidade baixa. Entre os participantes da Restinga 23 tiveram 

variação nos índices hematimétricos (54%), 8 demonstraram quadro anêmico (34%), 12 

apresentaram linfócitos reativos (52%) e 11 apresentaram imunidade baixa (47%). A alteração 

mais frequente foi a anemia (52%), que foi mais expressiva no Feixo do que na Restinga, contudo 

mais participantes da Restinga tiveram imunidade baixa. Os exames devem ser refeitos para 

acompanhar a prevalência da anemia e baixa imunidade nas comunidades, sendo incluído também 

o exame de ferritina e eletroforese da hemoglobina. Os resultados foram entregues com 

explicações e orientações para busca de atendimento médico nos casos em que foram encontradas 

alterações.  
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A pesquisa de patentes, também conhecida como prospecção tecnológica, é uma ferramenta 

utilizada em relação às inovações desenvolvidas. A partir da prospecção pode-se tomar ações 

mais assertivas e ter melhor planejamento estratégico na busca de novos produtos e tecnologias. 

A inovação na área da saúde é responsável pela busca de novos produtos ativos e matérias primas. 

Um produto de interesse científico e com relatos de utilização é a própolis, pois, possui atividade 

antioxidante, biológica e farmacológica. A própolis é uma resina produzida pelas abelhas com o 

intuito de proteger a colméia de agentes externos. No caso das abelhas sem ferrão, há a produção 

também da geoprópolis, que consiste na própolis acrescida de barro para maior proteção. O 

objetivo do presente trabalho foi realizar uma busca de patentes relacionadas ao uso da própolis 

proveniente de abelhas sem ferrão. A busca foi realizada nas bases de dados INPI, Latipat, 

Espacenet e Patentscope. Foram utilizados critérios de seleção das patentes com maior relevância 

para o tema proposto, em que resultou 19 patentes para análise. Utilizando a combinação de 

palavras-chave PROPOLIS AND MELIPONA foram selecionadas 11 patentes e utilizando a 

palavra-chave GEOPROPOLIS foram selecionadas 8 patentes. Por meio da análise da 

Classificação Internacional de Patentes (CIP) foi possível identificar as principais áreas nas quais 

há maior quantidade de patentes. Foram considerados os principais códigos dispostos no site onde 

a patente está depositada, encontradas em negrito em caso de haver grande quantidade de 

classificações. As principais classificações encontradas foram a A61P (34,3%), A61K (30%) e 

A23L (20%), sendo referentes, respectivamente: a atividade terapêutica específica a compostos 

químicos ou preparações medicinais, as preparações para fins medicinais, odontológicos ou de 

higiene e para a alimentação. Com base nas patentes encontradas, pode-se afirmar que há interesse 

industrial na utilização da própolis e da geoprópolis na área farmacêutica, sendo que para a 

geoprópolis foi encontrada uma proporção menor de patentes demonstrando potencial para 

pesquisa e desenvolvimento industrial e tecnológico. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  303 

DESFECHOS DIFERENCIAIS DA INGESTÃO DE SANGUE DE DIFERENTES 

HOSPEDEIROS EM AEDES AEGYPTI. 

Nº 202211830 

Autor(es): Maria Marta Conceicao dos Santos 

Orientador(es): Mario Antonio Navarro da Silva 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Aedes Aegypti, Antonina, Knockdown 

 

O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor dos agentes etiológicos das doenças, chikungunya, 

Zika vírus e dengue nas regiões tropicais e subtropicais. O Brasil possui várias regiões com 

condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento dos mosquitos. A melhor maneira de 

prevenção dessas arboviroses é o controle do vetor, evitando sua proliferação. Além de medidas 

sanitárias, como eliminação de criadouros, o uso de inseticidas é uma abordagem possível, pelo 

método de ultra baixo volume, o fumacê. O uso intenso de inseticidas vem resultando em uma 

grande resistência aos mesmos, o que acaba afetando globalmente o controle dos vetores. O 

principal mecanismo que caracteriza essa resistência são as modificações que ocorrem nos canais 

de sódio dependentes de voltagem, causando o efeito knockdown de piretróides, classe de 

inseticidas, e são denominadas de mutações de kdr as que resultam nessas modificações. Diante 

da ausência de informação sobre a prevalência de mutações kdr em A. aegypti da região de 

Antonina, cidade litorânea do Paraná, o trabalho teve como o objetivo analisar a frequência das 

mutações kdr (Val1016Ile; Phe1534Cys) em população de Aedes aegypti da área urbana da cidade 

de Antonina. Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e Secretaria Municipal 

de Saúde de Antonina, armadilhas de oviposição foram posicionadas na área urbana de  Antonina, 

no qual permaneceram expostos por quatro dias, após este período o material foi transportado 

para laboratório da UFPR, onde os ovos presentes nas palhetas, foram exposto a água para 

emergência das larvas até atingir o estágio adulto. As formas adultas, preferencialmente fêmeas 

foram selecionados para extração do DNA e para detecção das mutações. Foi realizada a 

genotipagem de oito indivíduos fêmeas, sendo detectados seis indivíduos heterozigotos, dois 

homozigotos mutantes, fenótipo resistente. A presença do fenótipo resistente assim como 

heterozigotos, indica que a população do vetor, está sendo selecionada sob pressão de aplicação 

de inseticida piretróide, a continuidade de utilização desta substância pode resultar na perda de 

sua eficiência como método de controle de população do vetor Aedes aegypti.  
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O surgimento da pandemia de COVID-19 (Corona Virus Disease, 2019) foi responsável pelo 

atraso do diagnóstico e/ou do tratamento cirúrgico de pacientes com câncer de mama, podendo 

levar a um pior prognóstico da doença. O objetivo do presente trabalho é avaliar o número de 

cirurgias oncológicas com intuito curativo realizadas no Serviço de Mastologia do Hospital de 

Clínicas da UFPR (HC-UFPR) durante o período da pandemia de COVID-19, e comparar ao 

período anterior a pandemia. Estudo epidemiológico observacional analítico retrospectivo. Os 

dados a respeito da quantidade de cirurgias oncológicas com intuito curativo (CIC) realizadas no 

Serviço de Mastologia do Hospital de Clínicas da UFPR no período no período de 01 de março 

de 2020 a 28 de fevereiro de 2021 foram comparados ao período anterior a pandemia, de 01 de 

março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. As informações sobre CIC foram tabeladas e 

categorizadas por ano e por mês em planilha do Microsoft Excel®. Os dados foram descritos 

considerando a média, o desvio padrão, mínimo, máximo e quartis para o número de cirurgias. A 

comparação entre os grupos de interesse foi realizada pelos testes paramétricos T de Student 

(pareado e não pareado) ou teste não paramétrico de Wilcoxon. A normalidade das variáveis foi 

avaliada através do teste de Shapiro-Wilks e o nível de significância adotado para estas 

comparações foi o de 5%. Ao analisar o número de cirurgias no período pré-pandemia e compará-

lo ao primeiro ano da pandemia, observamos que o número mediano de cirurgias no serviço (7[5 

- 10]) no período pré-pandemia foi estatisticamente maior (p<0.001) do que o número mediano 

de cirurgias realizadas no período da pandemia (5[4 – 6,3]), assim como a média pré-pandemia 

(9,8) e durante a pandemia (5,5). Houve, portanto, redução estatisticamente significativa no 

número médio de CIC no Serviço de Mastologia do HC-UFPR durante o período da pandemia de 

COVID-19. 
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Com a declaração oficial da pandemia da Covid-19, as atividades presenciais foram substituídas 

pelas remotas e online. Diante deste cenário e da necessidade de adaptação, tornou-se necessário 

repensar os recursos digitais voltados para condução de pesquisas acadêmicas. Plataformas 

digitais foram utilizadas em pesquisas tais como: Google forms®, Survey Monkey®, Whatsapp® 

entre outros. Dessa forma, a coleta de dados da pesquisa intitulada “Gerenciamento de crise: 

estratégias de enfrentamento da pandemia da COVID-19 nos serviços de saúde” ocorreu de forma 

online através de questionários, e gerou aprendizados significativos para os envolvidos. 

Objetivou-se descrever a organização da coleta de dados online de uma pesquisa sobre liderança 

do enfermeiro durante a pandemia da Covid-19. Pesquisa descritiva aplicada, desenvolvida em 

duas etapas: 1) etapa teórica de revisão da literatura por busca livre, e; 2) elaboração de um 

esquema gráfico a partir da plataforma MIRO. O MIRO é uma lousa digital que facilita a criação 

de materiais, tais como mapas mentais. A primeira etapa foi realizada na plataforma Google 

Scholar utilizou-se das palavras-chaves: MIRO lousa digital, MIRO plataforma digital e MIRO 

ferramenta digital. A busca objetivou encontrar pesquisas que utilizaram o MIRO em qualquer 

etapa da pesquisa. Os critérios de inclusão foram: texto completo, em inglês, português ou 

espanhol e publicados durante o período de 2017 a 2022. Foram excluídos textos que não foram 

indexados em periódicos. Na segunda etapa foi realizada a confecção de um esquema gráfico 

utilizando a plataforma MIRO. Os estudos encontrados evidenciaram que o MIRO foi muito 

utilizado no meio educacional, como um auxílio para professores e também para comunicação de 

membros de equipe com projetos colaborativos. Por outro lado, observou-se uma escassez de 

trabalhos que utilizaram o MIRO em alguma etapa da pesquisa científica. A confecção do 

esquema gráfico seguiu uma linha temporal, em ordem cronológica, das atividades desenvolvidas 

na pesquisa supracitada. Para a sua construção foram utilizados os recursos gratuitos próprios da 

plataforma e um modelo de template já disponível. Como cor padrão para escrita foi utilizado a 

cor preta e o realce em amarelo para frisar informações importantes, e quadros azuis e rosas para 

destacar dados da pesquisa. O MIRO é uma alternativa acessível, dinâmica e atraente para 

contribuir na organização da coleta de dados. Após a confecção do esquema gráfico foi possível 

perceber o procedimento da coleta de dados de uma pesquisa online de forma mais ilustrada e 

fluída. 
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Microalgas marinhas são organismos ecologicamente fundamentais, porém, episódios de 

proliferações podem culminar em danos à saúde humana, ao ambiente e às atividades econômicas. 

Esta pesquisa tem por objetivo modelar o nicho ecológico de espécies de microalgas nocivas no 

ambiente marinho, destacando as regiões mais propensas à ocorrência desses táxons em função 

de determinados parâmetros ambientais. Tratam-se de projeções para a atualidade, ampliando os 

mapas de distribuição espacial, e da resposta a possíveis cenários futuros. Modelos de nicho 

ecológico (ENMs) são úteis para entender as condições e os recursos necessários às espécies, 

relacionando dados de ocorrência a variáveis ambientais preditoras. Adicionalmente, projeções 

para possíveis cenários de mudanças climáticas podem indicar as regiões que devem se tornar 

mais ou menos propensas a ocorrência dos táxons nocivos e seus danos associados. Este trabalho 

faz uso de técnicas de modelagem em ambiente R. Utilizando diferentes algorítimos, buscou-se 

testar, nos modelos, uma gama de variáveis climáticas disponíveis. Foram gerados diferentes 

modelos para a microalga nociva bêntica Ostreopsis cf. ovata. Para o presente, os modelos 

baseados em variáveis preditoras de temperatura, salinidade, velocidade da corrente, nitrato e luz 

no fundo, além de pH superficial, projetam, na costa do Brasil, habitats mais adequados à espécie 

ao longo do litoral nordeste, seguido pelo sudeste e sul. Outras áreas, em contraste, apresentam 

habitats menos adequados, como a região de influência da descarga do Rio Amazonas (litoral 

norte) e a porção do extremo sul do país. Geraram-se, também, modelos mais simples, baseados 

somente na temperatura, salinidade e velocidade da corrente no fundo, variáveis preditoras 

disponíveis para situações futuras. Para o presente, tais modelos também demonstram as costas 

norte e do extremo sul do Brasil como habitats inadequados à espécie. As projeções futuras foram 

geradas para dois cenários climáticos possíveis, segundo o IPCC: um pessimista (RCP85) e outro 

intermediário (RCP60), para o ano de 2100. Ambas projeções apontam, no geral, para redução da 

adequabilidade de habitat da espécie ao longo da costa brasileira. As maiores reduções de 

adequabilidade foram projetadas para o cenário RCP60. Esta pesquisa ainda pretende analisar, de 

forma mais detalhada, a adequabilidade de habitat em áreas de expressiva atividade aquícola do 

litoral do país, a fim de verificar o risco de sofrerem os efeitos prejudiciais associados às florações 

de O. cf. ovata no presente e sob diferentes cenários futuros. 
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O controle químico de doenças em videira é um método muito utilizado no Brasil. Entretanto, a 

repetição de ingredientes ativos pode resultar na seleção de populações de patógenos resistentes. 

Assim, existe um interesse no desenvolvimento de produtos como alternativa para manejo das 

doenças. Uma das opções seria o controle biológico, em especial para doenças de cacho, como a 

podridão cinzenta da uva, causada por Botrytis cinerea. Bactérias endofíticas são promissoras 

para o controle biológico, atuando como antagonistas aos patógenos por meio da competição, 

produção de compostos antimicrobianos, parasitismo, entre outros. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi prospectar bactérias com potencial antagônico à B. cinerea. Primeiramente, 51 

isolados bacterianos foram obtidos de bagas de uva da espécie Vitis labrusca, relatada como 

resistente a podridão cinzenta, provenientes de área comercial de cultivo convencional da região 

metropolitana de Curitiba. Para o estudo de pareamento de colônias e investigação de 

antagonismo, um disco micelial de B. cinerea foi depositado no centro de placa com BDA rodeado 

por cada isolado bacteriano a 15 mm de distância do patógeno. O isolado bacteriano foi carimbado 

em forma de disco de 8 mm para esta prospecção inicial. O isolado de B. cinerea foi identificado 

molecularmente. Placas contendo apenas o patógeno foram consideradas como testemunha. As 

placas foram mantidas em temperatura de 24°C e fotoperíodo de 12h. O diâmetro das colônias de 

B. cinerea foi medido após 4 dias de crescimento. Porcentagens de crescimento micelial de cada 

tratamento com relação a testemunha foram obtidas, e o experimento foi realizado duas vezes. 

Para a maioria dos isolados foi possível observar uma redução nas médias de crescimento em 

relação a testemunha. Vinte e oito isolados bacterianos reduziram significativamente o 

crescimento de B. cinerea nos dois experimentos. A redução de crescimento micelial variou de 

16,1 a 67,6%. Conclui-se que isolados bacterianos obtidos de V. labrusca tem potencial para atuar 

no biocontrole de B. cinerea. Considerando isso, três isolados, com efeito sobre Botrytis e sobre 

o gênero Colletotrichum, foram selecionados para futuros trabalhos visando a integração dos 

antagonistas no manejo de podridões de cacho da cultura da videira.  
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A teoria do Efeito Ilha se dá pela incidência e reincidência quase que ciclicamente de doenças em 

uma localidade delimitada, a qual é isolada geograficamente. O projeto objetiva a determinação 

da soroprevalencia de anticorpos anti-Toxocara e anti-Toxoplasma em comunidades do litoral sul 

do Brasil e a sua comparação entre as comunidades insulares e continentais (Ilha de Superagui, 

Ilha das Peças, Ilha do Mel; e os municípios litorâneos de Guaraqueçaba e Pontal do Paraná). 

Nessas comunidades tradicionais caiçaras, foram realizadas coletas sangue (10 ml) dos moradores 

e de seus animais de companhia, amostras de solo e de fezes dos animais; nas coletas, 

questionários epidemiológicos foram aplicados para coletar dados de hábitos da comunidade e 

dos animais. No laboratório de Zoonoses e Epidemiologia Celular da UFPR realizou-se a 

determinação do hematócrito e proteína plasmática total, por meio de centrifugação em capilar de 

microhematócrito e por meio de refratometria manual, respectivamente; aliquotou-se 1ml de soro 

em 5 microtubos cada (armazenados a -20ºC até o processamento laboratorial). No Departamento 

de Higiene Veterinária e Saúde Pública na UNESP; o teste ELISA foi utilizado para a testagem 

de anticorpos anti-Toxocara; e para determinar a soropositividade para anticorpos anti-

Toxoplasma, realizou-se o teste RIFI. Já as amostras de fezes e solo foram processadas na 

UNOESTE. Os resultados obtidos para o Toxocara spp foram que mais da metade (64.6%) da 

população testada já foi exposta ao parasito (212 amostras positivas de 328), a maioria dos cães 

e tutores divergiram na sorologia (68,9%), e não foi observada diferença significativa entre 

soropositividade insular e continental. Para Toxoplasma gondii, 18% dos tutores testados são 

soropositivos para anticorpos anti-Toxoplasma (59/328), 66 dos 283 animais eram soropositivos 

(23.3%), não houve diferença significativa entre soropositividade de ilha e continente, e o 

consumo de água tratada foi um fator protetivo para a infecção por T. gondii. Conclui-se que a 

alta soropositividade para Toxocara spp. pode ser justificada pelo estilo e pelas condições de vida 

dessas comunidades, as quais têm muito contato com o solo e pets contaminados pelo parasito, e 

isso favorece a exposição contínua; em relação ao Toxoplasma gondii, existem diferentes fatores 

de risco associados para cães e seus donos: para os animais são o o consumo de carne bovina e 

de frango, e a soropositividade do tutor, já para os humanos é o consumo de água de nascente 

contaminada. 
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A EXPERIÊNCIA DE EDUCADORES NA ESCOLHA E USO DA SÉRIE UNIDADE 

BÁSICA NO ENSINO EM SAÚDE 

Nº 202211839 

Autor(es): Maria Julia da Silva Mascarenhas 

Orientador(es): Sabrina Stefanello 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Educação Em Saúde, Mídia Audiovisual, Saúde Coletiva 

 

Introdução: A educação em saúde tem sofrido uma série de adaptações nos últimos tempos, em 

busca de se adequar melhor às necessidades de discentes e doscentes. Apesar do método 

tradicional de aula expositiva ainda ser muito comum, as ferramentas audiovisuais têm sido um 

recurso cada vez mais utilizado em paralelo a este. Neste estudo, buscou-se explorar como tem 

sido a experiência de educadores quanto à escolha e uso da série televisiva "Unidade Básica" no 

ensino em saúde. Métodos: Tratou-se de um estudo qualitativo, foram convidados para participar 

da pesquisa os integrantes de um grupo em rede social que discute a série. Foram excluídos 

aqueles que não utilizavam a série no ensino, resultando em educadores de diversas áreas dentro 

da saúde. Foram realizadas entrevistas em profundidade, em plataforma virtual, gravadas e 

transcritas. A análise foi realizada tendo como referencial a Análise do Conteúdo, com elaboração 

de grade de análise. Resultados: Foram realizadas 24 entrevistas com profissionais de instituições 

privadas e públicas. O encontro inicial com a série foi descrito de diversas formas, especialmente 

via eventos do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Medicina da Família e contato com 

as idealizadoras, mas outras maneiras como recomendações de alunos e busca ativa como 

entretenimento também foram relatadas. A necessidade de reformulação e planejamento de 

disciplinas e introdução de metodologias ativas foi apontado como um motivador para o uso da 

mídia. Destacou-se a proximidade da série com situações passíveis de serem vivenciadas na 

realidade. A utilização se deu de maneira diversa, por meio de trechos ou episódios completos, 

que permitiram discussões dentro de sala de aula. Conclusão: As experiências dos educadores 

ocorreram de modo variado, indicando múltiplas possibilidades no uso da série no ensino em 

saúde. 
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AVALIAÇÃO GENOTÓXICA (ENSAIO COMETA ? CÉREBRO) DO 4 - 

NONILFENOL UTILIZANDO RHAMDIA QUELEN (JUNDIÁ), SUBMETIDA À 

CONTAMINAÇÃO TRÓFICA. 

Nº 202211841 

Autor(es): Vitoria Colucci de Oliveira 

Orientador(es): Marta Margarete Cestari 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Alquifenois, Bioensaio Trófico, Peixe Nativo 

 

A constante contaminação de ambientes aquáticos e de águas se dá principalmente devido ao 

crescente aumento industrial e demográfico. Um dos grupos de contaminantes que merece 

destaque são os alquifenóis, contaminantes emergentes que apresentam grande resistência a 

tratamentos de esgotos, não tendo suas emissões regulamentadas por nenhum aparato legislativo. 

No momento em que esses compostos passam pelo tratamento de esgoto, acabam se convertendo 

em compostos tóxicos, sendo o principal produto formado o 4-Nonilfenol, que apresenta elevado 

grau de toxicidade, se apresentando no ambiente devido à lançamentos de efluentes em corpos 

hídricos. O peixe nativo das Américas, Rhamdia quelen (Jundiá), é muito utilizado como 

organismo teste, em diversos trabalhos publicados desde 2015. Quando organismos aquáticos 

entram em contato com esses contaminantes, passam por uma série de mudanças genéticas, 

bioquímicas, fisiológicas ou histológicas, que podem ser avaliadas através de biomarcadores. Um 

dos biomarcadores genéticos mais utilizados para avaliação de danos causados ao material 

genético é o Ensaio Cometa, apresentando grande significância para o monitoramento ambiental 

pela sua capacidade de detectar lesões pré-mutagênicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar 

os danos causados ao DNA em células cerebrais de Rhamdia quelen, quando exposto ao 

contaminante 4-Nonilfenol em 3 diferentes concentrações (3,52μg/g; 35,2μg/g e 352μg/g), via 

exposição trófica. O bioensaio ocorreu em três etapas, com seis grupos (n=15): controle solvente 

(CS), controle negativo (CN), controle positivo (CP) e três concentrações do contaminante; com 

60 dias de contaminação (20 doses). Após as 20 doses de contaminação, os peixes foram 

eutanasiados e o tecido alvo foi desagregado e submetido à técnica do ensaio cometa. Após a 

análise das lâminas e coleta dos dados, foram realizadas as análises estatísticas, inicialmente com 

o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, dando resultado paramétrico, e em seguida 

ANOVA. Os resultados obtidos foram não significativos, mostrando que não houve danos 

genotóxicos expressivos no tecido cerebral. Possíveis hipóteses para a não manifestação do efeito 

genotóxico podem ser que o 4-nonilfenol não está diretamente associado a danos genotóxicos no 

tecido cerebral, mas atuando na modulação da expressão gênica; o 4-nonilfenol ter sido, em sua 

maioria, absorvido pelo trato gastrointestinal, levando a concentração remanescente do 

contaminante não atingir a quantidade mínima necessária para que haja dano genotóxico neste 

órgão. 
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No Paraná a pecuária leiteira é uma atividade de grande relevância econômica, porém, há grande 

disparidade na produção entre e dentro das diferentes regiões do Estado, seja pelo sistema de 

produção adotado, número de animais, tecnologia empregada entre outros. A produção de leite e 

de sólidos (gordura e proteína) são características de maior relevância econômica, pois os 

produtores são pagos pelo volume de leite entregue e, dependendo da região, são bonificados pela 

produção de sólidos, pois esses componentes refletem a qualidade do leite e impactam na 

produção de derivados. O objetivo deste trabalho foi simular a evolução de um rebanho com 66 

animais, de baixa produção de leite (L305), gordura (G305), proteína (P305) padronizados para 

305 dias e curta duração da lactação (DL), pertencente à região Centro Ocidental, para avaliar o 

número de animais e anos necessários para que atinja a média da região a qual pertence. Foram 

utilizados dados de 1ª. a 3ª. ordens de lactação de vacas que pariram entre 2010 e 2019, de um 

rebanho comercial, integrante da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça 

Holandesa (APCBRH). A edição dos dados foi realizada pelo software R, excluindo-se as 

informações repetidas e rebanhos com menos de 10 animais. A evolução do rebanho foi realizada 

pelo Excel. As taxas de natalidade (91%), prenhez (67%), mortalidade (7% para bezerros e 1% 

para as demais categorias) e descarte (20%), foram obtidas na literatura. Considerou-se como 

50% a probabilidade dos animais nascidos serem machos, sendo que estes não permanecerão no 

rebanho. As médias de produção de leite, gordura e proteína padronizadas para 305 dias e a 

duração da lactação para a região foram respectivamente 6.907,46 litros ± 2.782,78 litros, 215,28 

kg ± 87,22 kg, 233,99 kg ± 96,47 kg e 209 dias ± 74 dias. Já as médias do rebanho escolhido 

foram 5.061 litros ± 1.824,31 litros, 140,13 kg ± 54,34 kg, 148,62 kg ± 67,13 kg e 111 ± 61 dias, 

para L305, G305, P305 e DL, respectivamente. Após a simulação constatou-se que para que o 

rebanho atinja a média de produção e sólidos do leite da região Centro Ocidental seriam 

necessários 125 animais em produção, o que seria obtido em 33 anos. 
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Em consequência da pandemia do Covid-19, em março de 2021 iniciou-se em Curitiba um estudo 

com base no esgoto a quantificação da carga viral do SARS-CoV-2 em águas residuais do 

munícipio. Então, este protocolo vem sendo utilizado para a quantificação semanal da carga viral 

em estações de tratamento de esgoto (ETEs) de Curitiba e os resultados vem sendo concedidos 

por meio de boletins de acompanhamento da Rede Monitoramento Covid Esgotos. O objetivo 

deste trabalho, no plano desta referida Rede, foi analisar a correlação entre a quantificação do 

vírus SARS-CoV-2 por RT-PCR em amostras da ETE Santa Quitéria, no município de 

Curitiba/PR, obtidas no ano de 2021 e 2022. A ETE tem área de abrangência de 18 bairros na 

região noroeste de Curitiba e atende uma população de 276.778. As coletas foram realizadas no 

período da manhã, por um período de 4h. Após a coleta é realizada a concentração das amostras, 

que são preparadas através da adição de um volume de 1mL de MgCl2 e acidificação com ácido 

acético 2M até redução do pH 3-3,5, seguido da filtragem em membrana eletronegativa de 0,45m. 

A extração do RNA viral foi feita utilizando o kit comercial de extração QIAamp viral RNA – 

Qiagen e o produto da extração analisado 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. Os valores obtidos em 

cópias/µL foram convertidos em cópias por L considerando os volumes filtrados, e então 

multiplicados pela vazão média da ETE x 24h para se obter a carga viral diária. Os valores da 

carga viral diária variaram entre zero (não detectado) até 4.2x1012 cópias do gene N1. A 

correlação (Spearman) entre os valores de carga diária e o número de casos na região atendida 

pela ETE foi sempre positiva e variou entre 0,76 no dia da coleta, até 0,83 cinco dias após a coleta, 

ou seja, o aumento da carga viral no esgoto acompanhou o aumento do número de casos.  O 

protocolo demonstrou-se positivo como uma ferramenta de alerta precoce, onde é possível realizar 

a correlação do aumento do número de casos com o aumento da carga viral encontrada no esgoto. 
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Objetivo do trabalho: desenvolver um simulador de baixo custo para treinamento de suturas em 

mão mais comuns no pronto-socorro (PS), além de levantar dados sobre o impacto do método de 

ensino usual na confiança dos acadêmicos de medicina para realização de suturas na emergência. 

Métodos: diversos modelos foram confeccionados, mas o escolhido foi produzido com luva de 

borracha e massa de acetato de vinila (EVA), queapresentou diferencial relevante no treino de 

suturas em mão quando comparado a modelos planos, por representar bem as diferenças 

anatômicas de uma mão humana. Tal simulador foi aplicado na admissão de acadêmicos de 

medicina no estágio de pronto-socorro de um hospital referência em atendimento do trauma. Em 

seguida, os participantes responderam um questionário sobre a validade do treinamento realizado 

e sobre sua confiança ao realizar suas primeiras suturas em PS. Resultados: Mais de 90% dos 

participantes acreditam ser útil incluir o simulador na graduação. Apenas um acadêmico afirmou 

se sentir preparado para a prática de suturas após finalizar a matéria de técnica operatória (TO). 

Relações diretas foram encontradas entre a idade do acadêmico e sua confiança para realizar a 

primeira sutura, além de entre tal confiança e a nota dada pelo acadêmico hoje para as primeiras 

suturas que realizou. Mesmo considerando os materiais utilizados pela faculdade para prática de 

sutura fiéis à realidade, grande parte dos alunos buscou cursos extras na área. Conclusão: o 

simulador foi desenvolvido com um custo bem abaixo do mercado, e demonstrou ser eficaz para 

o treinamento dos acadêmicos. Ainda, foi possível confirmar a hipótese de que apenas concluir a 

matéria de TO é insuficiente para gerar confiança para acadêmicos de medicina realizarem suturas 

de pele em pacientes no PS. 
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Os implantes dentários osseointegrados são uma opção de tratamento muito difundida, eficaz e 

segura para a substituição dos espaços desdentados. Contudo, apesar das elevadas taxas de 

sucesso e sobrevivência dos implantes dentários, podem surgir complicações. A peri-implantite 

tem sido considerada como uma das causas da falha e consequente perda dos implantes orais.  

Desta forma, além do correto diagnóstico, é necessário definir qual o tratamento adequado. Um 

desafio clínico no tratamento dessa patologia é a descontaminação total da superfície do implante. 

Sendo assim, este estudo teve como objetivo analisar, pelas técnicas de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e energia dispersiva de raios x (EDS), os efeitos físicos e químicos do 

tratamento de descontaminação mecânica da superfície de titânio com nanotopografia. Foi 

realizado um estudo in vitro com 15 discos de titânio, os quais foram divididos em 5 grupos tendo 

3 discos cada grupo, conforme a forma de descontaminação (grupo controle, cureta convencional, 

cureta de titânio, ultrassom e laser de diodo). Assim, foram simuladas descontaminações nos 

discos para posterior análise morfológica em MEV e constituição química por EDS. Os resultados 

obtidos mostraram, em relação a morfologia, um desgaste e alteração mais significativos no grupo 

onde o ultrassom foi utilizado. As curetas de titânio mostraram um desgaste maior na superfície 

comparando-se às curetas convencionais. Quimicamente, os resultados mostram que o percentual 

de presença de elementos como Ti, O, C, F, Fe, Cr, Al e Si podem variar de acordo com os 

métodos aplicados na descontaminação. Os discos descontaminados com uso de ultrassom 

apresentaram uma diminuição nos valores de Ti, aumento de O e geraram uma deposição de Fe e 

Cr. Os grupos das curetas e laser não apresentaram diferenças significantes quando comparados 

ao controle. O estudo mostra que métodos de descontaminação mecânicos causam alterações em 

superfícies de titânio, e que tais modificações podem ser importantes fatores para o sucesso do 

tratamento das peri-implantites. 
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Objetivo: Avaliar se a presença de fissuras orofaciais (FOF) está associada à ausência de 

aleitamento materno (AM). 

Métodos: Para esta revisão sistemática, a estratégia de busca foi realizada nas bases PubMed, 

Scopus, Web of Science, Chochrane Library, LILACS, BBO, Embase e na literatura cinzenta. 

Foram selecionados estudos observacionais que avaliaram o AM associado às FOF. O risco de 

viés foi analisado de acordo com Newcastle-Ottawa Scale, e os estudos foram classificados em 

baixo, moderado ou alto risco de viés. A meta-análise incluiu estudos classificados como 

moderado e baixo risco de viés e considerou-se a ocorrência de AM em relação à ocorrência FOF, 

e ao tipo de FOF (fissura palatal com e sem envolvimento de lábio, respectivamente, FLP e FP; e 

fissura labial (FL)). Avaliou-se ainda a associação entre o tipo de FOF e a presença de desafios 

no AM. Para a meta-análise utilizou-se o modelo de efeitos randômicos, estimando-se a odds ratio 

(OR) para associação entre as FOF e AM e o intervalo de confiança de 95% (IC95%). As análises 

foram realizadas no software Review Manager 5.4.1 (RevMan 5.4.1, Cochrane Collaboration, 

2020). A certeza da evidência das meta-análises foi avaliada pelo sistema GRADEpro/GDT. 

Resultados: 6883 estudos foram identificados, 29 foram incluídos na revisão qualitativa e 9 na 

meta-análise. O risco de viés foi moderado e alto para a maioria dos estudos (n= 26). Observou-

se associação significativa entre a presença de FOF e ausência de AM (OR=18,08; IC95% 7,09-

46,09). Ainda, houve maior frequência de desafios relacionados ao AM e ausência de AM entre 

indivíduos com FP e FLP do que indivíduos com FL (OR=13,55; IC95% 4,91-37,43 e OR=5,93; 

IC95% 4,30-8,16 respectivamente). A certeza da evidência foi baixa ou muito baixa para todas as 

análises. 

Conclusão: Indivíduos com FOF apresentaram menor frequência de AM em relação aos 

indivíduos sem FOF. Tanto ao tipo de fissura, as fissura com envolvimento palatal apresentaram 

menor frequência de AM e tiveram maiores desafios relacionados ao AM quando comparados 

àqueles com envolvimento somente do lábio. 
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A adolescência é a fase de transição entre a infância e a vida adulta, marcado por grandes 

mudanças na vida do indivíduo. Nessa fase, os hábitos alimentares são formados, e é fundamental 

a adoção de uma alimentação saudável para o desenvolvimento adequado do adolescente. Assim, 

este estudo teve como objetivo avaliar o consumo alimentar, segundo a classificação NOVA, 

entre adolescentes e os fatores associados. Estudo transversal de base populacional que utilizou 

dados de adolescentes de 10 a 19 anos de idade do Inquérito de Consumo Alimentar e Estado 

Nutricional (ISACamp-Nutri 2015/16), realizado em Campinas, São Paulo. Foram obtidas 

informações socioeconômicas, demográficas e de saúde da população estudada. O consumo 

alimentar será avaliado pelo recordatório de 24 horas. Todos alimentos e bebidas serão 

classificados segundo a classificação NOVA do Guia Alimentar para a População Brasileira de 

2014. Foram incluídos dados de 924 adolescentes com média de 14,6 ± 2,7 anos. Entre a 

população, 55,5% dos adolescentes realizavam atividade física em contexto de lazer e 42,6% 

assistiam televisão mais de 5 horas ao dia. O consumo de frutas de 4 a 6 vezes na semana foi de 

54,3%, o consumo de verduras cruas < 3 vezes na semana foi de 50,6% e refrigerantes foi de 

60,9%. Ainda, será realizado análise da prevalência do consumo de alimentos in natura e 

minimamente processados, processados e ultraprocessados pelos adolescentes e os fatores 

socioeconômicos, demográficos e de saúde associados. Os fatores associados serão analisados no 

software SPSS por meio de regressão logística binária. Espera-se com os resultados deste estudo 

conhecer os hábitos alimentares dos adolescentes para auxiliar no desenvolvimento de políticas 

públicas que visem promover educação alimentar e nutricional nas escolas durante a infância e 

adolescência, contribuindo na formação de hábitos alimentares saudáveis e de qualidade. 
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Esse estudo teve como objetivo ensinar e divulgar a biodiversidade de animais marinhos e seu 

comportamento para escolas do munícipio de Pontal do Paraná. Para isso utilizamos fotos de 

rastros de animais foram capturadas no Balneário Pontal do Sul, localizado no município de 

Pontal do Paraná, região central do litoral paranaense. Os trabalhos de campo consistiram na 

coleta de imagens das marcas deixadas por animais por meio fotográfico com frequência 

quinzenal, onde dados como tipo de marca, zona de ocorrência, amplitude de maré, tamanho de 

tocas, entre outros foram registrados. A região emersa das praias pode ser 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. Os sedimentos inconsolidados que compõem estes sistemas e que 

são continuamente retrabalhados pela ação de ondas, ventos e correntes de maré, 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 

endógenos desencadeado por fatores relacionados à subida e descida das marés. Os registros 

fotográficos foram obtidos com uma câmera fotográfica DSLR NIKON D3300 e jogo de lentes 

com zoom de 18-55 e abertura máxima de 5,6 mm. As fotos foram, então, inspecionadas e 

codificadas conforme a feição da marca (rastro, toca, etc), forma e tamanho, o comportamento 

aparente da espécie, a presença de atividade e a possível espécie que tenha feito a marca. Após a 

seleção e tratamento das imagens, elas foram classificadas com as seguintes informações: Local 

em que a imagem foi tirada, descrição da marca, hábitat, ecologia e curiosidade juntamente com 

o filo, classe, ordem, família e o nome científico. Até o momento foram tratadas e diagnosticadas 

7 imagens que serão parte dos diagramas do atlas ilustrado de traços na areia da praia. 
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A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) é um órgão do Ministério da 

Saúde (MS), que tem como um dos objetivos assessorar o MS nas atribuições relativas à 

incorporação, exclusão ou alteração das tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para a condução de estudos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), a Conitec conta com 

alguns núcleos de ATS no Brasil, um deles a UFPR, que participa na elaboração de relatórios 

completos de ATS para auxiliar na tomada de decisão. Assim o objetivo desse projeto foi a 

produção de relatórios completos com estudos de ATS conforme metodologia estabelecida pelo 

MS. Para isso foram utilizadas metodologias retiradas de diretrizes brasileiras, relacionadas a 

condução de revisões sistemáticas, meta-análises e análises de risco viés. Para cada estudo de 

ATS, as etapas de triagem e elegibilidade foram conduzidas em duplicata com auxílio do software 

Rayyan. Para avaliação do risco de viés, foi utilizada a ferramenta Cochrane risk of-bias tool for 

randomized trials (RoB2) e a AMSTAR 2 para revisões sistemáticas. Os resultados foram três 

estudos de ATS ao longo de setembro de 2021 a junho de 2022:  “Daratumumabe em monoterapia 

ou associado à terapia antineoplásica para o controle do mieloma múltiplo recidivado ou 

refratário” com escrita de fichas técnicas para o relatório, revisão sistemática com triagem de 961 

artigos, 41 elegíveis e 11 extraídos e com os pareceres que continham avaliação da equipe sobre 

a tecnologia. “Associação fixa de hidrato de calcipotriol e dipropionato de betametasona para 

psoríase vulgar após falha de corticoide tópico isolado” na revisão sistemática com triagem de 65 

artigos e elegibilidade de 16 com extração dos dados de 8 ao final e na análise das respostas 

obtidas em consulta pública sobre as opções do tratamento. "Ampliação de uso do procedimento 

mamografia para o rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas com risco 

habitual fora da faixa etária atualmente recomendada (50 a 69 anos)” na revisão sistemática, 

triagem de 1651 artigos, elegibilidade de 73 com extração de 36, na análise ROB 2 dos finalistas 

e descrição técnica do relatório geral. Os três relatórios foram entregues para o MS e apresentados 

pela equipe em reuniões da Conitec. 
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Mudanças no estilo de vida da população fomentaram em alterações no perfil epidemiológico 

mundial. Com isso, aconteceram diversas transformações negativas em relação à alimentação, o 

que tornou essencial o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à promoção da saúde, em 

âmbito nacional e mundial. Dessa maneira, no Brasil, o Programa de Alimentação do Trabalhador 

(PAT), desde 1976, vem atuando com enfoque na população economicamente ativa, porém não 

se baseia, ainda, em instrumentos atualizados, como Guia Alimentar Para a População Brasileira 

(GUIA), o qual fornece informações essenciais acerca da alimentação. A pesquisa teve como 

objetivo avaliar as práticas alimentares de trabalhadores beneficiados pelo PAT. Trabalhadores, 

com idade acima de 18 anos, de uma empresa beneficiária do PAT, do município de Curitiba, 

foram convidados a participar da pesquisa. A partir de entrevista individualizada os dados 

sociodemográficos foram obtidos por meio de um questionário estruturado, e as práticas 

alimentares foram avaliadas por meio de uma escala auto aplicável, desenvolvida e validada 

conforme as recomendações do (GUIA), categorizando os participantes, conforme pontuação 

obtida, em três níveis: “atenção”, “siga em frente” e “excelente”. Os dados foram tabulados e 

analisados no Microsoft Excel. Participaram da pesquisa 69 trabalhadores, sendo a maioria do 

sexo masculino (n=52, 75,4%), com idades entre 28 e 34 anos (n=24, 34,8%) e maior que 35 anos 

(n=24, 34,8%). Observou-se que quase metade dos entrevistados (n=33, 47,88%) permaneceu na 

categoria “siga em frente”, e dentre eles, 78,8% eram do sexo masculino (n=26) e 39,4% tinham 

idade acima de 35 anos (n=13). Dos trabalhadores classificados no nível “atenção” (n=10, 14,5%), 

40% eram do sexo feminino (n=4). Na categoria “excelente”, a faixa etária com melhor 

classificação ficou entre 28 e 34 anos (n=10, 38,5%) e nenhum dos entrevistados afirmou ser 

tabagista ou realizar consumo diário de bebidas alcoólicas. Observou-se, assim, que muitos 

trabalhadores precisavam melhorar suas práticas alimentares, principalmente em questões 

voltadas ao consumo de doces, ao local de aquisição dos alimentos e à variação de leguminosas 

no dia a dia. Notou-se ainda que, mesmo em menor escala, existe a necessidade de aprimorar 

condutas direcionadas ao planejamento da alimentação, enquanto que em questões que abordaram 

o local adequado e a oferta de tempo exclusivo às refeições, somente prosseguir com a prática 

correta, visto que já é exercida por, pelo menos, 70% dos entrevistados. 
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O bruxismo em vigília é definido como uma atividade parafuncional caracterizada clinicamente 

por apertamento dentário durante a vigília, ou seja, no período em que o indivíduo se encontra 

acordado, e associado a contrações prolongadas dos músculos da mastigação. Sua etiologia é 

considerada multifatorial, com interações de fatores biológicos e psicossociais, logo, pode estar 

relacionada a fatores emocionais, a ansiedade e a características comportamentais. A ansiedade 

pode ser definida como um sentimento de medo que ocorre quando situações novas são 

confrontadas, sejam elas de características ameaçadoras ou estressantes. É considerada uma 

resposta normal, mas, se o sentimento persistir, pode ser considerado um transtorno de ansiedade. 

A formação odontológica pode ser definida como um momento estressante na vida dos estudantes, 

pois durante toda a graduação os alunos se deparam com desafios teóricos e práticos para serem 

superados. O excesso de ansiedade durante o ensino pode levar a um impacto negativo no 

aprendizado, além de contribuir para o desenvolvimento e/ou agravamento de patologias que 

venham a ter a ansiedade como uma de suas causas, como no caso do bruxismo em vigília. O 

objetivo do presente estudo é determinar a prevalência do bruxismo em vigília entre os alunos do 

Curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), correlacionando com o nível 

de ansiedade. A amostra consistiu em 156 estudantes de ambos os gêneros, com idade de 18 e 30 

anos. Todos os participantes preencheram um questionário de anamnese e um questionário 

específico e autoaplicável de Desordem de Ansiedade Generalizada-7 (GAD 7). O questionário 

da anamnese consistia em perguntas básicas sobre informações gerais, como gênero, idade, grupo 

étnico, hábitos de vida, entre outros. Já GAD 7 consiste em um método sucinto para avaliar, 

diagnosticar e monitorar a ansiedade. É composto por sete itens, dispostos em uma escala de 

quatro pontos: do 0 (nenhuma vez) ao 3 (quase todos os dias), com pontuação que varia de 0 a 

21, ao medir frequência de sinais e sintomas de ansiedade nas últimas duas semanas. Considera-

se indicador positivo de sinais e sintomas de transtorno de ansiedade valores igual ou maior que 

10. Após a obtenção dos resultados serão aplicados os testes estatísticos recomendados adotando-

se o nível de significância de 5% (p<0,05). Com essa pesquisa espera-se determinar a prevalência 

do bruxismo em vigília e conhecer melhor as correlações do mesmo com o nível ansiedade 

durante a formação odontológica. 
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O ácido perfluorooctanóico (PFOA) é um composto organofluorinado empregado na confecção 

de materiais industriais e domésticos, como repelentes, revestimentos de móveis e no Teflon® de 

panelas e frigideiras. Suas propriedades químicas o tornam persistente no organismo, podendo 

desencadear patologias diversas como alterações no neurodesenvolvimento, nas etapas de 

neurulação (NP) primária e secundária (NS). A NP arquiteta o tubo neural (TN) da região cefálica 

à cervicotorácica, pela dobra da placa neural, enquanto a NS molda essa estrutura pela 

condensação das células mesenquimais na porção lombo-caudal. Entretanto, pesquisas recentes 

mostraram que no local de transição entre a NP e NS de aves e humanos (porção toracolombar) 

há um mecanismo de propriedades distintas: a neurulação juncional (NJ). Nesse tipo, a placa 

neural dobra e condensa coordenadamente numa população neuroepitelial, constituindo o TN. A 

região da NJ é suscetível às malformações oriundas de mutações, mas sua interação com poluentes 

persistentes organofluorinados ainda não foi estudada. Portanto, o presente trabalho investigou os 

impactos do PFOA nos processos de NJ, e avaliou a integridade morfológica e suas implicações 

em embriões de Gallus gallus. Para isso, os ovos fertilizados foram injetados com solução de 

NaCl 0,9% (controle) ou PFOA, nas concentrações de 0,5, 5 e 50 ng.ml-1, e incubados por 40-45 

horas, para a obtenção de embriões no estádio HH11. Os embriões vivos foram coletados, fixados, 

emblocados em Historesina® e seccionados transversalmente em 5 µm. Posteriormente, foi 

realizada coloração histoquímica com ácido periódico de Schiff (PAS) e contracoloração com 

hematoxilina. As lâminas histológicas foram utilizadas para a análise qualitativa morfológica e 

semi-quantitativa da marcação com PAS. A análise qualitativa não mostrou padrões distintos de 

morfologia. A marcação com PAS destacou a membrana basal da notocorda e do TN com 

diferentes níveis de intensidades. A análise semi-quantitativa da intensidade de marcação com 

PAS está em andamento. Essa mensuração permitirá comparar estatisticamente os grupos frente 

à exposição ao PFOA e verificar alterações na formação da membrana basal na NJ, que podem 

interferir na manutenção da organização e estabilidade do TN. 
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A Educação Humanitária é o pilar para a mudança de comportamento e atitude das pessoas em 

relação ao meio ambiente, aos animais e a sociedade em geral, promovendo compreensão dos 

desafios enfrentados e suas origens, bem como sua transformação de maneira positiva. Objetivou-

se capacitar docentes em educação humanitária transformadora a fim de analisarem problemas 

globais de forma crítica, sistêmica, estratégica e criativa, motivando-os a buscar soluções que 

causem o maior bem e o menor dano na vida cotidiana, além de utilizarem as ferramentas 

aprendidas em sala de aula para estimular a cidadania ativa de seus alunos. O curso Educação 

Humanitária Solucionária, inspirado na experiência do Institute for Humane Education, realizou-

se no formato à distância pela plataforma UFPR Virtual, no período de 07/03/2022 a 08/05/2022, 

aberto para professores de todo o país. O curso foi composto por questões relacionadas aos 

direitos humanos, justiça social, sustentabilidade, proteção animal e outros temas interconectados, 

de uma forma ampla e solucionária, dividido em 9 módulos. O conhecimento dos participantes 

foi mensurado por meio de um grupo focal pré-curso e questionários pré e pós-curso. O processo 

de inscrição foi composto por duas etapas, a primeira com o preenchimento de uma ficha de 

intenção, e a segunda, com o preenchimento do questionário de avaliação pré-curso. Das 221 

fichas de intenção recebidas, somente 22,62% (50/221) efetivaram a inscrição preenchendo o 

questionário inicial; 20% (10/50) concluíram todo conteúdo programático. Dos inscritos, 75,6% 

(167/221) eram professores do ensino fundamental; 79,64% (176/221) do Paraná. No que diz 

respeito ao conhecimento prévio dos participantes sobre o tema Educação Humanitária, numa 

escala de 0 a 10, 6% classificou seu conhecimento entre 0 a 2, 10% classificou seu conhecimento 

como 4, e 28% como 5, 28% entre 6 e 7, 22% classificou como 8 e os 6% restantes classificaram-

se entre 9 e 10. No grupo focal, entre os comentários realizados pelos 7 professores participantes, 

alguns mostraram dúvida se é possível solucionar de fato algum dos problemas que a sociedade 

enfrenta. Já outros, comentaram que a Educação Humanitária faz parte do cotidiano escolar, 

citando exemplos vividos com seus alunos. Ainda no grupo focal, os docentes citaram a 

comunicação não violenta, a resolução de conflitos e o respeito como tópicos relacionados ao 

tema.  
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Cattleya warneri é uma espécie de orquídea de interesse comercial, devido ao seu grande potencial 

ornamental pela beleza de suas flores, que são as maiores do gênero. No entanto, apresenta 

dificuldade de propagação na natureza, porque as suas sementes são microscópicas, não 

apresentam reserva e necessitam de associação com fungos micorrízicos para germinar. Com isso, 

as técnicas in vitro possibilitam a propagação massal de orquídeas. O presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o efeito da biomassa e extrato da microalga Tetradesmus obliquus como substituta 

da adição de reguladores vegetais no cultivo in vitro de brotos de C. warneri. Inicialmente foram 

realizados subcultivos para meios de cultura sem reguladores vegetais para padronização dos 

explantes a serem utilizados nos experimentos. Os explantes foram inoculados em quatro meios 

de cultivo: MS, MS com os macronutrientes reduzidos pela metade (MSM/2), MS com os 

macronutrientes e micronutrientes reduzidos pela metade (MS/2) e WPM. Também foi testada a 

adição de 2 g L-1 de carvão ativado nos meios MS, MS/2 e MSM/2. Após cinco meses de cultivo, 

a maior porcentagem de explantes com brotos (36,76%) e número médio de brotos (2,02) foi 

obtida no meio MS/2. A melhor resposta apresentada para enraizamento e número médio de raízes 

por explante (59,62% e 1,90, respectivamente) foi do meio MSM/2. Os brotos cultivados no meio 

WPM não apresentaram um bom desempenho, apesar de ter ocorrido a menor porcentagem de 

necrose (38,99%). Nos meios acrescidos de carvão ativado foi obtida uma alta porcentagem de 

necrose (80%) e pouca resposta no desenvolvimento de brotos e raízes. Explantes medindo 

aproximadamente 1 cm de comprimento foram cultivados em meio MSM/2 contendo as seguintes 

concentrações de biomassa e extrato de microalga: 0,12 g L-1, 0,25 g L-1, 0,5 g L-1 e 1,0 g L-1. 

Resultados indicaram que a concentração de 0,12 g L-1 foi mais responsiva ao enraizamento 

(50%), explantes com brotos (7,14%), número médio de brotos (1,33) e apresentou a menor 

porcentagem de necrose (23,81%). O cultivo com a maior concentração (1,0 g L-1) obteve os 

piores resultados com uma alta porcentagem de necrose (43,75%). O efeito do extrato será 

avaliado após um mês de cultivo com concentrações e condições de cultura iguais às aplicadas 

com biomassa. Para concluir se a biomassa ou extrato da microalga T. obliquus pode substituir a 

adição de reguladores vegetais tradicionais no cultivo in vitro de C. warneri serão realizados 

subcultivos para as mesmas concentrações. 
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As moléculas HLA desempenham um papel fundamental na resposta imunológica e atuam como 

marcadores de histocompatibilidade, pois podem estimular uma resposta imune contra células 

transplantadas. Por isso, a genotipagem dos genes HLA, que têm expressão codominante, é 

realizada rotineiramente, com foco nos éxons 2 e 3, que codificam a fenda de ligação ao peptídeo 

(FLP). Nosso objetivo foi caracterizar a variabilidade dos íntrons dos genes HLA-A e HLA-B. 

Foram analisadas 6462 sequências de DNA de HLA-A e 2060 de HLA-B de doadores voluntários 

de medula óssea genotipados no Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade 

(LIGH/UFPR), obtidas pelo sequenciamento de nova geração. As sequências completas foram 

analisadas de acordo com a anotação de éxons e de íntrons do ImMunoGeneTics database 

(IMGT/HLA), sendo posteriormente alinhadas entre si para identificar variações. As frequências 

alélicas e de posições variáveis (substituições ou indels) foram obtidas por contagem direta. O 

teste D de Tajima foi realizado para investigar a neutralidade. Identificamos 126 alelos de HLA-

A e 153 de HLA-B que compartilham um número limitado de sequências intrônicas e exônicas. 

Como esperado, o 2º e 3º éxon de ambos os genes apresentaram o maior número de sequências 

diferentes (29 e 41 sequências para o 2º e 3º éxon de HLA-A, 54 e 64 para HLA-B). Além disso, 

nos íntrons de ambos os genes, o 2º íntron foi o que mais apresentou sequências diferentes (24 

para HLA-A e 26 para HLA-B). A análise de pares consecutivos de éxons e íntrons (par 1:  éxon 

1 e íntron 1, e assim sucessivamente) revelou que nos pares 2, 3 e 4, o número de sequências 

exônicas encontrado é maior que o número de sequências dos íntrons vizinhos. Já os outros pares, 

exibem um padrão inverso. Curiosamente, as sequências do íntron 1 e do éxon 2 foram as que 

apresentaram maior porcentagem de posições variáveis, para ambos os genes. A análise de 

neutralidade revelou que os éxons 2 e 3 de HLA-A estão sob seleção balanceadora, assim como 

os íntrons 1, 5 e 7. No entanto, o íntron 2 — localizado entre os éxons codificadores da FLP — 

não está. Já para HLA-B, apenas o éxon 2 está sob seleção balanceadora, que indica a vantagem 

da manutenção da diversidade, entretanto analisamos menor número de sequências deste gene. 

Nossos resultados confirmam que a maior variabilidade nas regiões codificadoras de HLA é 

restrita à região da FLP, e revelam que nas outras regiões ocorre maior variabilidade nos íntrons. 

Portanto, a variabilidade dos íntrons não é uniforme ao longo desses dois genes. 
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A obesidade é uma doença crônica multifatorial caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

no organismo, de modo a comprometer a saúde do indivíduo, sendo fator de risco para diversas 

doenças crônicas não-transmissíveis. Alimentos com alta densidade energética e com baixo valor 

nutricional são comumente associados com a obesidade. No Brasil, cerca de 53,9% das mulheres 

adultas brasileiras apresentam excesso de peso. A situação nutricional da mulher tem impacto 

direto sobre a saúde de seu filho, estando a obesidade materna associada ao nascimento 

prematuro, macrossomia e mortalidade infantil. Desse modo, o objetivo deste estudo foi analisar 

a associação entre o estado nutricional da mulher, segundo o Índice de Massa Corporal (IMC), 

com o consumo dos grupos alimentares do indicador de Diversidade Alimentar Mínima de 

Mulheres em Idade Reprodutiva. Trata-se de um estudo transversal baseado em recordatórios 

alimentares de 24 horas obtidos pelo Inquérito de Saúde de base populacional em Campinas 

2014/2016 e pelo Inquérito de Nutrição no Município de Campinas 2014/2016. Foram analisadas 

a associação entre a frequência de consumo dos grupos alimentares com o estado nutricional de 

592 mulheres entre 15 e 49 anos, com idade média de 27,5 ± 11,1 anos, por meio da regressão 

logística binária univariada. Entre as mulheres entrevistadas, 52,9% apresentavam eutrofia e 

47,1% estavam com excesso de peso. No geral, os grupos alimentares mais consumidos foram 

grãos e cereais (97,6%), bebidas doces (86,3%) e leguminosas (69,9%), enquanto que os grupos 

menos consumidos foram vísceras (0,5%), oleaginosas e sementes (1,2%) e peixes e frutos do 

mar (5,9%). O consumo de raízes e tubérculos (IC95% 1,092-2,180) e de carnes processadas 

(IC95% 1,032-2,036) estiveram associadas com o sobrepeso e obesidade. Ainda serão analisadas 

o tamanho das porções de cada grupo alimentar consumido de acordo com o IMC. Conclui-se que 

mulheres em idade reprodutiva que consomem raízes e tubérculos e carnes processadas possuem 

maiores chances de apresentar excesso de peso, porém uma dieta com restrições alimentares não 

possui influência direta sobre o estado nutricional, reforçando o caráter multifatorial da obesidade. 

Espera-se que esse estudo possa contribuir para a compreensão do impacto das escolhas 

alimentares sobre o estado nutricional da mulher. 
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Sabe-se que a depressão é uma doença complexa e de difícil tratamento devido a suas diferentes 

causas, sendo o estresse uma das principais. Por isso muitos modelos animais de depressão são 

baseados na anedonia induzida por eventos estressantes. A complexidade da doença também está 

relacionada com suas diversas formas de manifestação, afetando cada indivíduo diferentemente. 

Isso é evidenciado inclusive nos modelos animais, pois alguns animais são mais resilientes e 

outros mais vulneráveis aos estressores, apresentando diferentes resultados comportamentais. 

Tendo em vista a dificuldade de estudar a doença devido à sua multifatoriedade e à complicação 

de simular o comportamento tipo depressivo em animais devido à variabilidade individual, o 

presente projeto propôs a avaliação experimental da associação entre sociabilidade e a resiliência 

ou vulnerabilidade em modelo animal de depressão. Para isso, foram utilizados camundongos 

C57BL/6 machos e fêmeas divididos em grupos controle isolado, controle agrupado e estresse 

crônico brando e imprevisível. Ao longo das cinco semanas do protocolo de estresse, os 

camundongos tiveram sua preferência por sacarose avaliada, para verificar indução de anedonia 

e no final os animais foram submetidos ao teste de campo aberto e teste de natação forçada. A 

análise estatística dos resultados do teste de preferência por sacarose evidenciou que houve efeito 

do fator estresse (F(2,21)=9.55, p=.0011) e do fator tempo (F(5, 105)=13.46, p=.0000), mas não 

houve interação entre os fatores (F(10,105)=1.55, p=.1311). A análise post-hoc para o fator 

estresse mostrou que o grupo estresse apresentou menor preferência por sacarose que ambos os 

controles. No teste de campo aberto, a ANOVA de uma via detectou um efeito do estresse na 

locomoção total no campo aberto (F(2,19)=8.31, p=.0025). O post-hoc de Newman-Keuls 

detectou que o grupo estresse apresentou maior locomoção em comparação tanto ao grupo 

controle agrupado (p=.0026) quanto em comparação com o grupo controle isolado (p =0.0162). 

Já no teste de natação forçada, a análise estatística não encontrou diferença significante entre os 

grupos (F(2,21)=2.33, p=.1221). Visto isso, conclui-se que o protocolo de estresse do projeto 

funcionou parcialmente, uma vez que foi eficaz em diminuir a preferência por sacarose e aumentar 

a locomoção no campo aberto, mesmo não apresentando efeito no nado forçado. A próxima etapa 

será avaliar a influência da sociabilidade (teste de interação social e vocalização ultrassônica) na 

resposta dos camundongos ao estresse brando repetido imprevisível. 
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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 10 exames de TCFC 

por 3 vezes, em datas diferentes e com os dados registrados em planilhas próprias. Depois de 

finalizada essa etapa de treinamento inicial foi dado início à análise da amostra, a qual está sendo 

organizada por faixas etária e com uma divisão igualitária entre o número de exames de pacientes 

do sexo masculino e feminino. Os dois pesquisadores estão analisando os exames de forma 

simultânea com o objetivo de aumentar a acurácia e precisão na determinação da existência dos 

forames linguais acessórios e de suas localizações. Até o presente momento, mais de 160 exames 

de tomografia foram analisados. Os dados obtidos, após finalizado o período de análise, 

permitirão indicar a prevalência dos forames incisivos, as localizações em que estes aparecem 

com maior frequência e diferenças estatísticas em relação ao sexo e a idade da amostra. É de suma 

importância saber reconhecer esses forames linguais acessórios, assim como suas localizações 

mais prevalentes, para consequentemente aumentar a segurança durante os procedimentos 

odontológicos. 
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A exploração comercial de microrganismos promotores do crescimento vegetal na cultura do 

milho (Zea mays) pode ser vista como uma das formas de aumentar a produtividade das lavouras, 

podendo, inclusive, aumentar a disponibilidade de nutrientes, reduzindo assim a necessidade do 

uso de elevadas doses de fertilizantes, principalmente de nitrogênio e fósforo. Nesse contexto, as 

bactérias endofíticas destacam-se por possuírem uma vantagem em relação aos demais 

microrganismos utilizados para essa finalidade, pois ao se desenvolverem no interior do tecido 

vegetal, estabelecem uma relação estável e duradoura com a planta, aonde a planta fornece abrigo 

e nutrientes para o microrganismo enquanto que este protege a planta contra fitopatógenos e 

auxilia na promoção do crescimento, sobretudo em aspectos nutricionais ao favorecerem a 

solubilização de fosfatos e pela produção de fito-hormônios, enzimas e sideróforos. O objetivo 

do presente trabalho foi a classificação de bactérias endofíticas isoladas de raízes de milho 

cultivado em solo paranaense de baixo pH, visando a identificação de bactérias com potencial 

para o uso comercial. A partir de uma coleção inicial de 50 isolados bacterianos, já caracterizados 

morfofisiologicamente, foi realizada a técnica da BOX-PCR para a confecção de um 

dendrograma, aonde foram identificados 14 perfis genéticos. O coeficiente de Jaccard UPGMA 

= 0,8 permitiu a identificação desses grupos que possibilitará seleção de representantes de cada 

um desses grupos para identificação de gênero por meio da análise 16S rDNA. O conhecimento 

dos gêneros, e posteriormente o conhecimento das espécies é um passo fundamental para a seleção 

das bactérias a serem testadas no milho como possíveis promotoras do crescimento do mesmo, 

pois as espécies com melhores resultados podem dar origem a novos inoculantes comerciais, 

melhorando o desempenho da cultura no campo. 
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Os biofilmes contribuem para as infecções crônicas, pois têm mecanismos de resistência 

adicionais em comparação com as bactérias planctônicas que dificultam a ação dos tratamentos. 

As nanopartículas de prata (Ag-NPs) podem ser uma alternativa terapêutica contra biofilmes, pois 

possuem ampla eficácia na geração de espécies reativas de oxigênio para matar as bactérias. A 

nanopartícula polimérica de quitosana também pode auxiliar no combate a infecções, aumentando 

a permeabilidade da parede microbiana e, eventualmente, induzindo a um vazamento de 

componentes intracelulares. Com o presente estudo, objetivou-se verificar a atividade 

antimicrobiana e antibiofilme de nanopartículas de prata e quitosana em cateteres venosos 

centrais. Para tanto, foi realizada a avaliação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) de 

amostras de nanopartículas de prata e quitosana em microplacas de 96 poços contra a bactéria 

Staphylococcus aureus ATCC6538. A avaliação da atividade antibiofilme foi realizada com 

biofilmes produzidos pela mesma bactéria in vitro utilizando corpos de prova de cateteres de 

poliuretano. Foram avaliados o efeito de inibição da formação de biofilme, por meio do 

recobrimento dos corpos de prova com as nanopartículas de prata e quitosana (imersão dos corpos 

de prova nas nanopartículas antes da formação de biofilme e formação do biofilme na presença 

das nanopartículas em solução), além do efeito de erradicação por meio do contato posterior do 

biofilme com as nanopartículas. A análise foi realizada por visualização dos cateteres por meio 

de Microscopia Eletrônica de Varredura. Na avaliação da CIM, foi observado efeito sinérgico 

entre nanopartículas de prata e quitosana na amostra contendo 150 mg de quitosana e 75 g de 

prata na proporção 2:1 (Ch-Ag 2:1), uma vez que tal amostra obteve uma menor CIM (2,04x10-

5 g/ml) do que o nitrato de prata (CIM=3,25x10-5 g/ml) e a quitosana (CIM=1,35x10-4 g/ml) 

sozinhos. Quanto ao teste de inibição de formação e erradicação de biofilmes, a amostra de 

nanopartículas mais eficiente também foi a Ch-Ag 2:1. Os resultados obtidos através da 

metodologia adaptada de inibição da formação de Biofilme foram superiores aos de erradicação 

de Biofimes, devido à dificuldade de transpor o arcabouço do biofilme depois que ele já está 

formado. Portanto, a pesquisa demonstrou resultados promissores, necessitando ainda de novos 

trabalhos com objetivo de ampliar a possível utilização das nanopartículas no combate a 

infecções. 
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A erosão de moela causada por adenovírus está dentre as enfermidade virais que acometem a 

avicultura e vem sendo diagnosticada mundialmente. O conhecimento desse agente é relevante 

para evitar prejuízos econômicos e produtivos. O presente trabalho teve como objetivo 

caracterizar as lesões macro e microscópicas de Aviadenovirus espécie A sorotipo 1 (FAdV-1) 

em ventrículos de frango de corte na região Oeste do Paraná e sul do MS. Foram analisadas 56 

amostras de aves com idade entre um e 45 dias de vida, com suspeitas de erosão/ulceração em 

moela, em decorrência do baixo desempenho apresentado. As amostras foram classificadas em 

três grupos, conforme a idade: 1 (uma semana), 2 (duas a três semanas) e 3 (acima de três 

semanas). Fragmentos de moela foram fixados em formol 10%, incluídos em parafina e cortados 

a 5µm em lâminas de vidro comum para serem coradas em hematoxilina-eosina (HE). Tanto na 

macroscopia quanto na microscopia, as lesões foram analisadas e classificadas em grau 1,2,3 e 4 

conforme a intensidade da lesão da membrana de coilina, presença de infiltrado inflamatório em 

mucosa com associação ou não de fibrose em lâmina própria, assim como a presença/ausência de 

corpúsculo de inclusão. Das amostras analisadas, apenas 5,35% (3/56) apresentavam alterações 

macroscópicas leves a moderadas, pertencentes ao grupo 1 e 2 respectivamente. 

Microscopicamente, 92,85% (52/56) das amostras apresentavam lesão, sendo no grupo 1 

visualizadas alterações de grau 1 e 2, totalizando 9,61% (5/52) e 28,84% (15/52); no grupo 2, 

alterações de grau 2 totalizando 21,15% (11/52) e no grupo 3, em 7,69% (4/52) não havia qualquer 

alteração histológica e em 40,38% (21/52) apresentavam lesão grau 3. A presença de corpúsculo 

de inclusão foi visualizada em 28,84% (15/52) das amostras, com predomínio no grupo 1, 

totalizando 46,66% (7/15); 40% (6/15) no grupo 2 e 13,33% (2/15) no grupo 3. A ausência de 

lesões foi observada em 7,14% das amostras, todas pertencentes ao grupo 3. Os resultados obtidos 

em nosso estudo, demonstraram a presença de corpúsculos de inclusão indicando infecção ativa 

de FAdV-1 em granjas comerciais no Oeste do PR e Sul do MS. Pode-se concluir que o grau de 

lesão macroscópicas não tem relação com as lesões histológicas já que estas na maioria das vezes 

estão presentes sem afetar o aspecto macroscópico do órgão. 
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O número de pacientes atendidos com fraturas em membros em todo o mundo é bastante 

considerável e os casos de falha na consolidação da fratura, muitas vezes, não têm causa bem 

definida. Segundo autores, o sucesso na consolidação de fraturas depende de vários fatores, entre 

eles: as condições físicas do animal, a estabilidade do método de redução da fratura e as técnicas 

cirúrgicas utilizadas. O presente trabalho teve como objetivo analisar as radiografias de 

acompanhamento da evolução do quadro dos pacientes com fratura em ossos longos de membros 

torácicos e/ou pélvicos, a fim de avaliar a frequência e as correlações clínicas das falhas na 

consolidação das fraturas. O estudo foi prospectivo e retrospectivo e as imagens e os dados foram 

oriundos do Hospital Veterinário - Setor Palotina. Para a realização deste projeto foram avaliados 

os exames de imagem e os dados clínicos de 60 pacientes da espécie canina, 15 felinos e 30 

silvestres, totalizando 105 pacientes. Foi feita a identificação completa do paciente, analisado o 

osso acometido, a classificação da fratura, o método de redução utilizado e a presença ou não de 

infecção, além da análise dos sinais radiográficos sugestivos ou não de boa na consolidação óssea. 

Os dados foram categorizados em 4 grupos separados: grupo 1 - Consolidação normal (11 casos); 

grupo 2 – Má união (5 casos); grupo 3 – Não união (5 casos); e grupo 4 – Não conclusivo (84 

casos). Dos 5 pacientes com detecção de má união, estiveram presentes as seguintes 

complicações: edema (20%), bordos arredondados dos fragmentos (40%) e desvio do eixo ósseo 

(100%). Já nos 5 casos de não união, as complicações foram: bordos arredondados (40%), reação 

periosteal (60%), desvio do eixo ósseo (20%), reabsorção óssea (20%), fechamento do canal 

medular (60%) e osteomielite (20%), e a casuística foi de 80% em cães e 20% em silvestres. Os 

resultados basearam-se principalmente na classificação da fratura, no método de correção 

cirúrgico e no tempo de evolução de cada fratura. Apesar de nem todos os pacientes terem tido 

um desfecho registrado, 17,12% de todos os ossos acometidos dos pacientes estudados foram 

classificados em algum dos grupos conclusivos. Portanto, a complicação de maior prevalência em 

casos de má união foi a persistência de desvio do eixo ósseo (100%), enquanto nas não uniões 

observou-se reação periosteal e fechamento do canal medular (60% em ambos) como 

complicações mais frequentes. Vale ressaltar que um único paciente pode ter apresentado fratura 

em mais de um osso do esqueleto axial. 
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O câncer de mama é a neoplasia mais frequente em todo o mundo e, apesar dos avanços das 

últimas décadas, permanece com alta mortalidade e morbidade. Atualmente, a biópsia tecidual 

permanece como o método padrão para a realização do diagnóstico, mas é um procedimento 

invasivo e de alto custo. Neste projeto, o objetivo principal foi buscar biomarcadores de 

diagnóstico e prognóstico presentes no sangue periférico, método conhecido como “biópsia 

líquida”, com ênfase em micro-RNAs (miRNAs) circulantes no soro de pacientes. Os miRNAs 

são pequenas moléculas de RNAs não codificantes que atuam na modulação da expressão gênica. 

A hipótese é que possam, isoladamente ou em conjunto (painéis), diferenciarem pacientes de 

controles, além de classificarem pacientes em diferentes subgrupos prognósticos, direcionando a 

terapia e promovendo melhor qualidade de vida e sobrevida às pacientes. Numa primeira 

abordagem, analisamos 822 amostras com dados de expressão de miRNAs extraídos do The 

Cancer Genome Atlas (TCGA). Os dados foram obtidos como log2, convertidos em fold change 

(FC) e posteriormente processados de acordo com valor de p<0,05. Como resultado desta primeira 

fase, selecionamos quatro micro-RNAs para posterior análise da expressão em soro de pacientes. 

A técnica de transcrição reversa seguida de PCR em tempo real (RT-qPCR) utilizando sondas 

TaqMan foi realizada para os seguintes miRNAs: miR-320a, miR- 4433b-5p, miR142-5p e miR-

150-5p. A linhagem celular BT474 foi utilizada como calibradora e a diferença de expressão foi 

calculada pelo método de RQ=2 -ΔΔCq. Amostras de soro de 67 pacientes foram coletadas no 

Hospital Nossa Senhora das Graças, e 19 amostras controle obtidas de voluntários sem histórico 

de câncer. Dados clínicos, histopatológicos, imunoistoquímicos e do seguimento foram obtidos e 

cedidos pela equipe médica. Os miRNAS miR-150-5p e miR-142-5p não foram diferencialmente 

expressos em soro, mas quando analisados em painéis auxiliaram na diferenciação entre tumores 

e controles. Os miRNAs 320a e 4433b-5p distinguiram pacientes de controles com boa 

sensibilidade e especificidade. Além disto, baixos níveis de expressão do miR-320a-3p foram 

associados com baixa sobrevida global nestas pacientes. Em resumo, observamos que os miRNAs 

selecionados, individualmente e principalmente quando analisados de forma conjunta, tiveram 

capacidade de distinguir pacientes de controles, além de algumas correlações com fatores 

prognósticos. Estes resultados demonstram o potencial dos miRNAs analisados em biópsia 

líquida como biomarcadores no câncer de mama.   
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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 

é bastante 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 um indivíduo 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. Até o presente momento foram feitas todas as extrações de DNA, 

bem como a quantificação da pureza deste material e testes de qualidade, e por fim diluição das 

amostras que apresentaram concentração de DNA superior a 60 ng/µL. Estão em andamento as 

reações de amplificação desse material por meio de técnicas de PCR. 
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O uso da nutrição enteral vem aumentando no âmbito hospitalar e domiciliar. Contudo, pouco se 

sabe sobre o nível de contaminação das formulações enterais que são utilizadas por pacientes 

quando manipuladas nesses locais, o que pode interferir na manutenção e melhora da saúde desses 

indivíduos. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a contaminação microbiológica das diferentes 

categorias de formulações enterais utilizadas por pacientes e manipuladas no âmbito hospitalar 

e/ou domiciliar. Foi realizada uma revisão de literatura do tipo scoping review. A busca dos 

estudos foi realizada nas bases de dados nacionais e internacionais:  MEDLINE, Scopus, BVS, 

Portal de Periódicos CAPESMEC, Science direct e Scielo.  Foram selecionados estudos elegíveis 

que analisaram o nível de contaminação microbiológica de formulações enterais utilizadas por 

pacientes em hospital e/ou domicílio. Foram extraídos dos estudos os tipos de formulações 

enterais manipuladas, local de uso, tipo e quantidades de microrganismos presentes nas amostras. 

Foram selecionados 16 estudos para a pesquisa, sendo que, 10 avaliaram a contaminação de 

formulações enterais no âmbito hospitalar, 5 no domicílio e 1 em ambos os locais. No domicílio, 

das 287 formulações enterais avaliadas, 38,32% (n=110) eram fórmulas comerciais, 32,75% 

(n=94) eram preparações mistas e 28,91% (n=83) eram preparações artesanais. Quanto ao nível 

de contaminação, constatou-se que 63,06% (n=181) das formulações enterais utilizadas pelos 

pacientes e manipuladas no domicílio estavam contaminadas em, pelo menos, 1 dos 

microrganismos analisados. A contaminação esteve mais presente nas preparações artesanais 

(92,77%, n=77), seguida das preparações mistas (61,70%; n=58) e das fórmulas comerciais 

(41,81%; n=46), sendo que os aeróbios mesófilos (54,70%; n=157) e os coliformes totais 

(53,31%; n=153) foram os microrganismos mais encontrados nas amostras analisadas. Vale 

ressaltar, que as informações referentes a contaminação das formulações enterais utilizadas e 

manipuladas em hospitais ainda estão sendo analisadas. Como conclusão parcial, constata-se que 

independente do tipo de formulação enteral manipulada no domicílio, existe o risco de 

contaminação microbiológica e que a mesma pode ser controlada com práticas e cuidados de 

higiene, visando a segurança do paciente. 
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O excesso de cloreto de sódio na alimentação está relacionado à hipertensão arterial e doenças 

cardiovasculares, sendo estas, entre as primeiras causas de morte na população adulta brasileira. 

O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre o 4º quartil da distribuição da ingestão de 

sódio em relação ao 1º quartil da distribuição deste nutriente, em adolescentes de 10 a 19 anos de 

idade, segundo variáveis demográficas, socioeconômicas e comportamentos relacionados à saúde. 

Os dados foram obtidos do “Inquérito de Saúde no Município de Campinas”, uma pesquisa de 

base populacional. O estudo analisa 924 adolescentes, de ambos os sexos, sendo a população 

obtida por amostra estratificada e por conglomerados. O recordatório alimentar de 24h proveu as 

informações necessárias para avaliar o consumo de sódio. Utilizou-se a regressão linear para 

avaliar a associação entre o 4º quartil da distribuição da ingestão de sódio em relação ao 1º quartil 

da distribuição deste nutriente e as variáveis independentes. Os principais achados foram: 

prevalência de ingestão de sódio inadequada significativamente superior nos adolescentes do sexo 

masculino, nos que relataram que possuíam até 5 números de equipamentos no domicílio, 

possuíam barraco/cômodo como caracterização do domicílio e os adolescentes que trabalhavam. 

Além disso, identificou-se maior prevalência de pior consumo de sódio entre os adolescentes que 

relataram consumo de refrigerantes 7 vezes na semana, 1 a 4 vezes na semana consumo de bebidas 

alcoólicas, utilizavam computador 1 a 2 horas ao dia, faziam algo para emagrecer e aqueles que 

tinham como refresco a bebida de predição. Os achados revelaram uma diferença na ingestão de 

sódio de acordo com as variáveis socioeconômicas, apontando uma necessidade de atenção aos 

segmentos socialmente vulneráveis e sinalizando a relevância de orientação global. A prevenção 

primária das doenças cardiovasculares deve começar precocemente, possibilitando melhor 

direcionamento de políticas públicas de prevenção de doenças crônicas. 
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As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são recursos tecnológicos que facilitam a 

disseminação da informação. Estão presentes em várias camadas da sociedade e sua introdução 

beneficiou diretamente o setor educacional. Sua utilização contribui no processo de ensino-

aprendizagem, na criação de material didático, interação entre docentes e discentes e a 

aprendizagem no espaço virtual e digital. Essas ferramentas tecnológicas estão presentes na rotina 

da sociedade e são capazes de conectar pessoas e informação através da rede, auxiliando no 

processo educativo e na aprendizagem. A internet trouxe rapidez e ampliou o acesso às 

informações, associado com os recursos audiovisuais o conteúdo assimilado em aula se viu mais 

palpável na realidade do aluno. Dentro desses recursos tecnológicos alguns se destacam na 

formulação do processo de ensino aprendizagem, como os vídeos e imagens. O objetivo do 

projeto foi avaliar o impacto de três diferentes relatórios de aulas práticas no desempenho de 

alunos do sétimo semestre do curso de medicina veterinária, na disciplina Técnica Operatória 

Veterinária. Participaram do presente estudo 68 alunos, os quais foram distribuídos em 11 grupos, 

sendo sete grupos no primeiro semestre de 2021 e quatro no segundo semestre. Durante cada aula 

prática, os alunos eram responsáveis por elaborar um relatório, que poderia ser na forma de texto, 

texto com fotos ou vídeo didático. Em cada aula era feito um rodízio de forma que ao final, todas 

as equipes elaborassem os três tipos de relatório. Para a avaliação, comparamos o aproveitamento 

dos alunos nas questões que abordavam o tema do relatório com o tipo de relatório produzido nos 

temas: laparotomia e esplenectomia, cirurgias do trato gastrointestinal, cirurgias do sistema 

urinário, cirurgias do sistema reprodutor masculino e cirurgia do sistema reprodutor feminino. Foi 

considerado o aproveitamento apenas do relator do grupo. Os dados foram submetidos ao teste 

Kolmogorov-Smirnov, mas não apresentaram distribuição normal. Para comparação entre grupos, 

foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis, com nível de significância de 5%. Os alunos que 

elaboraram relatório de texto, tiveram aproveitamento de 55,05% (±33,53%). Aqueles que 

elaboraram relatório de texto com fotos, 61,93% (± 28,17%) e vídeo, 68,60% (± 27,99%), sem 

diferença entre os grupos (p = 0,373). Com os resultados concluiu-se que não houve diferença 

significativa entre o tipo de relatório desenvolvido com o desempenho dos alunos na prova, 

contudo considerando o pequeno número amostral, mais estudos são necessários. 
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Introdução e objetivos: O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente em mulheres, atrás 

apenas do câncer de pele tipo não melanoma. A quimioterapia neoadjuvante (QT-neo) é o padrão 

de tratamento para pacientes com câncer de mama localmente avançado, sendo a ressonância 

magnética o método com maior acurácia para avaliação da resposta tumoral à QT-neo. Protocolos 

abreviados de ressonância magnética têm sido propostos para screening a fim de reduzir o tempo 

de exame, o desconforto da paciente e os custos. Entretanto, um protocolo abreviado para 

avaliação da resposta à quimioterapia neoadjuvante é um campo ainda a ser estudado. O objetivo 

é propor um protocolo abreviado de ressonância magnética para avaliação da resposta tumoral à 

quimioterapia neoadjuvante com performance diagnóstica equivalente ao protocolo completo. 

Metodologia e discussão: Estudo retrospectivo transversal, compreendendo 210 mulheres 

submetidas à ressonância magnética para avaliação da resposta à quimioterapia neoadjuvante. Os 

exames foram avaliados por dois radiologistas independentes, primeiramente somente o axial 3D 

sem contraste e o primeiro tempo pós contraste (duas sequências do protocolo abreviado), em 

seguida o segundo tempo pós-contraste (três sequências de protocolo abreviado),  depois  o 

terceiro tempo pós-contraste (quatro sequências de protocolo abreviado), e por último, o protocolo 

completo. A performance diagnóstica (sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, 

valor preditivo negativo e acurácia) dos protocolos foram analisados através do teste não 

paramétrico de Wilcoxon. A média de idade das pacientes do estudo foi 47 anos. A performance 

diagnóstica  dos protocolos abreviados com três e quatro sequências e do protocolo completo foi 

a mesma. O protocolo abreviado de duas sequências apresentou maior especificidade (84,6%; 

77/91), mas maior probabilidade de falso-negativos (16,8%) e menor sensibilidade (83,2%; 

99/119) em relação  ao protocolo abreviado de três e quatro sequências e ao protocolo completo, 

os quais foram idênticos em especificidade (81,3%; 74/91), probabilidade de falso-negativos 

(8,4%) e sensibilidade (91,6%; 109/119). O protocolo abreviado de três sequências demonstrou 

uma média de subestimação da medida da lesão residual de apenas 0,03 cm (p = 0,008), com  uma 

redução de 75% no tempo de aquisição de imagens em relação ao protocolo completo. Conclusão: 

O protocolo abreviado de três sequências demonstrou performance diagnóstica equivalente à do 

protocolo completo, contando ainda com uma redução de 75% no tempo de aquisição das 

imagens.  
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A Oftalmologia é uma das especialidades médicas mais procuradas pela população. Se subdivide 

em várias subespecialidades e é ofertada pelo Sistema Único de Saúde brasileiro na sua íntegra, 

abrangendo diagnóstico e tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico. O objetivo desse projeto foi 

avaliar a epidemiologia do serviço de oftalmologia do CHC-UFPR para, dessa forma, detectar as 

queixas e achados oftalmológicos de maior frequência no serviço. Com isso, o estudo 

proporcionou um entendimento clínico, epidemiológico e demográfico dos pacientes, bem como 

dos fatores de maior influência na evolução clínica ao longo dos atendimentos no serviço. O 

método incluiu entrevistas abrangendo os pacientes em primeira consulta. O termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi devidamente colhido, e todas as informações dos 

pacientes foram registradas no sistema RedCAP da própria universidade. Verificou-se o 

agendamento do paciente para ambulatórios de subespecialidades da oftalmologia através do 

Sistema Intra-Hospitalar (SIH) do Hospital de Clínicas da UFPR. O período de coletas foi de 

13/10/2021 a 13/04/2022. Como resultado, foram colhidas informações sobre 291 pacientes, 

sendo que 53 (18%) dos pacientes foram agendados para o ambulatório de pós-operatório 

oftalmologia. A idade dos participantes variou entre 14 e 90 anos, a média de idade dos 

participantes foi 59,15 anos. A faixa de renda mais frequente foi entre 2 e 3 salários mínimos 

(57%), seguido de até 1 salário (21%). 38% dos pacientes eram aposentados. O sexo mais 

frequente foi feminino (62%). O nível de escolaridade mais frequente dos pacientes era 

fundamental incompleto (45%), seguido de ensino médio completo (17%). A etnia mais frequente 

foi branca (72%), seguida por parda (21%). 58% dos participantes eram procedentes de Curitiba. 

A queixa principal mais frequente foi dificuldade para enxergar (58%). A queixa principal de 

85% dos pacientes teve início há mais de um ano. 68% dos pacientes buscaram atendimento para 

a queixa atual em outros serviços de oftalmologia. O serviço responsável pelo encaminhamento 

à oftalmologia da UFPR mais frequente foi de uma UBS de Curitiba (58%). De modo geral, os 

resultados mostraram predominância de população feminina, branca, com baixa escolaridade e 

renda familiar de até 3 salários-mínimos. Conclui-se que esses fatores econômicos e sociais 

podem estar atrelados à longa evolução da doença e ao atraso à procura de atendimento na UBS 

e encaminhamento para o serviço oftalmológico da UFPR, além do período dos atendimentos ser 

anterior e concomitante com a pandemia da COVID-19. 
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Introdução: A dor lombar crônica (DLC) é uma das maiores causas de incapacitação, ausência no 

trabalho e gastos em saúde no mundo. Recursos eletrotermoterapêuticos têm grande capacidade 

de alívio imediato da dor, como a diatermia por ondas curtas (DOC), porém não há estudos que 

analisem o seu efeito analgésico imediato. Objetivo: Avaliar o efeito analgésico imediato da DOC 

pulsada (DOCp) em indivíduos com DLC. Metodologia: Foram selecionados indivíduos do sexo 

masculino e feminino, na faixa etária de 18-80anos que foram divididos em 2 grupos: GDOCp 

recebeu a DOCp (400µs, 800Hz) e o grupo placebo (GP). Ambos grupos realizaram 30min de 

sessão e foram avaliados antes da aplicação (AV1), imediatamente após (AV2) e uma semana 

depois da intervenção (AV3). A dor foi avaliada pela escala numérica da dor (END), e pelo 

Questionário de McGill (QMG). A funcionalidade f pela escala de funcionalidade de Oswestry 

(ODI) e os fatores biopsicossociais pelo STarT Back Screening Tool (SBST). Resultados: A 

média de idade dos participantes foi 31,69 anos e o IMC de 25,7 Kg/m2. A maioria não é 

sedentário (71,25%), não são fumantes (83%), não etilistas (94,1%), e têm ensino superior 

incompleto (40%). Além disso, o quadro álgico piora no período da tarde (33,7%) e ao esforço 

(62,75%) e apresentam bom prognóstico relacionado aos fatores biopsicossociais segundo o 

SBST. Na análise intragrupos, no GP, foi encontrada diferença significativa entre a AV1 e AV3 

no QMG total (9,76±6,99 x 13,56±5,0, p=0,03) e no ODI total (6,82±6,63 x 4,73±4,71, p=0,01). 

Já no GDOCp foi encontrada diferença significativa no QMG total entre a AV1 e AV2 

(13,56±5,02 x 6,44±7,46, p=0,00), AV1 e AV3 (13,56±5,020 x 7,17±6,78, p=0,03), e AV2 e AV3 

(6,44±7,46 x 7,17±6,78, p=0,00); no QMG afetivo entre a AV1 e AV2 (2,78±1,734 x 1,22±1,86, 

p=0,00), e AV2 e AV3 (1,22±1,86 x 1,80±1,93, p=0,00); no QMG avaliativo entre AV1 e AV2 

(1,00±0,00 x 0,44±0,51, p=0,00), e AV2 e AV3 (0,44±0,511 x 0,80±0,42, p=0,03); e no QMG 

sensorial entre AV1 e AV2 (5,29±3,54 x 2,71±3,53, p=0,00), AV1 e AV3 (5,29±3,54 x 8,00±6,04, 

p=0,00), e AV2 e AV3 (2,71±3,53 x 8,00±6,04, p=0,00) e ODI total entre a AV1 e AV2 

(9,00±4,47 x 6,33±6,43, p=0,01). Já na análise intergrupos foi evidenciada a diferença 

significativa entre GDOCp e GP somente na subcategoria  miscelânia do QMG (p=0,027). 

Considerações finais:  Os dados indicam que não há efeito analgésico que se sobressaia ao efeito 

placebo, entretanto somente com o término do estudo informações mais conclusivas podem ser 

analisadas e discutidas. 
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A atrofia progressiva de retina (APR) é o nome dado a uma condição de origem genética, 

homóloga ao grupo retinose pigmentar/amaurose congênita de Leber em seres humanos e, que 

compõe um grupo de retinopatias reconhecidas como importante causa de cegueira em cães. 

Nesse contexto, o objetivo do estudo é caracterizar a apresentação clínica da APR na raça Spitz 

Alemão, visto que essa doença possui apresentação genética diferente em cada raça. Como ainda 

não existem relatos dessa afecção quando de início precoce (early-onset) nessa raça foi 

desenvolvido um heredograma para entender o genótipo da doença. O estudo foi conduzido 

através da avaliação oftálmica (Teste Lacrimal de Schirmer, Tonometria, Testes Visuais, Testes 

de Ofuscamento, mensuração do diâmetro pupilar em resposta a luz branca e Fotocromática azul 

e vermelha e eletrorretinografia) de 11 animais afetados e 18 normais (n=29) que buscaram o 

serviço de oftalmologia da UFPR de forma voluntária. Todos os animais do estudo apresentaram 

valores dentro da referência para o TLS e Tonometria. Os pacientes que foram diagnosticados 

como afetados apresentaram reflexo de ofuscamento negativo em ambos os olhos e não foram 

capazes de realizar os testes de obstáculos ou visuais. Quando submetidos a iluminação 

monocromática, os animais afetados apresentavam diâmetro pupilar inalterado a luz vermelha e 

miose quando submetidos a luz azul, confirmando que existe uma doença de retina afetando 

principalmente a camada de fotorreceptores. Ao exame de eletrorretinografia os animais afetados 

não apresentavam atividade elétrica (flatline), confirmando perda de função retiniana nesses 

pacientes. Ao elaborar um heredograma de animais aparentados foi possível concluir que essa 

apresentação da APR em Spitz Alemão possui caráter recessivo e início precoce (early-onset). 

Sendo assim, o estudo agrega uma nova possibilidade de gene envolvido na APR, visto que só 

havia sido descrita a doença de início tardio (late-onset) nessa raça. 
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A amora preta xavante (Rubus spp.) é uma fonte rica de bioativos como vitamina A e C e 

polifenóis, possuindo capacidade antioxidante e fator de proteção solar relevantes. A capacidade 

de reduzir ou aumentar a melanogênese é interessante em determinados cosméticos, e atualmente 

se tem uma tendência mundial na indústria cosmética e farmacêutica pela substituição de testes 

in vivo pelos in vitro, em virtude da demanda por produtos cruelty-free. Neste contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a segurança e eficácia do óleo de semente da amora preta 

xavante, utilizando metodologias in vitro. O teste escolhido para estudo foi a avaliação da síntese 

de melanina, onde testamos duas metodologias, sendo a segunda uma complementação da 

primeira. A primeira metodologia aplicada consistiu em plaquear células de melanoma humano 

em placa de 12 poços, incubando-a em seguida; tratar com meio suplementado soluções de óleo 

de semente da amora preta xavante e de suas nanocápsulas, incubando novamente; centrifugar, 

ressuspender o pellet e ler a absorbância no espectrofotômetro em 405 nm. Na segunda 

metodologia tratamos adicionalmente com tirosina estéril e utilizamos reveladores Bradford e 

Biureto para a leitura, além de ler tanto o conteúdo dos pellets, como dos sobrenadantes. A 

segunda metodologia não apresentou resultados coerentes e, portanto, foram considerados os 

resultados do primeiro método, onde o óleo de semente da amora preta xavante demonstrou um 

efeito significativo de aumento na síntese de melanina, de 44,9%. O resultado representa o 

potencial da semente de amora preta xavante como possível ingrediente cosméticos, que possuam 

o objetivo de amenizar ou tratar condições de hipopigmentação. É interessante a realização de 

novos estudos de maior complexidade para investigar sua eficácia mais profundamente. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  342 

VARIANTES GENÉTICAS ASSOCIADAS À DIABETES MELLITUS EM 

POPULAÇÕES BRASILEIRAS 

Nº 202211932 

Autor(es): Aymee Fernanda Gros 

Orientador(es): Marcia Holsbach Beltrame 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Comunidades Remanescentes De Quilombo, Diabetes Mellitus Tipo Ii, 

Snps 

 

A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) caracteriza-se pela elevação e sustentação dos níveis de 

glicemia (maior ou igual a 126 mg/dL, em jejum), resultante da baixa produção ou resistência ao 

hormônio insulina. Estima-se que 60% dos casos ainda não foram detectados, e que 

aproximadamente 75% dos indivíduos com o quadro possuem histórico familiar. A herdabilidade 

estimada da DM2 é de 47%. O Brasil é o sexto país com o maior número de diabéticos. A doença 

é, ainda, a 7ª causa de morte no país, resultado de complicações como a doença vascular, que 

representa metade das mortes relacionadas a DM2. Há, ainda, complicações que impactam a vida 

do paciente, como a perda da sensibilidade nas extremidades, nefropatia e complicações oculares, 

como glaucoma, catarata e retinopatia diabética. Em especial, nota-se uma maior incidência da 

doença em populações de ascendência africana. No Paraná, enquanto a taxa geral de prevalência 

é de 19,7%, na população negra ultrapassa os 30%. Sendo uma doença multifatorial, é importante 

encará-la através de seus aspectos nutricionais, de acesso à saúde e genéticos, no qual se focou o 

presente trabalho. Os objetivos do estudo foram identificar SNPs associados à DM2 e suas 

complicações, bem como a análise da ocorrência familiar de DM2 em comunidades 

remanescentes de quilombo, localizadas no município de Lapa (PR), possibilitando assim um 

direcionamento para uma futura análise genômica desses indivíduos. Para a identificação dos 

SNPs foram utilizados dados de microarranjo genômico Infinium ® CoreExome-24 v1.1 

BeadChip (® illumina) previamente realizado em uma amostra da população brasileira. A partir 

de um artigo de meta-análise, elencou-se 1673 SNPs (single nucleotide polymorphisms), dos 

quais 196 foram genotipados no microarranjo. Foram analisadas as frequências alélicas 

encontradas entre negros, brancos, indígenas e amarelos e entre as regiões sul, sudeste e sudoeste 

utilizando o software Plink. Identificou-se 67 SNPs associados à DM2 e cujas frequências são 

significativamente mais altas em negros do que em brancos. Dados de 47 indivíduos residentes 

da comunidade da Restinga resultaram em 15 heredogramas. Nas duas comunidades estudadas 

(Restinga e Feixo), cerca de 20% dos participantes relataram possuir DM2, e 3% dos que não 

relataram diabetes tiveram taxa de glicemia acima do valor de corte em exames realizados no 

último trimestre de 2021. As informações sobre a prevalência de diabetes nesses indivíduos estão 

sendo cruzadas com esses heredogramas, a fim de estimar o risco da doença em parentes de 

afetados.  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  343 

DIAGNOSTICO DE NECROSE PROVENTRICULAR DAS AVES ATRAVÉS DA 

REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE 

Nº 202211934 

Autor(es): Vinicius Dahm 

Orientador(es): Aline de Marco Viott 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Birnavírus, Pcr, Proventriculite 

 

A proventriculite transmissível (PT) é uma doença que afeta frangos de corte e, menos 

comumente, galinhas poedeiras, sendo causada por um birnavirus conhecido como Chicken 

Proventricular Necrosis Virus (CPNV). Apesar de não aumentar significativamente a mortalidade 

do lote, causa diminuição na conversão alimentar e no ganho de peso diário dos animais levando 

a perdas econômicas significativas. O diagnóstico pode ser realizado por meio da análise 

macroscópica do proventrículo dos animais. Entretanto, para o diagnostico confirmatório, são 

necessárias outras técnicas que detectem o agente viral, como a técnica de RT-PCR. Diante disso, 

o objetivo do presente estudo foi a padronização de uma técnica de PCR para a detecção do CPNV 

em frangos de corte criados em granjas no Oeste do Paraná. Foram coletadas amostras de 

proventrículo de 168 aves com lesões sugestivas de PT. Para a extração do material genético, 

foram selecionadas seis amostras com lesões microscópicas de PT. Dois protocolos foram 

utilizados para a extração, um com kit comercial NucleoSpin RNA® e outro com fenol-

clorofórmio. As amostras extraídas foram submetidas a técnica de transcriptase reversa seguida 

de PCR (RT-PCR). Para realização da RT-PCR, oligonucleotídeos foram utilizados para a 

amplificação do gene alvo VP1. Além disso, pool de 10 amostras foram formados e remetidos a 

um laboratório particular para realização da PCR em tempo real (RT-qPCR). O material genético 

destes pools foi extraído utilizando extrator automático com kit DNA e RNA Viral – Extracta 32 

(Loccus®). O material extraído foi tratado com DNAse, e o RNA purificado para síntese de 

cDNA com kit High Capacity cDNA synthesis (ThermoFisher ®). Esse cDNA foi usado em 

qPCR SyberGreen com os primers descritos anteriormente. Além disso, foi realizada RT-qPCR 

com kit OneStep RT-PCR (Qiagen®). Nenhuma das amostras, tanto das performadas pela RT-

PCR convencional quanto da RT-qPCR foi positiva para a detecção do CPNV em nenhum dos 

protocolos avaliados. Devido à ausência de controle positivo para a padronização da técnica, não 

foi possível determinar se as amostras eram negativas, ou se houve falha no protocolo de RT-PCR 

e qPCR. Além disso, existem estudos onde são observadas lesões de PT porém o CPNV não é 

detectado. Com base nos achados do presente estudo, é possível concluir que mais testes devem 

ser realizados para padronizar técnicas para detecção de CPNV e/ou avaliar se a presença de 

outros agentes pode levar à lesões semelhantes às causadas pelo vírus. 
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A Oftalmologia é uma das especialidades médicas mais procuradas pela população. Se subdivide 

em várias subespecialidades e é ofertada pelo Sistema Único de Saúde brasileiro na sua íntegra, 

abrangendo diagnóstico e tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico. A amostra epidemiológica que 

compõe cada serviço de oftalmologia é heterogênea e, dessa maneira, faz-se necessário conduzir 

estudo para conhecê-la na UFPR. Com base nisto, este projeto objetivou avaliar a epidemiologia 

do serviço de oftalmologia do CHC-UFPR para, dessa forma, detectar as queixas e achados 

oftalmológicos de maior frequência no serviço. O método utilizado incluiu entrevistas abrangendo 

os pacientes em primeira consulta. O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi 

devidamente colhido, e todas as informações dos pacientes foram armazenadas em local 

protegido. Os resultados foram sintetizados em estatística descritiva na forma de gráficos e de 

tabelas. Após, verificou-se o agendamento do paciente para ambulatórios de subespecialidades da 

oftalmologia através do Sistema Intra-Hospitalar (SIH). Durante o período de coleta entre os dias 

13/10/2021 e 13/04/2022 foram realizadas 291 entrevistas, das quais 10 correspondem a pacientes 

agendados para o ambulatório de campo visual. Em relação a este ambulatório ocorreu uma 

predominância de população branca, com baixa escolaridade (70% cursaram o ensino 

fundamental incompleto) e renda familiar de 2 a 3 salários-mínimos. A principal queixa foi a 

“dificuldade em enxergar”, e no geral se manifestou 1 ano ou mais antes da consulta no serviço. 

A grande maioria dos entrevistados já havia buscado atendimento em outros serviços de 

oftalmologia. Além disso, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus foram as 

comorbidades mais frequentes, e apenas 10% dos pacientes não utilizava medicamento sistêmico 

de uso contínuo. Não foi observada predominância de gênero entre os participantes. A partir 

destes resultados alcançamos, como esperado, um entendimento clínico, epidemiológico e 

demográfico dos pacientes, bem como os fatores de maior influência na evolução clínica ao longo 

dos atendimentos no serviço. 
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Introdução: O choque hemorrágico é a causa de morte mais comum na primeira hora de 

atendimento ao paciente traumatizado. Classicamente, transfusões de dez ou mais concentrados 

de hemácia (CH) em 24 horas são definidas como transfusões maciças (TM). Para ofertar grandes 

quantidades de produtos sanguíneos de forma eficiente, foi criado o protocolo de transfusão 

maciça (PTM). Durante a pandemia Covid-19, houve uma escassez de produtos sanguíneos, o 

que exigiu uma adaptação da rotina de transfusão no atendimento a pacientes traumatizados. 

Objetivo: Comparar a ativação do PTM entre os períodos de maior escassez de produtos 

sanguíneos ao longo da pandemia e anos pré-pandêmicos. Materiais e métodos: Trata-se de um 

estudo observacional, retrospectivo realizado em um centro de referência em trauma no Sul do 

Brasil. Foram coletados dados de registros do banco de sangue e do prontuário eletrônico de 

pacientes vítimas de trauma para os quais foi ativado o PTM. A partir de dados públicos sobre os 

estoques dos bancos de sangue, foi definido o período de maior escassez de produtos sanguíneos 

ao longo da pandemia. Os dados da ativação do PTM desse período foram comparados com os 

de anos anteriores. Resultados: Entre 2017 e maio de 2020, foram realizadas 112 ativações do 

PTM. Das 112 ativações, 63 (56,2%) foram para pacientes que efetivamente receberam TM 

segundo os critérios do estudo e 49 (43,7%) foram para pacientes que não preencheram critérios 

de TM. Quanto ao momento de maior desabastecimento dos bancos de sangue durante a 

pandemia, esse período ocorreu durante o ano de 2020. Uma vez realizada a análise final dos 

dados coletados, as autoras esperam que durante esse período de maior desabastecimento tenha 

havido uma diminuição nas ativações do PTM. Considerações esperadas: Espera-se que a 

diminuição da disponibilidade de produtos sanguíneos acarrete em um uso mais restrito desses 

produtos, levando a uma redução das ativações do PTM, de forma que o protocolo pode não ter 

sido ativado para alguns pacientes que se beneficiariam dessa ativação. 
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Os acumuladores de animais são indivíduos que mantém muitos animais em um mesmo local em 

condições precárias, sem proporcionar-lhes o mínimo necessário para uma boa nutrição, 

saneamento e cuidados veterinários. Tendo em vista que a acumulação de animais e/ ou objetos é 

um fator de importância para a saúde pública, pois afeta tanto a saúde própria da pessoa em 

situação de acumulação, quanto a saúde dos animais, quando envolvidos e da saúde do coletivo 

que mora ao entorno da propriedade. O objetivo desse presente trabalho foi de mapear o perfil de 

indivíduos que sofrem com o transtorno de acumulação de animais e/ou de resíduos na cidade de 

Curitiba e região metropolitana e identificar as possíveis relações entre acumuladores de animais 

e acumuladores de resíduos, para então estabelecer uma relação entre a acumulação e a saúde 

humana/animal, visando a Saúde Única. Foram utilizados artigos entre 1999 e 2022 referente ao 

tema. E também foram aplicados questionários aos municípios de Curitiba e região metropolitana 

a respeito indivíduos com comportamento de acumulação de animais e/ou resíduos. As respostas 

obtidas permitiram a construção do conhecimento das secretarias municipais referente ao 

conhecimento de indivíduos que possuem estes comportamentos associados a acumulação. Com 

esses dados foi possível para estabelecer uma relação entre os casos de acumulação e o risco para 

a Saúde Única, envolvendo a saúde humana, animal e ambiental. Os principais achados, foram 

um estudo com um total de 226 denúncias recebidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, Meio 

Ambiente e Assistência Social, teve (50%) das denúncias, confirmadas como acumuladores, 

representando uma razão geral de 6,45 casos por 100.000 habitantes em Curitiba, dos quais 

(42,5%) eram acumuladores de objetos, (36,3%) acumuladores de animais e (21,2%) 

acumuladores de animais e objetos. São inúmeras as causas que podem levar ao transtorno de 

acumulação, mas dentre elas, há uma grande ligação emocional entre a pessoa e seus animais, nos 

casos de acumulação, e pode ser tão profunda que é considerada mais valiosa do que aquela com 

os membros da família. O fato de o animal poder retornar à afeição, diferente de objetos 

inanimados que também podem ser acumulados, cria questão psicológica que não pode ser 

subestimada nestes casos.  
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A Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) é uma ferramenta de triagem clínica 

reconhecida usada para avaliar nove sintomas comumente encontrados por pacientes que recebem 

cuidados paliativos para controle da dor e dos sintomas em pacientes com câncer avançado. Esta 

ferramenta fornece um método padrão e validado para quantificar a gravidade dos sintomas dos 

pacientes ao longo da trajetória de sua doença e do tratamento. Os objetivos da pesquisa foram 

caracterizar o paciente com câncer avançado e avaliar os sintomas de pacientes com câncer 

avançado que impactam no conforto. O estudo foi realizado no ambulatório de Cuidados 

Paliativos, de um Hospital de Ensino Federal, na cidade de Curitiba/PR, no período de fevereiro 

a maio de 2022. Os critérios de inclusão foram: ter câncer avançado, maior de 18 anos e 

comunicação oral preservada. Para a avaliação dos sintomas foi utilizada a ESAS. Participaram 

25 pacientes, dos quais: 80% (20) mulheres, 40% (10) casados e 28% (7) solteiros. Quanto a raça, 

76% (19) eram brancos. Em relação a escolaridade, 32% (8) com ensino médio completo, 32% 

(8) ensino fundamental incompleto, 12% (3) ensino fundamental completo, 12% (3) ensino 

superior completo, 4% (1) ensino superior incompleto e 8% (2) não possuíam instrução. 60% (15) 

eram católicos, 32% (8) evangélicos. 96% (24) dos pacientes estavam afastados do trabalho, 

enquanto um não especificou a renda, os demais possuíam renda familiar que variava entre 400 e 

15 mil reais, sendo 80% (20) recebendo acima de 3mil reais. 88% (22) eram procedentes de 

Curitiba/PR. Dentre os diagnósticos de neoplasia, 28% (7) pacientes com neoplasia de mama, 

16% (4) neoplasia de intestino, 12% (3) neoplasia no colo do útero e 12% (3) linfoma. Na 

avaliação dos sintomas, os que mais se fizeram presentes foram: ansiedade, em 88% (22); 

cansaço/fadiga, relatado por 80% (20), sendo um sintoma severo em 36% (9); sonolência com 

76% (19); depressão 64% (16); e a dor, presente em 60% (15), sendo severa em 24% (6). Entre 

os relatos subjetivos que a ESAS permite, os pacientes referiram: 48% (12) queixas relacionadas 

ao sistema gastrointestinal, como diarreia e constipação intestinal. Conclui-se que o impacto dos 

sintomas no conforto do paciente com câncer avançado predominou na dimensão psicoemocional 

(ansiedade e depressão) e na dimensão física (fadiga, sonolência e dor). A avaliação através da 

ESAS é de extrema importância em pacientes com câncer avançado para auxiliar a equipe de 

saúde a manejar os sintomas da melhor forma. 
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Nos últimos anos o número de idosos brasileiros tem aumentado gradativamente. Esse fato tem 

sido inquietante para diversos setores da sociedade que preveem que nos próximos anos esse 

grupo representará uma parcela importante dos brasileiros. Sendo assim, estratégias de inclusão 

e participação devem ser planejadas. O processo de envelhecimento é demarcado por questões 

físicas, psicológicas e sociais que são específicas desta fase da vida. A mudança no funcionamento 

fisiológico relacionado à idade apresenta problemáticas que são estudadas e consideradas para 

além dos desafios que se apresentam na vida da pessoa idosa. A saúde, por sua vez, retrata que 

para o pleno progresso da idade tardia são necessários alguns cuidados relacionados à 

alimentação, prática de exercícios e manutenção das funções cerebrais na rotina dessas pessoas. 

Um dos processos recomendados para a preservação das funções cognitivas são os treinos, esses 

tem como objetivo manter o cérebro ativo por meio de desafios periódicos. O ganho ou 

conservação das funções cognitivas é de suma importância para o pleno desenvolvimento 

funcional do indivíduo e execução de suas atividades cotidianas. A partir desses aspectos, a 

Terapia Ocupacional, se apoderando de preceitos e ensinamentos relacionados a neurociência, se 

torna uma das profissões capacitadas a desenvolver treinamento cognitivo para longevos. Uma 

das principais especificidades dessa profissão é o estudo das atividades e de suas características, 

pois devido a singularidade dos seres humanos, cada ocupação representa um sentido a cada ser 

e uma mesma atividade pode ser benéfica a um indivíduo e não recomendada a outro. Sendo 

assim, o presente estudo retrata o resultado de treino cognitivo do tipo caso-controle para idosos 

saudáveis, sem quadros de demência ou depressão, os dedos presentes neste estudo são referentes 

à uma pesquisa já concluída, com artigos em processo de aprovação . 
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A resposta febril é uma das respostas mais importantes contra agentes infecciosos em mamíferos. 

Sabe-se que a prostaglandina E2(PGE2),um dos principais pirogênios endógenos, atua em 

receptores EP3 presentes em  neurônios gabaérgicos da área pré óptica do hipotálamo.Estes 

receptores estão acoplados à proteína G inibitória e quando ativados promovem a inibição da 

adenilato ciclase e consequente redução nos níveis de adenosina monofosfato cíclico(AMPc).Esta 

redução, inibe a atividade destes neurônios inibitórios, liberando a ativação da produção de 

calor(termogênese) e conservação de calor(vasoconstrição), culminando no aumento da 

temperatura corporal observada na febre.Quando formado, o AMPc é metabolizado à 5’AMP por 

diversas fosfodiesterases(PDE).Além da PGE2, outros pirogênios endógenos são conhecidos 

como a endotelina-1(ET-1).No entanto, não é conhecido se este pirogênio atua através dos 

mesmos mecanismos.Este estudo teve como objetivo investigar o envolvimento do AMPc, e 

particularmente da PDE4,  na resposta febril em ratos induzida por PGE2 e por ET-1, utilizando 

um inibidor específico da PDE4, o roflumilaste.Para isso foram utilizados  ratos Wistar machos 

provenientes do Complexo Biotério da Universidade Federal do Paraná e todos os protocolos 

experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do Setor de 

Ciências Biológicas(CEUA/BIO-UFPR #1392).Foram implantados cânulas-guia em nos animais 

para administração intracerebroventricular(i.c.v.) e também registradores de temperatura remotos 

na cavidade peritoneal uma semana antes dos experimentos.A temperatura dos animais foi 

avaliada após a injeção dos tratamentos, mantendo-se a temperatura ambiente de 28०C. A 

administração somente de roflumilaste(30 ug,i.c.v.) não promoveu alterações na temperatura 

corporal dos animais.A administração de PGE2(250 ng,i.c.v.) induziu uma resposta febril 

significativa(de 30 a 150 min,com pico de 1,0०C) quando comparados com animais que 

receberam apenas o veículo.O tratamento dos animais com o Roflumilaste, aboliu a resposta febril 

induzida por PGE2.De maneira similar, a administração de ET-1(1 pmol, i.c.v.) induziu uma 

resposta febril significativa(de 105 a 180 min, com pico de 0,7०C) que foi reduzida em 98%(no 

pico da resposta) pelo roflumilaste. Os dados obtidos sugerem que, assim como a PGE2, a ET-1 

induz febre através da redução dos níveis de AMPc no sistema nervoso central pois ao impedirmos 

esta redução a resposta foi bloqueada.Ainda, identificamos que a provável PDE envolvida na 

resposta febril induzida por ambos, PGE2 e ET-1 é a PDE4 
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Introdução: A prevalência de doenças crônicas vem aumentando exponencialmente nas últimas 

décadas. Até 2045, estima-se que haverá cerca de 700 milhões de diabéticos no mundo. Nesse 

sentido, plantas alimentícias não convencionais (PANC) são espécies vegetais, muitas vezes 

nativas, com potencial expressivo no tratamento dessas enfermidades. Por definição, não fazem 

parte da alimentação corriqueira de grandes populações, o que abrange plantas como o ruibarbo 

(Rheum sp.) e o quiabo (Abelmoschus esculentus) quando no contexto da alimentação de povos 

urbanos no Sul do Brasil. Metodologia: Para tanto, o presente estudo segmenta-se em três partes: 

pesquisa teórica, pesquisa in vitro e um ensaio clínico. A pesquisa teórica foi realizada com base 

em revistas indexadas nas plataformas PubMed e Scielo, reunindo artigos dentro do escopo 

“diabetes”, “metabolismo energético” e “PANC”. Os testes experimentais, por sua vez, 

verificaram os potenciais antioxidantes de ambas as espécies e também suas características de 

inibição enzimática, utilizando seus extratos metanólicos, espectrofotômetro e respectivas 

enzimas. O estudo clínico duplo-cego randomizado está sendo realizado no Serviço de 

Endocrinologia e Metabologia do Complexo Hospital de Clínicas - UFPR/Ebserh com cápsulas 

de quiabo liofilizado, com previsão de conclusão em dezembro de 2022. Resultados: O quiabo 

pode ser consumido inteiramente, cru ou cozido, porém o ruibarbo possui apenas o caule 

comestível. Todavia, as propriedades hipoglicemiantes mais significativas para esta espécie foram 

encontradas em extratos de raízes e rizoma. Já os testes experimentais demonstraram um 

importante potencial antioxidante do quiabo devido à presença de flavonóides e compostos 

fenólicos. Os mecanismos de ação elucidados pela literatura incluem propriedades antioxidantes, 

inibição enzimática e modulação da expressão proteica, levando a redução da glicemia em jejum, 

melhora do perfil lipídico e até regulação da microbiota intestinal, associada a inúmeras doenças 

inflamatórias e crônico-degenerativas. Conclusão: PANC como o quiabo e o ruibarbo, ainda que 

com características bioquímicas distintas, podem convergir na terapêutica do diabetes e de 

síndrome metabólica. Mais estudos clínicos, contudo, são necessários.   
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Subtema do projeto de pesquisa de avaliação dos aspectos funcionais e comportamentais de 

pacientes com doenças cardiovasculares, a correlação de sintomas depressivos com o nível de 

atividade física mostra-se um parâmetro vital para mensurar o grau de estímulo e adesão durante 

a adoção da atividade física recomendada para cada indivíduo. A depressão, seja ela relatada antes 

do desenvolvimento da Insuficiência Cardíaca (IC) ou depois de consolidado o quadro da doença 

cardiovascular, impacta diretamente no prognóstico da doença e na adesão ao tratamento. Dados 

estatísticos mostram que sintomas de ansiedade, depressão e comprometimento cognitivo são 

extremamente comuns entre pacientes com insuficiência cardíaca, mas também nota-se 

inconsistências na literatura sobre a relação desses efeitos na capacidade do exercício físico. 

Revisões na literatura mostram também que pacientes com insuficiência cardíaca necessitam ser 

acompanhados para a depressão ao longo da trajetória com a doença, pois o quadro depressivo 

age como mediador de humor e bem estar, desenvolvendo um possível impacto na prontidão física 

e psicológica do indivíduo para a realização de atividade física. Quanto aos objetivos, observa-se 

a necessidade de mais estudos prospectivos para provar a eficácia das diversas terapias envolvidas 

no tratamento da depressão, como por exemplo a psicoterapia, a terapia cognitiva 

comportamental, o uso de antidepressivos, o grau de eficácia do exercício físico aeróbico, 

aplicados a vários subgrupos de pacientes, com todas as particularidades envolvidas para análise 

individual e global, analisando também o impacto da utilização de cada uma das terapias 

envolvidas no manejo e prognóstico da IC. A metodologia envolvida na pesquisa consiste na 

avaliação subjetiva psicológica baseada em questionários e escala transversal de sintomas de nível 

1 autoaplicável do DSM-5 ADULTO concomitante a avaliação física e de teste de esforço. Em 

relação aos resultados esperados e as considerações finais, a seleção de indivíduos, coleta de 

dados, conferência e análise de resultados foi impactada pela atual pandemia mundial de COVID-

19, sendo mantida em espera até melhoria da situação epidemiológica. Atualmente há um banco 

com dados específicos de espirometria e outros dados vitais/testes de esforço de individuos 

anteriormente selecionados para a pesquisa, porém esse banco de dados está sendo reorganizado 

e expandido. Espera-se que a coleta e análise seja retomada após 08/22  
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O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um transtorno do 

neurodesenvolvimento que se manifesta na infância, caracterizado por desatenção, impulsividade 

e hiperatividade que afetam a cognição, aprendizado, comportamento, relacionamentos 

interpessoais e as emoções. Estudos têm demonstrado a importância de analisar os impactos do 

ensino remoto durante a pandemia da COVID-19, pois não somente o aprendizado seria afetado 

como também a rotina e o bem-estar. Deve-se considerar que crianças e adolescentes com TDAH 

poderiam ser particularmente afetados pelas mudanças ocasionadas pela pandemia da COVID-

19, podendo haver impacto na ocorrência e expressão dos sintomas. Dessa maneira, o objetivo 

desse estudo foi analisar se as mudanças ocasionadas pela pandemia da COVID-19 impactaram 

pacientes de 10 a 18 anos com TDAH em acompanhamento no Ambulatório de Adolescentes do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, modificando seus sintomas. Foram 

incluídos todos os pacientes com TDAH atendidos no serviço com dados legíveis e que passaram 

por consulta no período estipulado pelo estudo. Nos prontuários médicos foram coletados idade 

do paciente, sexo, IMC, ocorrência de outras condições relacionadas ou não ao TDAH, 

acompanhamentos paralelos, variáveis relacionadas ao estilo de vida (alimentação, exercícios, 

sono, tempo de tela), uso de álcool, cigarro e outras drogas, uso de medicamentos, dados 

relacionados a escola e aprendizagem, trabalho, registros de atendimento por telemedicina e 

eventuais dificuldades. Foram coletados dados de 28 pacientes, a média de idade foi de 16,22 

anos, sendo 21 (75%) do sexo masculino e 7 (25%) feminino e 17 (60,7%) apresentavam sono 

adequado. Não aderiram ao tratamento 21 (75%). Em relação à dificuldade para acompanhar aulas 

online, 21 (75%) apresentaram dificuldade e 23 (82,1%) faziam uso excessivo de telas no lazer. 

Observou-se que 27 (96,4%) foram atendidos por teleconsulta. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre a variável de não adesão ao tratamento e dificuldade de 

acompanhar aula online (p=0,639) e entre adesão ao tratamento e atendimento por teleconsulta 

(p=1,00). Concluiu-se que no período houve falta de adesão ao tratamento medicamentoso neste 

grupo de pacientes acompanhados pela equipe, além de dificuldade em avaliar o desempenho de 

seu aprendizado.  
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A esquizofrenia se trata de uma desordem do neurodesenvolvimento caracterizada por sintomas 

positivos, como alucinações e delírios, e negativos, como anedonia e avolia, sendo sua etiologia 

multifatorial. Alguns estudos observaram a existência de uma relação entre a esquizofrenia e o 

“sentir-se só”. A solidão é caracterizada como o sentimento de isolamento pelo indivíduo. 

Segundo alguns estudos, a solidão pode estar relacionada com a piora da evolução de diversos 

quadros psiquiátricos, estando também associada a uma alteração nos níveis de marcadores 

inflamatórios nesses pacientes. Com isso, o principal objetivo do estudo em questão foi avaliar os 

níveis dos marcadores inflamatórios de proteína C-reativa (PCR) e de interleucina-6 (IL-6) em 

relação à solidão em pacientes com esquizofrenia. O objetivo secundário deste estudo foi o de 

avaliar a existência de uma relação entre a gravidade dos sintomas (avaliada pela PANSS) e a 

solidão nesses pacientes. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Complexo 

Hospital de Clínicas do Paraná (CHC-UFPR). Os dados foram avaliados pelo software Jamovi. 

Os pacientes com quadro psiquiátrico estável do Programa de Atenção ao Paciente com 

Transtorno Psicótico (PROAP) do HC-UFPR, foram convidados a contribuir para a pesquisa. Os 

participantes foram triados quanto a critérios de exclusão e inclusão no estudo. Um total de 77 

pacientes com esquizofrenia foi incorporado à pesquisa. Dos participantes incorporados, foram 

coletados o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), o protocolo de inclusão 

PROAP/HC-UFPR, a entrevista clínica estruturada para os transtornos do DSM-5, a escala de 

solidão UCLA, a escala PANSS, além das amostras de sangue referentes à análise quantitativa de 

PCR (método de imunoturbidimetria) e de IL-6 (método de eletroquimioluminescência). Não foi 

encontrada uma relação significativa entre os níveis de PCR e de solidão (p-valor = 0,561, n = 

66) ou de IL6 em relação à solidão (p-valor = 0,976, n = 49). No entanto, observou-se uma relação 

significativa entre os níveis de PANSS total e de solidão (p-valor = <0,001, n = 77). Apesar de 

alguns estudos demonstrarem uma associação entre os níveis de marcadores inflamatórios e de 

solidão, os resultados do estudo em questão não demonstraram a existência de tal relação. No 

entanto, foi verificada uma relação entre os níveis de solidão e os níveis de PANSS, demonstrando 

a existência de uma possível associação entre a solidão e a gravidade dos sintomas de pacientes 

com esquizofrenia. 
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A oftalmologia é uma das especialidades médicas mais procuradas pela população. Subdividida 

em diversas subespecialidades, no CHC/UFPR, os diversos serviços de oftalmologia apresentam 

amostras epidemiológicas heterogêneas, sendo o objetivo desse projeto avaliar a epidemiologia 

do Centro de Referência em Oftalmologia da UFPR e, nesse caso, com um enfoque no ceratocone. 

O método incluiu entrevistas com os pacientes em suas primeiras consultas e os termos de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram devidamente colhidos, e todas as informações 

foram armazenadas em local protegido. Ao todo foram entrevistados 261 pacientes e 5 (1,9%) 

foram agendados para o ambulatório de ceratocone. Desses 5, 4 (80%) eram do sexo feminino e 

1 do sexo masculino (20%), e apresentavam uma média de idade de 33,8 anos. Entre eles, 3 (60%) 

se consideravam brancos, 1 (20%) pardo e 1 (20%) negro. Sobre o nível de escolaridade, 1 (20%) 

apresentava fundamental incompleto, 3 (60%) com ensino médio completo e 1 (20%) com 

mestrado. Com relação a profissão, 1 (20%) era do lar, 2 (40%) eram desempregados, 1 (20%) 

era professor e 1 (20%) era vendedor, sendo a média de salário entre 2 a 3 e 3 a 4 salários mínimos. 

80% (4) deles eram procedentes de Curitiba ou da região metropolitana, e 20% (1) do interior do 

Paraná, todos encaminhados ao serviço de oftalmologia da UFPR pela UBS de suas respectivas 

regiões. Entre os encaminhamentos, 3 (60%) foram feitos há 6 meses ou mais, 1 (20%) há 2-3 

meses e 1 (20%) há 1 mês. 100% dos pacientes apresentavam como queixa principal a dificuldade 

para enxergar, que começou há mais de 1 ano, sendo que 4 (80%) já buscaram atendimento para 

tal queixa em outros serviços de oftalmologia. Nos últimos 12 meses, 3 (60%) não buscaram 

nenhuma consulta oftalmológica e 2 (40%) precisaram de 1 consulta para resolverem a queixa 

atual. Foi possível notar assim uma predominância de adultos brancos do sexo feminino. 
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Dentre as neoplasias que acometem o Sistema Nervoso Central (SNC), o glioblastoma (GB), um 

astrocitoma de grau IV, é o tumor cerebral primário mais incidente e com maior taxa de 

mortalidade. O alto grau de malignidade, agressividade e extensa heterogeneidade do 

glioblastoma, além da resistência ao quimioterápico utilizado atualmente - Temozolomida 

(TMZ), o torna um câncer sem tratamento eficaz. Dessa forma, busca-se novas possibilidades de 

terapias capazes de potencializar a resposta à TMZ. A Sinvastatina (SVA), um fármaco utilizado 

para o tratamento da hipercolesterolemia, é reportada na literatura com interessantes atividades 

antitumorais, sendo inclusive estudada em outros tipos de neoplasias. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar como o tratamento conjunto de Temozolomida e Sinvastatina é capaz de modular o 

perfil de expressão de genes relacionados com o fenótipo de agressividade tumoral nas linhagens 

T98G e U87MG de glioblastoma humano cultivadas em monocamada. Tais linhagens foram 

tratadas com 100μM de TMZ, 1μM de SVA, de forma isolada e combinada, além das condições 

controle (DMSO e etanol) por 72h. A atividade metabólica das células foi avaliada por meio do 

ensaio de MTT. Corroborando dados obtidos previamente no grupo, verificou-se que células da 

linhagem U87MG apresentam redução da porcentagem de células metabolicamente ativas após 

os tratamentos isolados de TMZ, SVA e a combinação TMZ e SVA. A linhagem T98G manteve 

seu perfil de resistência ao tratamento com TMZ, porém apresentou uma redução na quantidade 

de células metabolicamente ativas após tratamento combinado de TMZ e SVA. Posteriormente, 

a modulação da expressão dos transcritos de interesse (em especial do gene Notch e RECK) será 

realizada através de ensaios de qPCR. Desta forma, concluiu-se que o tratamento combinado de 

TMZ e SVA foi eficaz em potencializar o efeito citotóxico do quimioterápico isolado na linhagem 

de glioblastoma humano U87MG, assim como teve ação citotóxica na linhagem intrinsecamente 

resistente à TMZ, a linhagem T98G. Em conjunto, nossos resultados mostram o potencial da 

sinvastatina como agente anti tumoral em modelo de GB. 
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O aleitamento materno exclusivo garante a ingestão adequada de energia e nutrientes até os seis 

meses. Após essa idade, inicia-se a alimentação complementar, que, junto ao leite materno, deve 

garantir a ingestão adequada de sódio. No entanto, quando o sódio é ingerido excessivamente está 

associado à consequências negativas na saúde, como hipertensão e desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares na infância e vida adulta. Há controvérsias nas sociedades científicas, órgão 

governamentais e na literatura científica quanto à adição de sal na alimentação complementar de 

crianças menores de dois anos. Objetivo: Identificar em guidelines governamentais de diferentes 

países a recomendação de consumo de sal por crianças menores de 2 anos de idade. Método: 

Revisão de escopo seguindo as diretrizes do Joanna Briggs Institute. A pergunta norteadora desta 

revisão é “Qual a recomendação de guidelines sobre a adição de sal e o consumo de alimentos 

fontes de sódio entre crianças menores de 2 anos de idade?’. A revisão utilizou o repositório de 

guias alimentares da Food and Agriculture Organization (FAO). Foram excluídos os documentos 

técnicos que serviram como base para a elaboração dos guias e aqueles que apresentavam apenas 

a representação gráfica. Também foram excluídos os guias que não estavam redigidos no idioma 

inglês e que não puderam ser traduzidos (Bosnia e Herzegovina, Ciprius, Croácia e Vietnam). 

Não houve restrição quanto à data de publicação. Resultados: Foram identificados 67 guias 

alimentares. Após a exclusão de acordo com os critérios de elegibilidade, restaram 21 

documentos, que traziam alguma recomendação sobre sal e sódio para crianças menores de 2 

anos. Desses 21, 6 são da América do Sul, 5 da Europa, 3 da África, 3 da Ásia, 3 da América do 

Norte e 1 da Oceania. Sobre a adição de sal, 7 recomendam, sendo principalmente países da África 

e da América do Sul. 10 não recomendam a oferta de alimentos fontes de sódio, 11 não trazem 

informação e nenhum recomenda a sua oferta. As análises conferem as controvérsias e a pouca 

concordância entre os guias sobre o tema. Além disso, o estudo constatou a pouca abordagem 

sobre a adição de sal e oferta de alimentos fontes de sódio durante essa fase nos guias alimentares. 

Uma maior concordância e abordagem sobre o tema poderia facilitar às famílias que estão 

passando por esse período de alimentação complementar, bem como uma melhor orientação dos 

profissionais de saúde. 
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Desde a pandemia de influenza H1N1 de 2009, foi implantada, no Brasil, a notificação dos casos 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados. Com a pandemia de COVID-19 

em 2020, a importância desta vigilância novamente se torna mais aparente. Visto que a avaliação 

objetiva da situação epidemiológica e a tomada de decisões em saúde está embasada na qualidade 

dos dados, este estudo teve por objetivo avaliar a duplicidade de notificações e a completude no 

preenchimento de variáveis essenciais do banco SIVEP-Gripe do estado do Paraná nos anos de 

2019 e 2020 para variáveis essenciais. Observou-se que no ano de 2019 foram notificados 6879 

casos de SRAG, com completude acima de 98% para as variáveis semana epidemiológica de 

notificação, idade do paciente, município notificador, hospitalização, coleta de amostra, evolução, 

data de encerramento da notificação e necessidade de internamento na UTI. Para a variável 

realização do exame PCR, houve completude de 95,6 %. Além disso, houve positividade de 

49,3% dos exames de biologia molecular das amostras, cuja coleta ocorreu em até três dias após 

a internação em 92,35 % dos casos. Não houve nenhuma notificação duplicada em 2019. No ano 

de 2020, houve 65201 notificações, com sete duplicatas. As variáveis semana epidemiológica de 

notificação, idade do paciente, município notificador, hospitalização, coleta de amostra e 

realização de PCR tiveram completude acima de 98%. A necessidade de internação em UTI teve 

completude de 96% e a evolução e data de encerramento da notificação tiveram completude de 

92%. Adicionalmente houve positividade de 48,3% dos exames de biologia molecular das 

amostras, cuja coleta ocorreu de cinco dias antes até três dias depois da internação em 85,66 % 

dos casos. À análise, foi notório o aumento de incidência da SRAG em 2020 quando comparado 

a 2019, pois um ano pré-pandêmico e pandêmico foram comparados, todavia não houve grandes 

diferenças na completude do preenchimento das variáveis no sistema de informação. Finalmente, 

a análise dos dados refletiu a referência e qualidade do sistema de saúde do Estado do Paraná, na 

notificação de casos de SRAG, com manutenção da completude inclusive no contexto da 

pandemia. 
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Estigma é um termo amplo que indica algum atributo negativo a algo com consequências como  

preconceito, discriminação e situações de desrespeito. O estigma pode ser dividido em estigma 

internalizado, estigma interpessoal e estigma institucional. Pacientes com esquizofrenia podem 

sofrer esses três subtipos, contribuindo para desfechos negativos. Um fator que contribui para o 

estigma é a forma como o léxico da esquizofrenia tem sido utilizado, além da representação de 

forma não metafórica (denotativa), "esquizofrenia" e seus derivados são utilizados de forma 

metafórica (conotativa), como adjetivo, geralmente para se referir a algo negativo. Os veículos 

midiáticos têm um papel importante ao fornecer informações corretas sobre a esquizofrenia, mas 

podem contribuir para o estigma ao usar o léxico de forma conotativa. Para analisar os usos das 

palavras, selecionamos os jornais presentes no ranking de periódicos com maior circulação do 

Brasil, do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), entre 2001-2020. Dos jornais presentes 

no Top 10 em todos os anos desse período, somente “Folha de S. Paulo” e “O Estado de S. Paulo” 

possibilitaram a extração dos links das notícias que continham as palavras com o radical 

"esquiz*". Após a coleta desses links, 1.125 notícias foram classificadas manualmente como 

metafóricas ou não metafóricas para treinar uma rede neural a fazer essa diferenciação em uma 

abordagem de análise de sentimentos. Os parágrafos foram detectados e vetorizados com um 

modelo CBOW Word2vec, e uma rede neural perceptron multicamada com 4 camadas ocultas 

densas foi treinada para prever a classe de cada texto. Obtivemos uma precisão de cerca de 95%. 

Foram extraídos 4.578 textos dos jornais, dos quais 27% foi considerado metafórico durante esse 

período, variando de 20% a 40% ao longo dos anos. As palavras mais frequentes associadas a 

"esquiz*" no contexto metafórico foram: governo (241), política (156), país (132), Brasil (127), 

mundo (115), público (82), Lula (78). E, no contexto não metafórico: doença (973), pacientes 

(429), tratamento (367), mental (317), depressão (271), sintomas (268), transtorno (266). 

Demonstra-se, assim, a alta incidência de usos conotativos da palavra “esquizofrenia” e suas 

derivadas, em geral como adjetivos depreciativos. 
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A presente pesquisa trata sobre o ensino híbrido de Educação Física em escolas de região de risco 

social e os impactos da Pandemia. O Objetivo é investigar a relação entre a teoria e a prática de 

possíveis metodologias de ensino híbrido nas aulas de educação física em uma escola situada em 

região de risco social no município de Almirante Tamandaré, Paraná, Brasil. A metodologia foi 

qualitativa social, e se desenvolveu por ação diretamente na escola a partir de um diagnóstico 

inicial, observação de campo, entrevistas, reflexão teórica sobre documentos de diretrizes e bases 

da educação e educação física, ação reflexiva na realidade escolar com intervenção pedagógica e 

síntese avaliativa. Foram analisados fenômenos existentes entre a relação dialética do ensinar e 

aprender no contexto da educação física, correlacionado às questões de vulnerabilidade social, a 

qual os participantes estavam inseridos ambientalmente. A observação de campo foi realizada por 

meio de plataformas digitais, destacando estratégias metodológicas docente para criar e garantir 

o direito à escola. Como resultados compreendeu-se a partir de demandas e dificuldades da 

realidade da Pandemia e Pós-pandemia, possibilidades de inovações tecnológicas no campo da 

metodologia de ensino e aprendizagem emergencial na escola e especificamente na Educação 

Física, a oferta do Estado de subsídios para planejamento e desenvolvimento das aulas, não foi 

suficiente para a realização deste Ensino Remoto Emergencial na escola em região de 

vulnerabilidade social, o que se observou foi uma adaptação e criatividade docente fundamental 

para superar as adversidades, tais como conexão de internet, aparelhos eletrônicos, materiais 

específicos da Educação Física, garantindo, assim, vivências e experiencias das unidades 

temáticas obrigatórias adaptando materiais e métodos, avaliação e adequação da linguagem ao 

uso de materiais pedagógicos para poucos estudantes que conseguiam participar de modo 

síncronos e ao mesmo tempo para aqueles que não participavam destes momentos síncronos. 

Como conclusão, notou-se a criatividade docente em momentos de crise é um dos fatores que 

garantem a continuidade da escola formal, e o ensino-aprendizagem Emergencial com uso de 

ferramentas tecnológicas a distância de modo síncrono e assíncrono, e ao mesmo tempo a 

evidência de diferenças econômicas sociais que alteram diretamente o processo de relação 

pedagogicamente na escola. 
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O objetivo desse estudo é descrever as características clínicas e a frequência do acometimento 

ocular em pacientes suscetíveis à Retinopatia da prematuridade (ROP) no Hospital de Clínicas da 

UFPR (CHC-UFPR). Embora seja uma doença muito prevalente no hospital, ainda há poucos 

estudos acerca do tema no CHC-UFPR. Espera-se testar a similaridade ou não das características 

clínicas e oftalmológicas no CHC-UFPR em relação ao disponível em literatura científica. 

Essa é uma pesquisa prospectiva e longitudinal em que são recrutados os recém-nascidos 

prematuros com menos de 1500 g ao nascer e/ou idade gestacional menor de 32 semanas. 

Periodicamente o Serviço de Oftalmologia avalia o desenvolvimento vascular da retina do recém-

nascido, feito de rotina no hospital, e descreve os achados em prontuário. O recém-nascido é 

acompanhado até a alta dada pelo serviço de Oftalmologia, que pode se estender após a alta 

hospitalar, caso necessário. Os dados do prontuário são coletados e tabulados no EXCEL para 

posterior análise. 

Esse estudo iniciou em outubro de 2021, está em fase de coleta de dados e tem previsão de 

conclusão ao final de 2024. Dentre outubro de 2021 e julho de 2022, foram elegíveis ao estudo 

71 neonatos internados na UTIN. Desse total, foram incluídos 54 neonatos prematuros ao estudo.  

Foram coletados dados do nascimento do neonato e encontrou-se que a média de peso entre os 

bebês foi de 1055,83 gramas e a idade gestacional ao nascimento média foi de 29 semanas +2 

dias. A média de peso ao nascer entre neonatos com algum grau de ROP foi 752,9 gramas e a 

idade gestacional média ao nascer foi de 26 semanas, sendo mais prematuros que a média dos 

recém-nascidos internados na UTIN. 

Ademais, coletou-se dados do exame oftalmológico do recém-nascidos. Doze neonatos 

desenvolveram algum grau da ROP,ou seja, 16,9% dos neonatos elegíveis ao estudo, sendo que 

oito precisaram fazer fotocoagulação com laser para tratar a doença, pois tinham doença plus 

associada, forma mais grave da ROP. Assim, 66,7% dos acometidos pela ROP precisaram de 

fotocoagulação com laser. Destaca-se ainda que o desfecho mais grave observado foi o 

deslocamento total de retina mesmo após laserterapia. 

Dessa forma, retém-se que, assim como já encontrado em literatura científica sobre o tema, que 

o menor peso ao nascimento e a menor idade gestacional são prováveis fatores de risco da ROP. 

Por fim, ressalta-se a importância do exame oftalmológico precoce, já que essa é uma doença 

potencialmente curável e que previne a cegueira em prematuros.   
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O transtorno de acumulação é caracterizado pela aquisição compulsiva de bens ou animais por 

um indivíduo e sua dificuldade persistente em descartar ou desfazer seus pertences ou doar os 

animais. Um dos maiores problemas causados pelo transtorno da acumulação são as zoonoses, 

desencadeados pelo contato próximo de animais sinantrópicos, animais de companhia 

(comumente portadores de doenças zoonóticas) e humanos, associado à falta de higiene e 

saneamento básico. Uma zoonose de grande importância nesses casos é a Toxocaríase, causada 

pelo parasito Toxocara canis. O cão é o hospedeiro definitivo desse parasito, enquanto que o 

Homem é um hospedeiro acidental. Este trabalho objetiva determinar a prevalência de parasitismo 

por Toxocara canis em pessoas com comportamento de acumulação de animais na cidade de 

Curitiba e estabelecer uma relação entre as características da acumulação e a ocorrência deste 

parasito, a fim de estabelecer o curso dessa doença entre indivíduos em uma situação de 

vulnerabilidade social e contribuir para o avanço no conhecimento relacionado a essa zoonose, 

permitindo novas descobertas de controle e prevenção e novos programas de cuidado e proteção 

por parte dos órgãos públicos. Foram entrevistados 19 indivíduos com comportamento de 

acumulação residentes em Curitiba – PR, que responderam um questionário epidemiológico e 

passaram por coletas de sangue. As amostras sanguíneas foram  enviadas para o Laboratório de 

Zoonoses e Epidemiologia Molecular, na UFPR, onde passaram por uma análise sorológica para 

identificação de anticorpor anti-Toxocara. Os dados coletados por meio do questionário 

epidemiológico foram tabulados em banco de dados por meio do software Excel versão 2017, 

para posterior análise de fator de risco associado à zoonose. Dentre as amostras de sangue 

coletadas dos 19 indivíduos com comportamento de acumulação, 14 delas (73%) foram positivas 

para presença de anticorpos anti-Toxocara. No questionário epidemiológico, esses 14 indivíduos 

apresentaram problemas sanitários que favorecem a contaminação com zoonoses. Diante dos 

dados, percebe-se que a relação entre indivíduos com comportamento de acumulação e a 

prevalência de Toxocaríase é grave e, ainda assim, é negligenciada. As baixas condições sanitárias 

dos espaços em que acumuladores vivem é um dos fatores que favorecem a contaminação por 

ovos de Toxocara canis. Ainda são necessárias mais pesquisas que possam complementar o estudo 

descrito e ampliar a visão de impacto do comportamento de acumulação dentro de uma sociedade. 
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A reabilitação após acidente vascular cerebral (AVC) utilizando práticas como exergames vem 

ganhando espaço na área da Fisioterapia Neurofuncional. Intervenções com jogos proporcionam 

uma prática integrativa entre diversão e reabilitação. Este projeto é parceria entre a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná e  Universidade Federal do Paraná, logo contou com 2 trabalhos 

finais onde os objetivos foram: 1) realizar uma revisão sistemática (RS) a fim de pontuar o 

instrumento  de usabilidade mais utilizado nas tecnologias em saúde e; 2) analisar a usabilidade 

do exergame aplicado aos pacientes pós-AVC em um Hospital de Reabilitação. A metodologia 

da RS incluiu artigos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola de 2011 aa 2021, os quais 

apresentavam escalas de usabilidade e questionários utilizados em jogos sérios, com desfechos 

motores, e aplicados em pacientes com doenças neurológicas. Foram encontrados 236 artigos, 

sendo que 51foram excluídos por serem duplicados, e 82 após a leitura do título/resumo. Portanto, 

eleitos para a leitura na íntegra 103 artigos, sendo que 52 foram excluídospor não atenderem aos 

critérios de inclusão, e 1 por estar em alemão, logo 50 artigos foram elegíveis para a análise. 

Mediante os resultados da RS, objetivo, a escala System Usability Scale (SUS) foi a escala mais 

presente nos artigos, contabilizando 16 estudos. A metodologia do segundo estudo contou com 7 

pacientes com AVC, com idade média de 56,28 anos, que contabilizaram 29 intervenções 

utilizando aparelho celular Apple, televisão e aplicativo de dança desenvolvido especialmente 

para esse projeto. Após a experiência, os pacientes foram submetidos a uma sequência de 

perguntas com finalidade de identificar a usabilidade a partir do que os participantes acharam do 

jogo, sobre o que sentiram ao jogar, bem como, se indicariam o uso para outros participantes. 

Dentre os resultados encontrados, como parte do objetivo 2, 10 intervenções foram pontuadas 

como divertidas, 10 como atrativas, ademais, os participantes ficaram relaxados e muitofelizes 

após a terapia com dança, por fim, 3 participantes relataram que recomendariam o jogo para outros 

indivíduos. Por fim, a utilização de exergames para a reabilitação de pacientes pós-AVC pode ser 

promissora, visto que envolve objetivos terapêuticos combinados com a motivação do paciente. 

Conclui-se que a escalamais utilizada nas tecnologias em saúde é a SUS, a qual está sendo 

utilizada no projeto e, portanto, é necessário verificar se esta escala é a mais capacitada paraavaliar 

a usabilidade do sistema para os pacientes.   
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Desreguladores endócrinos são substâncias químicas capazes de perturbar o funcionamento do 

sistema endócrino, causando efeitos adversos à saúde. A exposição a essas substâncias durante o 

período pré-natal é inquietante, principalmente considerando que a diferenciação e crescimento 

tecidual e de órgãos é, em grande parte, regulada por hormônios. Ftalatos são exemplos de 

potenciais desreguladores endócrinos, os quais são encontrados em diversos produtos de consumo 

(essencialmente em plásticos de policloreto de vinila [PVC]). Dentre os ftalatos que exibem  

toxicidade no sistema reprodutor masculino (ao inibirem a síntese de testosterona no testículo 

fetal) estão: diisopentil ftalato (DiPeP), di-n-butil ftalato (DnBP), diisobutilftalato (DiBP), 

butilbenzil ftalato (BBzP), 2-etilhexil-diftalato (DEHP) e diisononil ftalato (DiNP), cujos 

metabólitos foram encontrados em amostras urinárias maternas de participantes do Estudo 

Curitibano de Investigação do Ambiente e Reprodução (CUIDAR). O projeto teve como objetivo 

avaliar os possíveis efeitos desreguladores endócrinos após exposição in utero e lactacional de 

ratos a uma mistura desses seis ftalatos antiandrogênicos, sendo que as doses e proporções 

utilizadas foram baseadas em dados de exposição humana do CUIDAR. Foram usadas duas doses 

baixas (0,1 e 0,5 mg/kg/dia)  e uma terceira dose mais alta (500 mg/kg/dia). As ratas progenitoras 

(n = 13 a 16/grupo) foram tratadas por via oral com essas doses ou com veículo (óleo de canola; 

grupo controle) entre os dias 13 de gestação e 10 de lactação e a prole masculina foi avaliada em 

relação a diversos parâmetros reprodutivos, incluindo peso de órgãos reprodutivos, produção 

espermática, e testes comportamentais, como o teste de preferência ao parceiro. Nesta primeira 

etapa, foram analisados dados relativos à contagem espermática, peso corporal, peso de órgãos 

sexuais e  de órgãos não reprodutivos da prole masculina adulta, por meio de análises de 

comparações múltiplas da ANOVA pelo teste de Dunnett. Não houve diferença significativa no 

peso corporal dos animais, mas foram observadas reduções significativas nos pesos da próstata, 

vesícula seminal, músculo levantador do ânus e glande do pênis nos animais tratados com a maior 

dose da mistura, indicando um efeito antiandrogênico. Não foram observados efeitos na contagem 

espermática. No geral, os resultados indicam efeitos antiandrogênicos na maior dose testada, 

porém outros dados devem ser avaliados a fim de produzir um cenário mais amplo de possíveis 

efeitos adversos da exposição a essa mistura de ftalatos. 
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MODULAÇÃO INFLAMATÓRIA DE LINHAGENS DE CÉLULAS DO SISTEMA 

IMUNE TRATADAS COM ÁCIDOS GRAXOS SOBRE CÉLULAS DE LINHAGENS 

TUMORAIS. 

Nº 202212004 

Autor(es): Italo Marcelo Pereira Bay 

Orientador(es): Amanda Rabello Crisma 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Coloração, Inflamação, Leucócitos 

 

O desbalanço no consumo de determinadas classes de ácidos graxos acarreta um quadro 

inflamatório crônico e de baixo grau que contribui para o desenvolvimento de distúrbios 

metabólicos, como resistência à insulina, hipertensão e doenças cardiovasculares. Além disso, as 

alterações metabólicas e inflamatórias decorrentes da ingestão alterada de lipídios contribuem 

para o surgimento e progressão de diversas neoplasias. Sabendo que diferentes classes de ácidos 

graxos modulam de forma distinta a função inflamatória de células do sistema imune podendo 

influenciar no desenvolvimento tumoral, o objetivo deste trabalho é padronizar metodologias para 

avaliar o papel destes nutrientes na função de células imunoinflamatórias e na sua interação com 

células tumorais. Para isso, inicialmente, procedeu-se à padronização da coloração de células 

utilizando a técnica de May-Grünwald-Giemsa para utilização em ensaios a fim de avaliar a 

capacidade de adesão e espraiamento de macrófagos frente ao tratamento com ácidos graxos. 

Num primeiro momento, foram utilizadas extensões sanguíneas para realizar os testes envolvendo 

diferentes proporções de corantes e tempos de coloração. Misturas dos corantes May-Grünwald 

e Giemsa nas proporções 1:2 e 1:3, respectivamente, foram testadas nos seguintes tempos (corante 

+ água tamponada): 10 minutos + 20 minutos; 7 minutos + 20 minutos e 7 minutos + 10 minutos. 

Foram testados também água destilada, água de torneira e tampão PBS pH 7,4 como agentes 

ionizantes dos corantes. A variação da técnica utilizando a proporção de corantes 1:2 e os tempos 

de coloração de 7 minutos + 10 minutos foi a que apresentou a coloração mais satisfatória devido 

ao maior contraste entre estruturas acidófilas e basófilas nas células. Para acentuar as 

características tintoriais dos componentes celulares, o procedimento de coloração May- Grünwald 

– Giemsa foi novamente modificado em relação às etapas de coloração, proporção entre os 

corantes e tempo de coloração. Como resultado, obteve-se uma coloração com um tempo total de 

7 minutos que evidenciou as características ácidas e básicas dos componentes celulares. O novo 

procedimento permite a realização de modificações em cada etapa, tornando esse protocolo 

passível de ser ajustado para utilização em diferentes tipos celulares. 
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Objetivo: Os objetivos deste estudo é identificar prognósticos e desfechos do uso de ventilação 

mecânica invasiva em UTI neonatal e correlacionar variáveis clínicas aos desfechos evidenciados 

mediante ventilação invasiva.  

Métodos: Estudo observacional analítico, longitudinal prospectivo, de abordagem quantitativa, 

realizado em uma UTI neonatal no oeste paranaense. 

Foram incluídos os RN hospitalizados no período de julho a novembro de 2021, sendo 

categorizados de acordo com o suporte ventilatório utilizado: grupo invasivo 

(GI), não-invasivo (GNI) e sem suporte (GSS).  As variáveis acerca do perfil de comparação do 

suporte ventilatório invasivo e não-invasivo, são dados específicos dos pacientes que 

necessitaram de suporte ventilatório, como a avaliação clínica após a instalação do suporte 

ventilatório em 24 horas (frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio), 

tempo em suporte ventilatório, gasometria e oximetria no início da internação e após suporte 

ventilatório em 24h. A análise foi realizada calculando-se médias de frequência simples e teste 

exato de Fisher para comparar as variáveis de avaliação clínica em relação ao suporte invasivo e 

não-invasivo. 

Resultados: No grupo dos RN que precisaram de suporte ventilatório invasivo (N=7), foi mais 

prevalente o sexo feminino (57,1%) de etnia branca (85,7%), nesse grupo, também pode-se 

observar prevalência de RN prematuros extremos (14,3%), de extremo baixo peso (28,6%), 57,1% 

dos neonatos necessitaram de reanimação após o nascimento, apresentaram sinais de desconforto 

respiratório na admissão à UTI (57,1%), tempo de internação de zero a 10 dias (57,1%) e óbito 

como desfecho final (57,1%) A gasometria do início da internação nesses pacientes mostrou um 

predomínio de pH sanguíneo ácido no GI (85,7%), o que difere do perfil geral de comparação os 

demais grupos. A acidose respiratória manteve-se na gasometria após a instalação 

Conclusões: O suporte ventilatório invasivo foi necessário em neonatos de extrema prematuridade 

e extremo baixo peso, houve prevalência de sepse e óbitos neste grupo. Neste estudo foi possível 

observar que os piores prognósticos e desfechos foram em neonatos que utilizaram suporte 

ventilatório invasivo, no entanto, cabe ressaltar que aqueles que precisaram do suporte 

ventilatório invasivo estavam em condições mais graves de saúde. Assim, se faz necessário novos 

estudos para elucidar tais questões para esclarecer possíveis benefícios e iatrogenias de cada 

suporte ventilatório durante e após a internação em unidade de terapia intensiva. 
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Introdução: tendo em vista que a hospitalização aumenta o risco de quedas, sua prevenção está 

entre os seis objetivos internacionais de segurança do paciente, tornando o seu estudo de suma 

importância para obter-se um cuidado integral. Nesse contexto, o Fall Tailoring Interventions for 

Patient Safety (Fall TIPS) identificou que para a efetividade da prevenção de quedas, é preciso 

capacitação e engajamento dos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Com isso, a 

pesquisa participativa aliada à técnicas de Design Thinking, pode auxiliar no desenvolvimento de 

capacitações e por fim promover resultados efetivos e precisos. Objetivo: planejar e produzir uma 

revisão bibliográfica no que concerne a técnicas de Design Thinking na pesquisa participativa 

para a prevenção de quedas hospitalares. Outro objetivo inclui a seleção e aplicação de uma 

técnica entre as propostas na metodologia do Design Thinking durante a abordagem de gestores 

e líderes no programa Fall TIPS. Metodologia: revisão bibliográfica realizada a partir da seleção 

de artigos que abordassem a pesquisa participativa na enfermagem; o Design Thinking e suas 

técnicas; e quedas hospitalares. A seleção foi realizada de maneira independente, sendo 

considerados artigos nos idiomas português e inglês, publicados entre 2017 a 2022, nas bases de 

dados Scielo e Portal Periódicos da Capes, a partir das palavras-chave: pesquisa participativa, 

enfermagem, Design Thinking e quedas.  O desenvolvimento do material de storytelling ocorreu 

por meio do aplicativo Microsoft PowerPoint com ilustrações do recurso de design AppHaus. 

Principais resultados: foram analisados o total de 21 artigos sobre o tema e 2 destes foram 

descartados por incompatibilidade direta com o assunto. Com a revisão bibliográfica, pode-se 

absorver informações aprofundadas sobre o objetivo do Design Thinking, suas técnicas de 

execução e contribuição na pesquisa participante, auxiliando no desenvolvimento do material 

didático de abordagem do programa por meio da utilização da técnica de storytelling, a qual foi a 

opção escolhida para intensificar o valor da temática e compactuar com os principais objetivos 

do Fall TIPS. 
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As interações entre plantas e microrganismos são responsáveis por processos biológicos 

essenciais no desenvolvimento de plantas. Entre os principais processos está a fixação biológica 

de nitrogênio, através de bactérias diazotróficas capazes de converter o nitrogênio inerte, em uma 

forma assimilável. Apesar da importância, o processo de interação abrange muitas etapas que 

ainda não foram totalmente elucidadas. Para que ocorra essa associação, diversos genes da planta 

são expressos diferencialmente, seja pela repressão ou superexpressão, entretanto a exata função 

da maioria desses genes na interação planta-bactéria ainda não foi bem descrita na literatura. 

Assim, o trabalho teve como objetivo compreender a influência do gene SHR5 de arroz com 

homólogo na planta modelo Arabidopsis thaliana, na colonização da planta pela bactéria 

diazotrófica Herbaspirillum seropedicae, devido a repressão da expressão deste gene, relatada na 

ocorrência da associação planta-bactéria. Para isso, a primeira etapa foi selecionar sementes 

homozigotas para a mutação no gene SHR5, através de genotipagem utilizando técnicas de PCR 

e eletroforese. A segunda parte se baseou no estudo de colonização da planta Arabidopsis thaliana 

pela bactéria Herbaspirillum seropedicae a fim de comparar plantas contendo mutação no gene 

SHR5 com plantas sem essa mutação. Para essa etapa, sementes de Arabidopsis thaliana 

desinfestadas foram germinadas em placa de Petri com meio MS e após 11 dias de crescimento, 

foram transferidas para placa de Petri com meio MS contendo inóculo de Herbaspirillum 

seropedicae, na qual permaneceram por mais 7 dias. Para o ensaio de colonização, as raízes das 

plantas inoculadas em placas com a bactéria foram maceradas e foi realizado uma diluição seriada 

na amostra obtida, a fim de plaquear a amostra nas concentrações pura, 10^-1, 10^-2 e 10^-3. Ao 

final do experimento foi realizado uma contagem de UFC/g raiz fresca com o objetivo de 

comparar a colonização da bactéria nas plantas selvagens e mutantes. Com a análise dos 

resultados obtidos, foi observado uma grande divergência entre a colonização de plantas do 

mesmo genótipo, porém mesmo com esse fato, ainda foi possível identificar uma tendência de 

maior colonização nas plantas contento mutação no gene SHR5, como era o previsto. Os 

resultados apontaram indícios a respeitos dos mecanismos ainda desconhecidos da interação 

planta-bactéria, o que futuramente, através de estudos adjacentes, podem se tornar ferramentas 

para o desenvolvimento de novas técnicas biotecnológicas para o melhoramento de plantas. 
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A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma condição que reduz a capacidade do coração de bombear 

sangue suficiente para atender às necessidades orgânicas. Essa condição pode ser gerada por 

vários fatores, seja por diminuição da contratilidade do miocárdio, valvulopatias, ou até 

deficiência de vitamina B1, tornando, assim, o coração uma bomba com função comprometida. 

As causas mais comuns da insuficiência cardíaca são o infarto do miocárdio, o qual leva a uma 

disfunção sistólica, e hipertensão, a qual resulta em disfunção diastólica e sistólica. Contudo, outra 

causa bem comum da falência do coração (sinônimo para IC) é a senilidade, a qual leva, 

progressivamente, à redução da função do coração. Dessa forma, considerando a baixa reserva 

cardíaca de pacientes com IC, o objetivo da pesquisa “Avaliação da resposta da recuperação da 

frequência cardíaca e função autonômica após teste funcional em pacientes com insuficiência 

cardíaca” é compreender como a frequência cardíaca (FC) e a função autonômica dos pacientes 

acometidos respondem à recuperação de seus valores basais após teste funcional. Para a realização 

da pesquisa científica, foram selecionados os seguintes equipamentos: Ergoespirômetro K5, 

acelerômetro, medidor cardíaco e seus respectivos softwares e questionários para a percepção de 

esforço. Assim, seria possível realizar análise tanto qualitativa quanto quantitativa dos dados e 

relacioná-los com a condição de IC. Foram realizadas reuniões com apresentações de artigos 

científicos como forma de fornecer maior embasamento teórico para o desenvolvimento do 

estudo, além de treinamento de reanimação cardiopulmonar (RCP) como forma de preparação 

para uma situação de emergência envolvendo pacientes com insuficiência cardíaca. O estudo foi 

dificultado pelo momento histórico de pandemia em que se encontrava o país no início do projeto 

de iniciação científica, o qual interferiu na continuidade das pesquisas. Mas, de acordo com 

estudos anteriores com pacientes saudáveis e, levando em consideração o quadro de deficiência 

no débito cardíaco de pacientes com insuficiência cardíaca, os resultados esperados para a 

recuperação da FC e da função autonômica para esses pacientes seriam uma recuperação mais 

lenta de ambas as variáveis, contudo, é necessário mais estudos a respeito dessa temática, uma 

vez que os mecanismos envolvidos nesse processo ainda não estão claros quando se refere a 

pacientes com essa condição. 
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A insuficiência cardíaca (IC) é uma patologia cuja prevalência e incidência são altíssimas, apenas 

no Brasil, segundo dados do DATASUS, há cerca de dois milhões de pacientes com IC, sendo 

diagnosticados 240 mil casos por ano. Dessa forma, a avaliação dos aspectos funcionais e 

comportamentais de pacientes com doenças cardiovasculares tem importância na melhoria da 

qualidade de vida destes indivíduos e, ainda, colabora com o entendimento funcional de respostas 

metabólicas frente a estímulos cardiovasculares. A recuperação da Frequência cardíaca (RFC) e 

Função autonômica após teste de esforço fornece informações do tempo de resposta do indivíduo, 

visto que, em relação aos determinantes autonômicos, a RFC é promovida pela reativação vagal 

cardíaca coordenada e pela retirada simpática que ocorre após a cessação do exercício. Com o 

atraso sofrido no calendário acadêmico, as primeiras ações da iniciação científica se deram de 

modo remoto, com o objetivo de estabelecer o referencial teórico conjunto e, após flexibilização, 

houve a realização de reuniões presenciais com apresentações de artigos e discussão das temáticas 

relacionadas ao estudos desenvolvidos pelo grupo de trabalho, seguidas por práticas realizadas 

com o intuito primeiro de preparo contra adversidades, que inclui a capacitação dos envolvidos 

nas técnicas de reanimação cardiopulmonar (RCP), para que possamos, caso haja necessidade, 

reverter uma parada cardiorrespiratória - preparação necessária, visto ser uma situação possível e 

palpável frente aos diversos futuros testes (como teste de esforço) realizados pelos pacientes 

participantes. Além disso, durante esse momento de preparação, houve o aprendizado na 

manipulação dos equipamentos e materiais a serem utilizados nas coletas para aferição e posterior 

análise das respostas do indivíduo, que são: Questionários, ergoespirômetro K5, acelerômetro, 

medidor cardíaco e seus respectivos softwares, para que assim, seja possível realizar análises 

quantitativas e qualitativas a fim de buscar respostas compatíveis, ou não, com os resultados 

estipulados. Assim, é possível afirmar que o embasamento teórico-prático se deu de forma 

satisfatória. Acerca dos resultados, espera-se que em pacientes com IC, a RFC seja mais lenta 

após os testes de esforço, fazendo com que haja um possível e potencial efeito deletério sistêmico 

que deve ser analisado mais vigorosamente. Por fim, é importante mencionar a importância da 

temática como forma de entender mais fidedignamente aspectos fisiopatológicos de uma doença 

tão prevalente, fazendo-se necessário maiores estudos. 
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O objetivo com este estudo foi avaliar os parâmetros clínicos, hematológicos e bioquímicos em 

equinos submetidos à ozonioterapia por via retal. Foram utilizados 13 equinos hígidos, da raça 

Quarta de Milha, animais atletas destinados as modalidade de Três tambores e Team Roping, com 

idade entre 4 e 25 anos, ambos sexos. Foram submetidos ao protocolo de ozonioterapia, na dose 

de 0,05mg/kg e em concentrações variadas de 22 à 28 mcg/ml da mistura de oxigênio-ozônio (O2 

- O3) por 5 à 8 minutos, uma vez por semana, no total de 5 aplicações para cada concentração a 

ser testada, fazendo parte do grupo ozonioterapia. As coletas de amostras sanguínea foram 

realizadas com intervalo de uma semana entre cada coleta, imediatamente antes de cada sessão 

de ozonioterapia. 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 (FC) e respiratória (FR), temperatura retal (TR), tempo de preenchimento 

capilar (TPC), motilidade gastrointestinal, coloração de mucosas oral e ocular, hemograma e 

perfil bioquímico. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o software estatístico 

Sigma Plot® 11.0. Até o presente momento do estudo foi obtido os seguintes dados clínicos e 

hematológicos. Com relação a FC, no grupo tratamento 22mcg/ml  observou-se  uma diminuição 

da FC nos momentos  M3, M4 e M5 comparado ao basal (M0), e no grupo 28mcg/ml apenas no 

momento M5, sugere-se que esssa diminuição observada em ambos grupos seja em decorrência 

do manejo constante realizado nesses animais para a realização das coletas tenha levado aos 

valores mais baixos. Nos valores hematimetricos, no grupo 22mcg/ml, observou-se diminuição 

de hemácias (HE), hemoglobina (HB), hematócrito (HCT)  comparado à M5 e tambem 

diminuição nas proteínas plasmáticas (PPT) em M3, M4 e M5, porém todos parâmetros 

permaneceram dentro dos normalidade para a espécie. Não houve alterações no hemgrama dos 

animais no grupo 28mcg/ml. Com relação ao leucograma não houveram alterações significativas 

e com relação ao fibrinogenio (FBN), no grupo 22mcg/ml, constatou-se aumento do fibrinogênio 

(FBN) M0 comparado ao M3 e M5 e no grupo 28mcg/ml no momentos  M3, M4 e M5, inferese-

se que as diferenças apresentadas possam ser atribuídas aos momentos de coleta e ao método de 

análise. Sendo necessários mais estudos para averiguar a relação desse aumento com a técnica de 

ozonioterapia retal. 
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A esquizofrenia é uma desordem neuropsiquiátrica crônica que cursa com alterações estruturais 

e déficits funcionais do cérebro. Esse distúrbio é diagnosticado, exclusivamente, pelos sintomas 

positivos (psicóticos), negativos e cognitivos. Ao considerar a heterogeneidade e a 

inespecificidade do quadro clínico apresentado na esquizofrenia, a procura por marcadores 

biológicos têm despertado interesse científico. Estudos de imagem como tomografia e ressonância 

magnética, dentre outros exames, têm sido usados na investigação desses biomarcadores. A 

correlação entre biomarcadores e estudos de imagem têm demonstrado, em estudos anteriores, 

possíveis alterações estruturais no sistema nervoso central em pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia. Análises prévias associaram alterações estruturais do córtex cerebral com 

modificações da camada de fibras nervosas da retina (CFNR) tanto na esquizofrenia quanto em 

outras doenças neuropsiquiátricas. Um método utilizado na medição de espessura da retina é a 

tomografia de coerência óptica (TCO). Esse exame se sobressai devido à sua acessibilidade, 

rapidez e por ser não invasivo, fatores que facilitam visualizar in vivo a espessura da CFNR e 

pode ser empregado na investigação de alterações corticais na esquizofrenia. O objetivo deste 

estudo é, portanto, identificar alterações na CFNR de pacientes com esquizofrenia em relação ao 

grupo controle por meio da TCO de retina. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa 

do Hospital de Clínicas do Paraná. Foram selecionados pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia atendidos no Programa de Atenção ao Paciente Psicótico do ambulatório de 

psiquiatria do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Os 

selecionados a partir dos critérios pré-estabelecidos foram submetidos à TCO para análise da 

CFNR do olho direito. A amostra continha 70 indivíduos, sendo 35 pacientes com esquizofrenia 

entre 18 a 52 anos, com idade média de 36,51 anos (dp= 12,41), sendo 20 do sexo masculino, e 

35 controles entre 18 a 58 anos, com idade média de 36,74 anos (dp= 11,94), sendo 23 do sexo 

masculino. Os indivíduos foram pareados por sexo e idade. Por meio do teste T de Student para 

variáveis contínuas, não foi constatada diferença estatisticamente significativa na CFNR do olho 

direito entre os grupos analisados (t= -0,836, p=0,406). Apesar de pesquisas anteriores 

demonstrarem diminuição da CFNR em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, neste estudo 

não foi detectada diferença estatisticamente significativa na CFNR dos pacientes quando 

comparados ao grupo controle. 
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A relação entre humanos e animais de estimação se tornou muito próxima e comum na atualidade. 

Essa interação traz vários benefícios para ambos, desde que esses animais estejam saudáveis. Por 

esta razão, foi realizado uma pesquisa de enteroparasitos em cães e gatos domiciliados em 

Curitiba e região metropolitana. Ao identificá-los é possível prever se os tutores dos animais 

analisados estão em risco de se infectar com parasitos zoonóticos. 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, 300 amostras de fezes foram processadas sendo 209 de cães e 91 de gatos. Do total 

de amostras processadas, 55/300 (18,3%) foram positivas para pelo menos uma espécie de 

parasito intestinal. Em cães, 49/209 (23,4%) foram positivos sendo o gênero Ancylostoma sp. 

15/49 (30,6%) o mais encontrado, seguido de Trichuris spp. 2/49 (24,4%), Cystoisospora sp. 2/49 

(4,0%), Toxascaris leonina 1/49 (2,0%) e Dipylidium caninum 1/49 (2,0%). Poliparasitismo 

foram Ancylostoma sp. e Trichuris vulpis, 14/49 (28,5%) e Ancylostoma spp. e Toxocara canis, 

2/49 (4,0%); Ancylostoma spp., Trichuris vulpis e Toxocara canis, 1/49 (2,0%) e Ancylostoma 

spp., Trichuris vulpis, Toxascaris leonina e Toxocara canis, 1/49 (2,0%). Para gatos, 6/91 (6,5%) 

apresentaram monoparasitismo para Cystoisospora spp., 1/6 (16,6%), Ancylostoma spp., 1/6 

(16,6%) e Dipylidium caninum 1/6 (16,6%) e poliparasitismo, Toxocara cati e Cystoisospora sp. 

2/6 (33,3%) e Toxocara cati e Toxascaris leonina 1/6 (16,6%). O trabalho mostrou baixa 

porcentagem de amostras positivas, porém 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 informação sobre os enteroparasitos zoonóticos aos tutores é 

importante para conhecimento da forma de prevenção. 
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A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.), base da alimentação brasileira destaca-se no cenário 

econômico nacional e paranaense. A fim de suprir as necessidades da cultura e aumentar sua 

produtividade, altas quantidades de nitrogênio são necessárias. O feijoeiro como leguminosa faz 

associação simbiótica com bactérias diazotróficas possibilitando a fixação biológica do nitrogênio 

(FBN), porém nem sempre esta se faz suficiente para atender toda a necessidade da espécie, 

fazendo- se necessária a aplicação de fertilizantes. As bactérias promotoras de crescimento de 

plantas podem se apresentar como alternativa para potencializar a produção e a FBN por meio de 

processos como solubilização de fosfatos e produção de sideróforos. Uma técnica recente capaz 

de otimizar a ação das bactérias promotoras é a coinoculação (uso de um rizóbio e outro 

microrganismo de forma combinada), onde pode-se destacar aquelas do gênero Herbaspirillum 

spp.  Em vista disso foram selecionados dois isolados do gênero Rhizobium e um exemplar do 

gênero Herbaspirillum oriundos de coleção do Laboratório de Genética de Microrganismos 

isolada de nódulos de feijoeiro comum para analisar a promoção de crescimento do feijoeiro 

utilizando-se da coinoculação. As sementes de feijão foram plantadas em vasos de Leonard, e as 

bactérias introduzidas no sulco, na concentração de 10^8 células/mL. Os vasos foram mantidos 

em casa de vegetação a 23ºC e umidade relativa de 50% sob condições de ausência de nitrogênio 

por 33 dias, totalizando oito tratamentos compostos por 10 replicatas (bactérias isoladas, 

combinadas e controle negativo, com nitrogênio mineral e inoculante comercial), visando avaliar 

os efeitos da interação entre eles na nodulação, altura e massa da planta de feijão. Os dados foram 

colhidos e a análise estatística está sendo realizada para avaliar se houve diferença entre os 

tratamentos e consequentemente se os isolados e a coinoculução tiveram algum efeito positivo no 

desenvolvimento da planta. 
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O isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19 trouxe um novo cenário para o 

entendimento dos impactos antrópicos sobre os ecossistemas aquáticos continentais em virtude 

das mudanças nas pressões humanas nesses ambientes. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar e comparar a estrutura e composição da ictiofauna em período pré e pós-isolamento social, 

bem como observar alterações na estrutura do hábitat aquático. Os dados foram obtidos em março 

de 2019 (período pré-isolamento) e março de 2022 (período pós-isolamento) nos riachos Santa 

Fé e Pioneiro, do município de Palotina. Um total de 43 espécies foram coletadas nos períodos 

amostrados, sendo 30 espécies em 2019 e 32 espécies em 2022, indicando um aumento da riqueza 

específica no período pós-isolamento social. Entretanto os índices de diversidade de Shannon 

(2,445; 2,276; p=0001) e de Simpson (0,856; 0,851; p=0,001) foram menores no ano de 2022, 

período que também apresentou maior dominância específica (0,1347; 0,1484; p=0,001) e menor 

equitabilidade (0,3844; 0,3042, p=0,001). O índice de diversidade b-2 indicou um processo de 

substituição de espécies entre os anos amostrados (b-2=0,34). A análise de componentes 

principais (PCA) estabelecida para as variáveis de hábitat, separou os anos de 2019 e 2022 no 

primeiro eixo (PC1=30,281%), sendo os dados abióticos influenciados positivamente pela 

concentração de oxigênio, presença de silte/argila e temperatura da água e negativamente pela 

presença de granulo no substrato. Embora o isolamento social potencialmente reduza pressões 

antrópicas sobre os ecossistemas, nossos resultados sugerem que ambientes sensíveis como os 

ecossistemas aquáticos continentais permaneceram impactados por pressões básicas e essenciais 

para manutenção humana durante o momento de pandemia.   
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O Vôlei Sentado (VS) é uma modalidade paralímpica disputada por atletas com deficiências 

locomotoras. Similar ao vôlei convencional, duas equipes compostas por seis atletas são divididas 

em lados opostos da quadra, com uma rede ao centro. O VS é considerado um esporte paralímpico 

desde os Jogos Paralímpicos (JP) de 1980. Desta maneira, com a crescente visibilidade do esporte 

adaptado na mídia, em especial o VS, informações podem ser transmitidas de maneira 

incongruente, ou até serem ignoradas pela mídia. Logo, o intuito dessa pesquisa é analisar como 

o VS foi noticiado pela mídia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Nesse contexto, esse 

estudo, fruto de um projeto de pesquisa maior, analisou como dois veículos de notícias digitais, o 

Globoesporte.com (GE) e a Folha de São Paulo digital (FSP) noticiaram o VS. A busca e a coleta 

de notícias nessas plataformas ocorreram entre os dias 23 de agosto a 6 de setembro, isto é, um 

dia antes, durante e um dia após os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Levantamos as 

publicações relativas aos JP que apareceram na FSP em suas diferentes seções. Já no GE 

compilamos nas abas relativas aos JP já que o jornal tinha uma aba especialmente para o referido 

campeonato. Foram 178 publicações sobre os JP no GE e 298 na FSP, sendo que o VS apareceu 

respectivamente em 38 e 24 delas. As publicações foram  lidas na íntegra e os dados relativos às 

características delas foram tabeladas em uma planilha do Excel. O VS foi o quarto esporte mais 

noticiado pelo GE e o quinto na FSP. Ele foi o segundo esporte coletivo que mais apareceu em 

ambos os jornais, perdendo somente para o Goalball também ambos.No GE o VS  foi  o segundo 

esporte coletivo que mais apareceu em imagens, perdendo apenas para o Futebol de 5. Já na FSP, 

ele ficou atrás do Goallbal e do Futebol de 5. Os atletas em geral não tiveram espaço de fala em 

nenhum dos jornais. Aparentemente de maneira gradativa, assim como o vôlei convencional, o 

VS pode conquistar o seu espaço na mídia entre telespectadores e leitores, o que é importante, 

pois a visibilidade pode ajudar a atrair mais praticantes e patrocinadores para a modalidade. 
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Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, disfunções temporomandibulares (DTM) 

correspondem ao conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação 

temporomandibular (ATM) e estruturas associadas. O bruxismo é uma parafunção, caracterizado 

pelo apertamento e ranger dos dentes. As DTMs são um grupo heterogêneo de condições que 

afetam as articulações temporomandibulares (ATM), os músculos relacionados com a mandíbula 

e as demais estruturas relacionadas. Sua prevalência não é desprezível na população geral, e os 

pacientes são geralmente caracterizados por aspectos psicossociais relevantes, que muitas vezes 

não são identificados no diagnóstico físico. O bruxismo é um hábito oral caracterizado pelo 

apertamento involuntário e/ou ranger dos dentes que pode se manifestar durante o sono, 

denominado bruxismo do sono ou vigília. A ação da hipervigilância e o impacto do tratamento 

ortodôntico nas DTMs precisam ser mais estudados, uma vez que a DTM é multifatorial e parece 

ter diversos fatores associados. Por isso, o objetivo deste trabalho é estabelecer as correlações 

entre bruxismo em vigília e hipervigilância. A amostra é composta por 150 estudantes do curso 

de Odontologia da Universidade Federal do Paraná, do 1o ao 9o período, maiores de 18 anos de 

idade. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

de acordo com as normas do Comitê de Ética. Questionários auto-aplicáveis foram respondidos 

pelos alunos, coletando informações como dados pessoais, estilo de vida, história médica, 

avaliação de comportamentos orais, desordem de ansiedade generalizada, presença de bruxismo 

em vigília e questionário de hipervigilância. Além disso, foi realizada a análise oclusal dos alunos 

e exame para mensuração da presença de hipertrofia, edentações e hiperqueratose relacionados 

ao bruxismo em vigília. Após a obtenção dos resultados serão aplicados os testes estatísticos 

recomendados adotando-se o nível de significância de 5% (p<0,05). Espera-se mensurar as 

correlações entre a oclusão e o bruxismo em vigília, a fim de facilitar o diagnóstico, plano de 

tratamento e prognóstico para o cirurgião-dentista. 
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AVALIAÇÃO MUTAGÊNICA EM ERITRÓCITOS DE RHAMDIA QUELEN 

(JUNDIÁ), SUBMETIDA À CONTAMINAÇÃO TRÓFICA POR 4 ? NONILFENOL. 
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Os sistemas aquáticos são os principais sistemas biológicos afetados pelo descarte de produtos 

industriais, advindos dos efluentes de tratamento de esgoto. Dentre esses produtos descartados 

estão os alquilfenóis. O nonilfenol é uma classe de alquilfenol, formado por uma reação catalisada 

por ácido utilizando fenol e isômero de noneno. O 4-nonilfenol é um contaminante emergente e 

um disruptor endócrino, pois imita o hormônio 17β-estradiol e compete pelo sítio de ligação dos 

receptores de estrogênio. Assim como o octilfenol, o nonilfenol é um composto persistente, 

bioacumulativo e tóxico para peixes e algas. Os peixes, como os da espécie Rhamdia quelen, são 

amplamente utilizados para o biomonitoramento por suas características que permitem serem 

mantidos em laboratório. Alguns biomarcadores são importantes para avaliar o potencial 

mutagênico dos contaminantes analisados, como o Teste do Micronúcleo Písceo e Anormalidades 

Eritrocitárias Nucleares. O objetivo do trabalho foi realizar a avaliação mutagênica em eritrócitos 

do Rhamdia quelen expostos ao 4-nonilfenol em diferentes concentrações e à mistura deste 

(35,2μg/g de 4 – nonilfenol) com 58,0μg/g de 4-octilfenol. Para isso, foi realizado o bioensaio 

com a divisão dos peixes nos seguintes grupos: controle negativo (CN), 3,52μg/g de 4 – 

nonilfenol, 35,2μg/g de 4 – nonilfenol, 352μg/g de 4 – nonilfenol e MIX (35,2μg/g de 4 – 

nonilfenol + 58,0μg/g 4-octilfenol). Após as 20 doses de contaminantes oferecidos por via trófica, 

os peixes foram anestesiados em água com benzocaína 1%, o sangue foi coletado por punção da 

veia caudal e os animais foram eutanasiados por secção medular. As lâminas para o Teste de 

Micronúcleo foram preparadas por esfregaço sanguíneo. As análises seguiram o método de 

Schmid (1975), Carrasco et al (1990) e Fenech (2000). As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o programa estatístico GraphPad Prism® 5.0, com os testes de Kolmogorov-Smirnov, 

Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn. O teste de Micronúcleo Písceo e de Anormalidades 

Eritrocitárias Nucleares não apresentou diferenças significativas entre os grupos analisados. Esses 

resultados indicam que, possivelmente, a dose utilizada e a via de exposição não foram suficientes 

para causar alterações no DNA. Os resultados obtidos demonstram que o 4-nonilfenol, e sua 

mistura com o 4-octilfenol, não apresenta potencial genotóxico nas células sanguíneas da espécie 

Rhamdia quelen quando comparados com o CN. Isto nos leva a supor que o 4-nonilfenol não é 

mutagênico para esta espécie de peixes, nestas concentrações e neste tempo de exposição. 
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DESENVOLVIMENTO DO SUPER TRUNFO ALIMENTOS E FORMULÁRIO DE 
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O Projeto “A Disponibilidade de Alimentos nas cantinas e refeitórios de escolas públicas do 

Estado do Paraná” é um dos protocolos parte do Programa Interinstitucional Ciência Cidadã na 

Escola (PICCE). Tem como objetivos conhecer a estrutura das cantinas e refeitórios nas escolas 

públicas participantes, e investigar a disponibilidade de alimentos ultraprocessados para os 

adolescentes, ao passo que também promove o aprendizado sobre fazer ciência, uma vez que os 

dados são coletados pelos próprios adolescentes envolvidos na pesquisa. Os professores 

(previamente equipados com planos de aula, disponibilizados por meio de um ebook), 

apresentarão a proposta aos alunos (adolescentes do ensino médio). Um dos materiais didáticos 

desenvolvidos para esse momento é um jogo, estilo “super trunfo”, com informações nutricionais 

(fibras, proteínas, energia, gordura, carboidratos e açúcar refinado) de alimentos, desde os in 

natura até os ultraprocessados.  As informações foram padronizadas, para os correspondentes de 

100g/100ml de cada alimento/bebida, a fim de facilitar comparação e servir de base para decisões 

alimentares futuras dos alunos. Os adolescentes também receberão um planner, no qual deverão 

registrar os tipos de alimentos disponíveis na escola durante uma semana. Posteriormente, os 

dados serão analisados criticamente  pelos próprios alunos em sala. Os dados também serão 

enviados à equipe responsável pelo protocolo, na universidade, por meio do Google Forms. As 

informações coletadas pelo formulário dizem respeito à escola (retiradas do PeNSE 2019) e aos 

alimentos presentes nos(as) refeitórios/cantinas (com ênfase nos ultraprocessados). Terminada 

essa primeira etapa, os alunos e um de seus pais/responsáveis serão convidados a participar de 

uma segunda fase, intitulada “Hábito Alimentar de Adolescentes escolares e de seus Pais ou 

Responsáveis”. Nesse segundo momento serão coletados dados referentes a consumo alimentar, 

tanto de adolescentes quanto de um de seus pais/responsáveis. Esses dados serão analisados 

estatisticamente, investigando correlações entre disponibilidade de alimentos ultraprocessados na 

escola e consumo pelos adolescentes, e hábitos alimentares dos pais/responsáveis e consumo 

alimentar dos adolescentes. Como considerações finais, espera-se sensibilizar alunos e 

professores para uma alimentação mais saudável, apesar da esperada maior presença de 

ultraprocessados nas escolas, e fomentar a experiência de se fazer Ciência nas Escolas. 
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CONSTRUÇÃO DE UM SIMULADOR DE HEMORRAGIA EXTERNA DE BAIXO 

CUSTO 

Nº 202212062 

Autor(es): Carlos Eduardo Cardoso 

Orientador(es): Silvania Klug Pimentel 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Hemorragia, Simulação Médica, Trauma 

 

O objetivo do trabalho foi o de criar um modelo de simulação, de baixo custo e baixa fidelidade, 

que possibilite a representação de situações de hemorragias externas e, ao mesmo tempo, 

possibilite a aplicação de manobras que controlem as lesões decorrentes de acidentes ou violência, 

como compressão da ferida e o torniquete de extremidades. Para a confecção do simulador foram 

utilizados dois manequins plásticos, tubulações de silicone, bombas peristálticas elétricas, um 

galão plástico como reservatório de água corada em vermelho (a qual simula o sangue). As 

bombas peristálticas impulsionam a água corada em vermelho, que fica no reservatório (galão), 

pela tubulação de silicone até a sua saída em dois focos hemorrágicos: o primeiro que possibilita 

a compressão e, pela força aplicada, cessa a saída de líquido; a segunda possibilita a aplicação do 

torniquete diretamente sobre a tubulação de silicone e cessa o fluxo do líquido. A água no 

reservatório será corada com corante comestível vermelho de modo a imitar a coloração do 

sangue. Dessa maneira, foram criados dois manequins de simulação de sangramentos a fim de 

exemplificar a hemorragia externa e possibilitar o controle do sangramento com a aplicação da 

compressão direta sobre a ferida e o uso do torniquete em uma extremidade sangrante. Ambas as 

manobras tem um foco de hemorragia distinto nos simuladores e a aplicação das manobras ocorre 

de modo sequencial, ou seja, será necessário controlar ambos os focos hemorrágicos em 

momentos distintos. Como consequência, foram obtidos dois simuladores funcionais: um em que 

há uma hemorragia externa em região próxima a fossa ilíaca direita e que permite a manobra de 

compressão; e outro em que há a amputação traumática de membro inferior e permite a aplicação 

de um torniquete. O custo total dos simuladores foi de R$ 126. Por fim, busca-se ainda uma 

melhora da qualidade dos materiais a serem utilizados na confecção dos simuladores, além da 

melhora estética quanto ao acabamento dos mesmos.   
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Cascas de Himatanthus lancifolius (Muell. Arg.) Woodson, Apocynaceae, uma planta nativa da 

América Latina, mais conhecida como agoniada, tem sido indicada na medicina tradicional para 

o tratamento de diversas doenças. A literatura botânica aponta que o gênero apresenta grupos 

metabólicos com importantes atividades farmacológicas como iridoides, ésteres triterpênicos e 

principalmente alcaloides. A resistência a drogas antimicrobianas e o desenvolvimento de novas 

terapias para o tratamento do câncer são considerados os grandes desafios da ciência moderna, 

por conta disso, a busca por tratamentos baseados na fitoterapia tem ganhado destaque. Este 

trabalho teve como objetivo caracterizar quimicamente a fração clorofórmica (FC) obtida de 

Himatanthus lancifolius através de métodos cromatográficos e espectrométricos, realizar uma 

triagem fitoquímica, quantificar o conteúdo de fenólicos e flavonoides totais pelos métodos de 

Folin-Ciocalteu e Dowd, respectivamente, investigar a capacidade antioxidante pela redução do 

complexo fosfomolibdênico, avaliar as propriedades antimicrobianas por método de diluição em 

caldo, investigar o efeito antitumoral e seletivo sobre linhagem tumoral de mama (MCF-7) e não 

tumoral (McCoy) pelo sal de tetrazólio (MTT). Com relação a atividade antiproliferativa por 

MTT, o IC50 das células MCF-7 foi igual a 272,9. Nas células McCoy não apresentou 

citotoxicidade, de demonstrando alta seletividade com células tumorais. O rendimento da fração 

clorofórmica foi de 5,51%. A cromatografia liquida de alta eficiência acoplado a espectrometria 

de Massa (CLAE-EM) evidenciou a presença da uleína, um alcalóide indólico, como o principal 

componente da fração, além de outros que estão sendo identificados. A fração clorofórmica (FC) 

possui um conteúdo de 47,92 mg EAG/g de fenólicos totais e 24,7 mg EQ/g de flavonóides totais. 

A FC apresentou uma atividade antioxidante de 22,48% em relação a 100% do total de atividade 

atribuída ao ácido ascórbico. A presença desses metabólitos corrobora com a triagem fotoquímica 

que demonstrou presença de alcaloides e taninos. Com relação aos ensaios biológicos, a atividade 

antimicrobiana contra bactérias gram-positivas (Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis) 

e gram-negativas (Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli) demostraram uma CIM e CBM 

maior que 1000 ug/mL contra todas as bactérias testadas. Em conclusão, a fração clorofórmica 

apresentou atividade antimicrobiana e antiproliferativa, grande parte desses efeitos são em razão 

da presença da uleína. 
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O objetivo do trabalho foi avaliar o tecido muscular de camundongos submetidos ao modelo 

experimental de nefropatia induzida por adriamicina e o papel do exercício físico de resistência 

na modulação da via de sinalização STAT-3 e seus efeitos na sarcopenia relacionada à doença 

renal crônica (DRC). Para que fosse possível o desenvolvimento da DRC em modelo animal 

experimental, foi utilizado o quimioterápico Adriamicina (10 mg/kg via intravenosa caudal), o 

qual é bem descrito na literatura. Ademais, foram feitas coletas de urina basal e nos dias 4, 7, 14, 

21 e 28 dias após a indução da DRC e, em seguida, a via STAT-3 foi bloqueada pelo antagonista 

específico STTATIC (2 mg/kg via intravenosa caudal). Sendo assim, essas amostras coletadas 

foram preparadas e utilizadas para a quantificação de albumina e outras proteínas, que são 

marcadores moleculares para a DRC. Após a indução da DRC e o bloqueio da via STAT-3, os 

animais foram submetidos a exercício físico de resistência, no qual é utilizado o modelo de escada. 

Os animais subiam até o fim da escada com pesos que variavam progressivamente durante todo 

o protocolo, sendo realizados dois meses antes da injeção das drogas e um mês durante o protocolo 

de droga do experimento. Após 12 semanas foi realizada a eutanásia e a coleta dos tecidos dos 

modelos animais para a análise, utilizando as técnicas histológicas e moleculares. O material 

coletado, sendo o gastrocnêmio e sóleo, foi pesado e medido, assim foi possível realizar a análise. 

Após a análise dos dados do grupo de animais sedentários, que receberam as drogas, pode-se 

afirmar que houve uma queda intensa de peso. Já o grupo de animais que receberam as drogas e 

fizeram o exercício físico de resistência não apresentaram variação no peso corporal. Anova mista 

indicou uma interação (grupo:protocolo:dia). Em relação à carga máxima, foi realizada uma 

Anova de medidas repetidas, que demonstrou um aumento progressivo da capacidade de carga 

dos animais, exceto entre o terceiro (último do protocolo de exercício) e o quarto teste. Dessa 

forma, quando conferidos os dados entre os grupos do quarto teste não houve diferença entre 

estes. Além disso, foi observada diferença entre os protocolos, pois o exercício fez com que o 

peso do gastrocnêmio aumentasse. Assim, quando analisado o peso, pela Anova de duas vias, foi 

observada a diferença entre os protocolos. Com isso, observou-se a importância e eficácia do 

exercício físico de resistência na modulação da via de sinalização STAT-3 e seus efeitos sobre a 

Doença Renal Crônica. 
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A gestação é um processo que envolve diversos aspectos, dentre eles socioeconômicos, culturais 

e emocionais e, somados a políticas de incentivo ao planejamento reprodutivo, a gestação em 

idade avançada tem aumentado consideravelmente e sido objeto de preferência das mulheres ao 

longo das últimas décadas. Este estudo objetiva identificar na literatura as experiências e 

vivências de mulheres acima dos 40 anos sobre o planejamento reprodutivo. Trata-se de um 

estudo de revisão integrativa, em que foram buscados e selecionados textos que obedecessem aos 

critérios inclusivos de publicações que apresentassem resumo, disponíveis online na íntegra, de 

acesso gratuito, em português, inglês ou espanhol e que tivessem como objeto de estudo 

experiências de mulheres acima dos 40 anos acompanhadas e orientadas acerca da saúde 

reprodutiva e sexual. As bases acessadas foram BVS, PubMed/Medline, LILACS, CINAHL, Web 

of Science e Scopus, as quais retornaram 531 textos que, após selecionados por meio dos critérios 

de inclusão, exclusão e deletadas as duplicatas, remanesceram 76 textos, dos quais foram 

extraídos 19 para serem lidos na íntegra e, por fim, 5 textos foram analisados. Verificou-se que a 

maioria deles abordava, primariamente, apenas um aspecto do planejamento reprodutivo em 

mulheres acima dos 40 anos: a anticoncepção. Esse aspecto foi explorado quase que 

majoritariamente de forma objetiva, trazendo questões sobre a contracepção medicamentosa e 

não abordando as demais demandas do planejamento reprodutivo, como os eixos subjetivos de 

experiências e vivências das mulheres acerca do planejamento reprodutivo e familiar, o que 

comprova o hiato sobre essa abordagem na literatura. Por outro lado, os dados objetivos trazem 

achados socioeconômicos importantes, os quais demonstram que as mulheres menos letradas e 

com menores condições econômicas de vida detêm menos conhecimentos sobre a temática de 

contracepção e planejamento reprodutivo, como aponta 47% dos textos analisados. Conclui-se, 

portanto, que existe ainda uma lacuna na literatura a respeito do planejamento reprodutivo e 

familiar para mulheres acima dos 40 anos, em especial em relação aos pilares subjetivos. Assim, 

faz-se necessário que sejam aprofundados os conhecimentos acerca dessa temática, a fim de 

promover subsídio científico e prático para que sejam abordados todos os atributos do 

planejamento reprodutivo às mulheres susceptíveis à gestação. 
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As denominadas pontes de miocárdio (PM) são estruturas que se referem ao conjunto de fibras 

musculares cardíacas que se sobrepõem a um segmento subepicárdico de um ou mais ramos das 

artérias coronárias. Podendo ocasionar compressão na sístole e culminar em alterações 

hemodinâmicas. Nesse sentido, as patologias cardíacas têm requerido diversas informações a 

partir de estudos nas áreas básicas, tais como morfologia. Assim, essa pesquisa teve como objetivo 

analisar a frequência e a morfometria das PM em 15 corações de gatos-domésticos sem raça 

definida (SRD), adultos, sendo 7 machos e 8 fêmeas, sem sinais de patologias cardíacas prévias. 

Todos os animais foram provenientes do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) –Setor Palotina e posteriormente encaminhados ao Laboratório de Anatomia Animal da 

mesma instituição. Neste local procedeu-se com a dissecação de cada coração para canulação do 

tronco aórtico e injeção de solução aquosa de látex em vermelho. Após, as amostras foram fixadas 

em solução de formaldeído 10% por um tempo mínimo de 48 horas. E a seguir procedeu-se com 

a observação macroscópica utilizando-se de uma lupa circular de luz fria, para a identificação da 

topografia e frequência de apresentação das PM. E também se efetuou a aferição da largura destas 

estruturas utilizando-se para tal um paquímetro digital de precisão 0,01 mm analisado em 

triplicata pelo mesmo examinador. A partir dos corações analisados observou-se a prevalência 

das PM em 46,66% (n= 7) sendo que destes 57,14% (n= 4) eram machos e 42,86% (n= 3) fêmeas. 

Ao todo foram encontradas 12 PM, todavia ressalta-se que em alguns corações foram encontradas 

mais de uma PM. Em grande parte das amostras a presença das PM ocorria em ramos da artéria 

coronária esquerda, em especial no ramo interventricular paraconal (58,33%). Para melhor 

compreensão da localização das PM, foi realizado a divisão da peça em porções dorsal, média e 

ventral, e dentre essas porções, a que mais apresentou frequência foi a região dorsal com 58,33% 

(n=7). A largura média geral das PM foi de 4,27 mm (± 1,82 mm) sendo que nos machos foi de 

3,41 mm (± 1,24 mm) e nas fêmeas 5,47 mm (± 1,92 mm). Desta forma, a partir das análises 

conduzidas foi obtido alguns dados anatômicos a respeito das PM em gatos-domésticos na região 

de Palotina-PR. Com a observação do local de maior apresentação, sua frequência e sua largura 

média. Possibilitando melhores entendimentos morfológicos da apresentação destas estruturas 

nos felinos do município, com aplicações práticas na cardiologia. 
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Nematoides são importantes parasitas de animais e plantas, e consequentemente causam uma 

diversidade de doenças decorrentes de seu ataque. Considerando esta constatação o presente 

trabalho teve por objetivo coletar, identificar e testar in vitro o potencial uso do fungo 

Hohenbuehelia spp. no biocontrole de Ancylostoma sp. A coleta e identificação do espécime de 

Hohenbuehelia spp foi realizada através de análises macroscópicas e microscópicas, e 

armazenado em BOD a 28°C. A coleta de nematoides foi realizada mediante autorização prévia, 

de fezes de caninos internados no Hospital Veterinário da UFPR - Setor Palotina e lares 

temporários de abrigos de animais, visando uma alta carga parasitária para melhor cultivo dos 

mesmos por meio de coprocultura. Foram obtidas e analisadas 76 amostras de fezes, onde, em 

primeira instância, foram submetidas a um exame qualitativo para Ancylostoma sp. Tal análise 

ocorreu utilizando da técnica de Willis-Mollay que consiste na pesagem de 2g de fezes diluído 

em solução salina hipertônica, seguida de filtração utilizando-se de peneiras e gaze. Após 

filtragem completou-se o volume do recipiente até a formação de um menisco na superfície do 

copo e posicionado uma lâmina para leitura e agregação dos ovos leves pela técnica de flutuação. 

Aguardou-se quinze minutos para leitura da lâmina onde identificou-se 13 amostras positivas para 

Ancylostoma sp. Destas, 1 amostra continha Trichuris sp. e 1 amostra com oocisto de Isospora 

sp. Após identificação das amostras contaminadas foi efetuada uma nova coleta de fezes dos 

animais contaminados, visando obter fezes frescas para realizar a coprocultura. Para cada amostra 

utilizou-se 5 gramas de fezes misturadas em vermiculita, umedecidas com água e mantidas em 

estufa BOD durante 7 dias a temperatura de 37°C. Após decorrido período as amostras foi 

realizado o procedimento para recuperação dos nematoides. Não foi possível a obtenção dos 

parasitos a partir do protocolo utilizado, impossibilitando o seguimento do trabalho. Mesmo após 

repetir o protocolo, alterando concentrações, temperaturas e tempo de coprocultura não houve 

sucesso na obtenção das larvas de Ancylostoma sp. Acredita-se que o protocolo utilizado 

necessita passar por mais alterações para obtenção dos parasitos. Trabalhos utilizando nematoides 

de plantas juntamente com a inoculação de cultura pura de  Hohenbuehelia spp. demonstrou ação 

predatória desse fungo no nematoide testado, sendo este o foco do atual trabalho. 
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As delegacias são ambientes destinados ao atendimento ao público, a investigações, à 

administração policial e a detenções temporárias. Apesar da previsão destas funções, este nem 

sempre é o cenário real. No Paraná, o número de presos ultrapassa em quase 3 vezes a quantidade 

de vagas disponíveis, e as delegacias - que seriam locais apenas para prisões provisórias - 

passaram a contar com superlotações e tempo de detenção extrapolado. Essa condição denuncia 

a precariedade destes ambientes não só aos detentos , mas também a outro grupo importante do 

meio prisional: os agentes de segurança. Este projeto teve como objetivo analisar este outro 

ângulo da saúde nas delegacias, entendendo o panorama de saúde mental dos profissionais da 

instituição em seus meios de trabalho. Foi utilizada a metodologia qualitativa de cunho 

fenomenológico-hermenêutico, na qual foram realizadas entrevistas com os policiais, a fim de 

compreender a correlação entre a saúde mental e seu espaço de trabalho. Os agentes pertencem à 

Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e ao 8º Distrito de Curitiba e foram contatados via 

telefone fornecido pelo Setor de Inteligência da Polícia. Foi utilizada, também, a metodologia 

bola de neve, contando com a indicação de contatos pelos já entrevistados. As entrevistas foram 

semi-estruturadas e realizadas - assim como gravadas - via Microsoft Teams, durando cerca de 

45 a 60 minutos. Até o momento, foram contatados 21 profissionais, e 4 entrevistas foram feitas. 

Os agentes correlacionaram, enfaticamente, a condição de saúde mental com o ambiente da 

delegacia. O atendimento ao público, o porte constante de armas e a alta demanda foram indicados 

como fatores acentuadores do estresse construído na profissão. Atrelado a isso, a condição salarial 

também foi muito citada, a qual é considerada insuficiente para o trabalho exercido. Os 

profissionais também referiram a existência de ações punitivas caso o agente admita problemas 

de saúde mental, o que corrobora com o aumento do estigma dentro da delegacia e do abandono 

na procura por tratamento de saúde mental pelos agentes, aumentando o sofrimento psíquico. As 

entrevistas serão transcritas e analisadas a partir da extração de núcleos argumentais e grades de 

análises. Assim, passou-se a compreender melhor o processo saúde-doença dos agentes de 

segurança, o qual é acometido não somente por um estigma social das doenças mentais, mas 

também pela própria repercussão institucional. 
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Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia a doença COVID-19. A 

nova patologia respiratória foi identificada inicialmente na China, e rapidamente tomou 

proporções mundiais de contaminação tornando-se um problema grave de saúde pública. Devido 

as incertezas relacionadas a doença, bem como ao desconhecimento sobre o vírus, a infecção, e 

tratamentos eficazes a população foi exposta ao medo, ao distanciamento social entre ônus 

decorrentes da magnitude desta pandemia culminando no aumento dos sofrimentos psicológico 

de toda população, incluindo as crianças. Este estudo teve como objetivo identificar escolares 

entre 8 a 11 anos que apresentam risco de transtornos comportamentais e emocionais, bem como 

compreender a influência da pandemia da COVID-19 no estado emocional desses escolares 

durante o distanciamento social. A metodologia utilizada foi observacional, descritiva, 

quantitativa e transversal. Utilizou-se para isso um questionário com avaliação de dados 

sociodemográficos e instrumentos validados de avaliação da saúde mental, sendo eles "O que 

Penso e Sinto"- OQPS- Avaliação da ansiedade infantil e Transtorno de Estresse Pós-traumático 

(PCL-5).  As perguntas eram de múltipla escolha, e foram respondidas com o auxílio de um 

responsável, após aceitarem a participação de seus filhos na pesquisa através do preenchimento 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Certificado de aprovação Ética (CAAE): 

39826120.2.0000.0102. Das 100 crianças de 8 a 11 anos participantes do estudo, 48% eram do 

sexo feminino e 96% das respostas foram auxiliadas por um responsável do sexo feminino. Além 

disso, 99% das crianças participantes estavam em distanciamento social. Dos 100 participantes 

do estudo, 99% afirmaram realizar o distanciamento social, 52% eram do sexo masculino. Da 

amostra, 15% apresentaram pontuação maior que 19 pontos para sintomas de ansiedade, que é o 

valor de corte indicativo de ansiedade infantil no instrumento OQPS. Além disso, 93% das 

crianças se apresentaram em estado clinicamente relevante para transtorno pós traumático através 

das respostas do questionário PCL-5. Esta pesquisa evidenciou que as crianças submetidas ao 

distanciamento social apresentaram pontuações significantes nos questionários que avaliam a 

saúde mental para esta faixa etária. A extensão do impacto da pandemia na saúde mental desses 

escolares não pode ser mensurado, mas é um alerta para a importância do cuidado da saúde 

psicológica dessas crianças. 
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A Neuralgia do Trigêmeo (NT) é uma forma rara, porém severa de dor neuropática com forte 

impacto na qualidade de vida dos pacientes. Apesar de termos modelos bem estabelecidos para a 

avaliação das alterações sensoriais da NT, como a Constrição crônica da Nervo Infraorbital 

(CION), o componente emocional da dor ainda é pouco explorado, o que reduz a capacidade 

translacional do modelo. Sabe-se que ratos emitem vocalizações ultrassônicas (USVs) de 50 kHz 

em situações apetitivas e USVs de 22 kHz em situações estressantes e dolorosas. Assim, a emissão 

de USVs tem sido considerada uma medida do estado emocional dos roedores. Estudos sugerem 

que a dor persistente causa redução nas USVs de 50 kHz, mas a interpretação desse achado ainda 

não está totalmente esclarecida. Existem evidências de que a redução de USVs apetitivas pode 

indicar comportamento do tipo ansioso, e sabe-se que esse comportamento se desenvolve em 

condições de dor crônica. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar se a redução das USVs 

apetitivas em ratos submetidos à CION indica alteração no componente emocional da dor ou 

comportamento do tipo ansioso. Para isso, ratos machos foram tratados com drogas com potencial 

analgésico, lidocaína (2%/50 μL, s.c, no lábio superior) e carbamazepina (30 mg/kg, i.p.) ou com 

o agente ansiolítico midazolam (0.5 mg/kg, i.p.) no 15º dia após a cirurgia, para avaliar o efeito 

desses tratamentos na hiperalgesia mecânica facial, na emissão de USVs e no comportamento do 

tipo ansioso. A hiperalgesia mecânica foi avaliada através da aplicação de uma série de filamentos 

de Von Frey ipsilateralmente à cirurgia CION. As USVs foram gravadas durante 10 minutos, 

seguida de contagem manual e classificação. O comportamento do tipo ansioso foi avaliado pelo 

teste de Labirinto em Cruz Elevado (LCE), em que o tempo de permanência e o número de 

entradas nos braços abertos ou fechados foi contabilizado durante 5 minutos. Os resultados 

mostraram que os animais submetidos à CION desenvolveram hiperalgesia mecânica facial que 

foi reduzida pela lidocaína ou carbamazepina, mas não foi modificada pelo midazolam. Apenas 

o midazolan reduziu o comportamento do tipo ansioso, mas este não foi capaz de restaurar as 

vocalizações de 50 kHz, ao contrário dos outros dois tratamentos. Esses dados sugerem que a 

redução das USVs em condições de dor persistente reflete o componente emocional da dor e não 

comportamento do tipo ansioso. Ademais, nossos resultados fornecem novas informações sobre 

o efeito da carbamazepina, droga de primeira linha no tratamento da NT, no componente 

emocional da dor. 
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O cultivo in vitro é utilizado para a propagação de muitas orquídeas visto que suas sementes não 

possuem endosperma e a técnica possibilita a produção em grande escala de mudas com alto 

padrão de qualidade e em tempo reduzido. As plantas cultivadas in vitro são influenciadas por 

diversos fatores, dentre os quais disponibilidade de nutrientes, luminosidade, temperatura, adição 

de reguladores de crescimento e estado físico do meio de cultura. No sistema de cultivo em dupla-

fase, os explantes permanecem no meio de cultura semissólido e o meio líquido é adicionado 

periodicamente ao longo da cultura, podendo favorecer a multiplicação das culturas, bem como 

contribuir na simplificação das operações e custos, tornando o processo menos oneroso. Assim, 

o objetivo do trabalho é avaliar a viabilidade da micropropagação de Miltonia flavescenes (Lindl) 

Lindl em sistema dupla-fase enriquecido com concentrações da citocinina Zeatina (ZEA). Os 

explantes, plantas com 1 a 1,5 cm de altura, foram dispostos em frascos de vidro contendo 50 ml 

de meio de cultura MS½ semissólido acrescido de 30 g.L-¹ de sacarose, 7 g.L-¹ de ágar e 

suplementado com ZEA: 0,25; 0,5; 1 e 2 mg.L-¹ sendo a ausência de ZEA considerado o controle. 

Cada frasco recebeu 7 plantas contando com três repetições. As plantas do meio semissólido 

foram subcultivadas a cada 30 dias e as do sistema dupla-fase adicionou-se 10 ml de meio de 

cultura MS½ líquido com as concentrações de ZEA a cada 30 dias. Os frascos foram mantidos 

em sala de crescimento com fotoperíodo de 16 horas, em temperatura de 24±2ºC e incidência 

luminosa proporcionada por lâmpadas fluorescentes. As avaliações realizadas aos 150 dias de 

cultivo demonstraram que as plantas atingiram maiores alturas quando na ausência de ZEA, 

independente do cultivo ser em meio de cultura semissólido ou em sistema dupla-fase. A 

formação de brotações foi superior quando o cultivo ocorreu em meio de cultura suplementado 

com 0,25; 0,5 e 1 mg.L-¹ de ZEA em dupla-fase, indicando que este sistema é viável para a 

propagação in vitro de Miltonia flavescens, além de ser mais econômico que o semissólido 

durante os subcultivos pois não necessita de ágar e utiliza menor quantidade de meio de cultura. 

O experimento será acompanhado até os 180 dias de cultivo. 
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Introdução: A toxicidade financeira descreve as dificuldades financeiras associadas ao 

diagnóstico e tratamento de doenças caras, em especial o câncer. É considerada um evento 

adverso pois ocasiona consequências em diversos âmbitos da vida do paciente, como desordens 

físicas e mentais. As principais são: descumprimento da prescrição médica, aumento no número 

de internações em decorrência do tratamento inadequado, mudança no curso da doença, 

ansiedade, depressão, empréstimos e até falência. Objetivo: entrevistar paciente com câncer a fim 

de avaliar a toxicidade financeira, a qualidade de vida e verificar se existe correlação entre ambas. 

Método: Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado a partir de 

entrevistas. A coleta de dados teve início em agosto de 2021 e será finalizada ao atingir a amostra 

necessária (realizada com auxílio de profissional estatístico). Com a flexibilização da pandemia, 

a coleta de dados tem sido realizada presencialmente no ambulatório de oncologia e hematologia 

e setor de internação de pacientes oncológicos, ambos do Complexo Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná. Três questionários são utilizados: 1) sociodemográfico e 

clínico;2) COST; 3) FACT G. Resultados: Até o momento, foram entrevistados 115 participantes 

os, sendo 66% do sexo feminino. Quanto ao estado civil, 52% são casados ou estão em união 

estável, 15% são divorciados, 20% solteiros e 14% são viúvos. No que se refere à renda, 8 não 

possuem renda, 25 recebem até um salário-mínimo, 34 indivíduos têm renda entre um a três 

salários mínimos. Com relação a Toxicidade financeira, o escore médio entre os entrevistas é de 

19. O COST instrumento que mensura a toxicidade financeira tem escore de 0-44, ou seja, os 

resultados encontrados até o momento indicam um grau de toxicidade financeira. O escore de 

qualidade de vida e a correlação entre os escores, será realizado ao final da pesquisa pois demanda 

auxílio de profissional estatístico. Considerações finais: Espera-se ao final da coleta de dados, 

conhecer o escore médio de toxicidade financeira e qualidade de vida na amostra estudada e 

verificar se existe correlação entre a toxicidade financeira e a qualidade de vida. 
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A pesquisa participativa na enfermagem se caracteriza como uma metodologia que envolve 

diferentes métodos investigativos e de priorização de objetivos, o que torna necessário que seja 

acessível e capaz de ser instrumento para melhorar a qualidade de vida de um grupo. Contempla 

a  perspectiva colaborativa  e pode envolver pacientes, acompanhantes e equipes de saúde  no 

processo  de  assistir  e  de  pesquisar, o que vai ao encontro da proposta do Fall Tailoring 

Interventions for Patient Safety (Fall TIPS) que é engajar equipe, familiar e paciente para reduzir 

as taxas de quedas hospitalares. O objetivo deste plano de trabalho foi realização de uma revisão 

bibliográfica acerca do tema Pesquisa Participativa na Enfermagem e a elaboração de instrumento 

para registro dos encontros dos participantes na pesquisa participativa. A revisão de literatura 

contemplou uma seleção independente de artigos, sem restrições de elegibilidade, na base de 

dados Scielo e no Portal Periódicos da Capes, que abordaram a utilização da pesquisa participativa 

em enfermagem, bem como sobre quedas hospitalares, e planejamento e organização de grupo de 

trabalho para o programa Fall TIPS Brasil. Como resultados da revisão, tem-se que a utilização 

de grupos focais como técnica para coletar informações por meio das discussões participativas 

focadas em tópicos específicos e diretivos proporciona troca de experiências, conceitos e opiniões 

entre os participantes, sendo uma importante metodologia para solucionar problemas e 

transformar realidades. No projeto de pesquisa Fall TIPS Brasil, estão previstos grupos para 

fomentar e analisar a compreensão dos enfermeiros acerca do modelo lógico e teórico do Fall 

TIPS para ser adaptado para o Brasil, bem como do seu kit de ferramentas. Para acompanhamento 

das atividades propostas para os encontros foi elaborado um um planner, contemplando a 

apresentação do conteúdo dos modelos e ferramentas do Fall TIPS, dividido em capa (com 

identificação e dados demográficos dos participantes), sumário, cronograma, e demais páginas 

organizadas de acordo com os objetivos de cada encontro, com espaço para anotações das 

percepções dos participantes, para que a coleta de dados seja dinâmica. A revisão bibliográfica 

contribuiu para melhor compreensão sobre a temática de pesquisa participativa e para a 

organização da coleta de dados de grupos de trabalho. 
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A importância da morfologia dendrítica de neurônios na região ventricular-subventricular reside 

no fato que é na região periventricular que há maior concentração de axônios dopaminérgicos, 

oriundos principalmente da parte compacta da substância negra e área tegmentar ventral. Ao 

estudar a morfologia dendrítica desses neurônios, consegue-se estabelecer relações entre 

expressão de certas proteínas nas espículas dendríticas, como o CART (cocaine and amphetamine 

regulated), com conexões interneuronais. Os neurônios dopaminérgicos e o sistema límbico, 

relacionados à região de estudo nesta pesquisa, têm relevância por estarem associados a doenças 

e condições de sofrimento para as pessoas, como Doença de Parkinson, depressão, ansiedade, 

dependência química de cocaína e anfetamina. Este projeto de Iniciação Científica está 

relacionado com o projeto guarda-chuva do orientador “Investigação de um novo substrato neural 

e molecular de drogas psicotrópicas e de sua relação na formação de neurônios no cérebro jovem 

e adulto” e tem também relação com o projeto de pesquisa para mestrado “Estudo das 

ramificações dendríticas de neurônios do sistema límbico em camundongos tratados com 

neuropeptídeo CART. Dessa forma, a motivação desta pesquisa é construir uma aplicação eficaz 

de métodos para visualização da morfologia dendrítica de neurônios da região ventricular e 

subjacente, permitindo que se tenha um método eficaz para comparação na pesquisa da expressão 

proteica dos neurônios periventriculares.. Isso têm sido feito ao aperfeiçoar a aplicação do método 

Golgi-Cox em cortes encefálicos, assim como fazer uso de outras colorações, como Nissl e 

imunohistoquímica para tirosina hidroxilase. Durante a pesquisa focamos no método Golgi-Cox, 

já conhecido como ótima forma de visualização de espículas dendríticas, testando dois protocolos 

deste método: o Golgi-Cox Sareesh- Árabe e o Protocolo Golgi-Cox Sami-Alemão, além de um 

protocolo de imunohistoquímica também. Durante os testes, reconhecemos que as imagens 

obtidas dos dendritos foram obtidas com o protocolo Golgi-Cox Sareesh- Árabe (curto), o que se 

mostrou interessante, sendo que se trata de um protocolo mais curto e mais barato. 
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A esquizofrenia tem sido associada com um aumento de marcadores inflamatórios. A elevação 

de citocinas e proteínas pró-inflamatórias como a interleucina 6 (IL-6) e a proteína C-Reativa 

(PCR) se relacionam com alterações nos sistemas neurotransmissores. Neste estudo, foram 

comparados os níveis de PCR e IL-6 entre o grupo de pacientes com esquizofrenia e o de 

controles. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do complexo hospital de 

clínicas do paraná (CHC-UFPR). Foram incluídos 78 pacientes diagnosticados com 

esquizofrenia, do Programa de Atenção ao Paciente com Transtorno Psicótico (PROAP) do HC-

UFPR e 103 controles, recrutados a partir do biobanco. Pertenciam ao grupo de pacientes, 55 

pacientes do sexo masculino e 23 do feminino, com média de 40.9 anos de idade (sd = 13.1). O 

IMC médio foi de 27.6  (sd = 5.32). Todos os pacientes do PROAP com quadro psiquiátrico 

estável foram convidados a participar da pesquisa, excluídos quando com condições que 

interferissem em marcadores inflamatórios. Já o grupo controle foi composto por 54 homens e 49 

mulheres, com média de 37.4 anos (sd = 11.1). Neste grupo, o IMC médio foi de 27.9 (sd = 4.44). 

Os pacientes e controles incluídos foram informados quanto a sua participação na pesquisa e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Dos pacientes incluidos, 

coletou-se: o protocolo de inclusão PROAP/HC-UFPR e a entrevista clínica estruturada para os 

transtornos do DSM-5, além de coleta de sangue para processamento e análise dos níveis de PCR 

e IL-6 pelo método de imunoturbidimetria, com a dosagem em mg/dL. A análise de dados foi 

feita pelo programa Jamovi, em que se comparou os níveis da Proteína-C Reativa e IL-6 entre os 

dois grupos, por meio do teste de Mann Whitney. Quanto aos valores de PCR, os pacientes 

apresentaram níveis séricos médios de 0.365 mg/dL, com mediana 0.220 (sd = 0.371), enquanto 

o grupo controle apresentou valor médio de 0,266 mg/dL, com mediana de 0,150 (sd = 0.287). Já 

os valores de IL-6 no grupo de pacientes obtiveram número médio de 34.656, com mediana de 

24.200 (sd = 28.088). No grupo controle, o valor médio de IL-6 foi de 3.737, com mediana de 

2.400 (sd = 5.468).  A análise comparativa foi feita pelo teste de Mann-Whitney U, em que a 

diferença entre os grupos obteve significância estatística, com valores de p de 0,029 para PCR e 

menor que 0.001 para IL-6. Nosso estudo mostrou que pacientes com esquizofrenia quando 

comparados com grupo controle apresentam maior concentração de marcadores inflamatórios. 
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O sistema penitenciário influencia a saúde das pessoas privadas de liberdade e dos profissionais 

de delegacias que trabalham nesse sistema. Esses profissionais possuem um alto grau de 

sofrimento mental, e o seu acesso à saúde é atrelado ao seu trabalho. Esse trabalho tem como 

objetivo analisar como são compreendidas as questões relacionadas ao sofrimento mental em 

delegacias e entender como os profissionais buscam cuidado para estes problemas, na perspectiva 

dos próprios profissionais. Para isso, a pesquisa utiliza um método qualitativo, com suporte 

fenomenológico e hermenêutico. Foram entrevistados profissionais da Delegacia de Furtos e 

Roubos de Veículos, em Curitiba, por meio de plataforma virtual, por entrevista composta de 

perguntas disparadoras, para entender as estratégias que os policiais desta delegacia utilizam para 

lidar com as suas questões de saúde, com foco na saúde mental e sofrimento mental relacionado 

ao trabalho. As entrevistas duram de 30 a 60 minutos e serão transcritas, sendo realizada 

categorização por núcleos argumentais. Posteriormente, esses núcleos argumentais serão 

analisados e será montada uma grade de análise nas categorias obtidas, e os resultados serão 

discutidos conforme o que se tem na literatura nacional e internacional. Para contatar os 

entrevistados foi utilizada a abordagem em bola de neve, em que o primeiro entrevistado forneceu 

o contato de outros policiais. Até o momento, foram contatados 21 profissionais por telefone, dos 

quais 4 já foram entrevistados, e outros já concordaram em conceder a entrevista. Entre os temas 

mais abordados estão a instabilidade psicológica requerida pelo ambiente de trabalho e o acesso 

precarizado a serviços de saúde, principalmente de saúde mental. Os policiais possuem acesso ao 

SAS (Sistema de Assistência à Saúde), fornecido pelo Paraná Previdência; entretanto, há demora 

no atendimento e não se tratam de programas voltados especialmente aos policiais. Além disso, 

há ainda uma resistência em admitir a existência de problemas de saúde mental, uma vez que 

procurar ajuda dentro da delegacia pode levar a repercussões funcionais punitivas. Assim, muitos 

funcionários preferem buscar atendimento particular, ainda que seja mais custoso. Dessa forma, 

o manejo da saúde dos profissionais de delegacias passa não só por questões institucionais, mas 

também por uma taxação estigmatizadora, o que dificulta sua busca pelo acesso à saúde mental. 
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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 patologias, tais, 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, 

foi avaliada a participação de neurônios únicos registrados no NAc shell em uma tarefa de 

aproximação de recompensas, em um labirinto radial. O presente trabalho, por sua vez, tem um 

caráter primariamente pedagógico, onde buscamos realizar uma revisão da literatura  e também 

de trabalhos do nosso grupo de pesquisas em relação às problemáticas expostas acima. Além 

disso, outro objetivo pedagógico importante deste trabalho de Iniciação Científica de Ensino 

Médio foi a introdução a atividades cientícas do laboratório e a iniciação ao trabalho prático com 

a linguagem de programação MATLAB, para prover conhecimentos básicos sobre análises 

estatísticas dos dados de neurônios únicos registrados no NAc shell mencionados acima. Para a 

relização do primeiro objetivo pedagógico, foram realizadas a leitura, apresentações e discussões 

de trabalhos relacionadas a área de neurociências. Quanto ao segundo e terceiro objetivos 

pedagógicos, foi realizado o acompanhamento de experimentos de padronização da tarefa de 

busca por recompensas em um labirinto automatizado, tal como a realização de treinamentos para 

a iniciação do uso de ferramentas básicas incluídas no programa MATLAB. Assim sendo, a 

realização deste projeto de Iniciação Científica de Ensino Médio cumpriu com os seus objetivos 

pedagógicos de introdução do participante ao ambiente cientifico.  
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O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica e progressiva, caracterizada pelo aumento 

de glicose plasmática devido a incapacidade de produção de insulina, em decorrência da 

destruição das células β pancreáticas. O desenvolvimento da patologia está relacionado a fatores 

genéticos e ambientais. Variações genéticas como polimorfismos de único nucleotídeo (SNP) já 

foram relacionados com o desenvolvimento da doença e alterações metabólicas relacionadas. A 

hiperglicemia característica do diabetes resulta em um aumento na produção dos produtos finais 

de glicação avançada (AGEs) que agem ligando-se a receptores específicos, particularmente o 

receptor para produtos finais de glicação avançada (RAGE), esta interação AGE-RAGE ativa a 

transcrição de outros genes, resultando assim no aumento da resposta inflamatória, e de moléculas 

associadas à aterogênese e trombogênese. Mais de trinta polimorfismos já foram descritos para o 

gene RAGE, entre eles o polimorfismo funcional -429T>C (rs1800625) da região promotora de 

RAGE que acarreta a alteração dos níveis de expressão desta proteína, tornando-o importante em 

estudos associados ao DM1. O objetivo deste estudo tipo caso-controle foi a genotipagem do 

polimorfismo rs1800625 em 144 pacientes portadores de DM1 e 165 indivíduos saudáveis, 

utilizando a metodologia de PCR-RFLP. O presente projeto tem aprovação do Comitê de ética 

em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da UFPR identificado sob CAAE 

24676613.6.0000.0102. As frequências (%) para os genótipos TT/TC/CC foram 77,5/21,2/1,3 e 

76,2/22,3/1,5 para os grupos controle e DM1 (p=0,805), respectivamente. A frequência do alelo 

de menor frequência C no grupo controle (11,8%; 95%IC 8-15%) não foi diferente (p= 0,605) do 

grupo DM1 (13,2%; 95%IC 9-17%), desta forma o polimorfismo rs1800625 não foi associado ao 

DM1 na população estudada. 
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A deficiência é um fenômeno comum na sociedade moderna e diante disso, surge a necessidade 

de produções cientificas relevantes que busquem englobar essa parcela da população que 

reconhecidamente, merece atenção e inclusão. A literatura mostra que os responsáveis por pessoas 

com deficiência podem apresentar algum prejuízo na qualidade de vida, devido a sobrecarga. 

Tendo isso em vista, este trabalho objetivou analisar o impacto de ser o responsável por uma 

pessoa com deficiência intelectual na qualidade de vida e saúde do cuidador. Esse trabalho foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Paraná sob CAAE 

#4.899.727. Os dados foram coletados na Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional 

(FEPE), com questionário aplicado a pais de estudantes com deficiência Intelectual, transtorno 

global do desenvolvimento e múltiplas deficiências. O instrumento utilizado foi o Peds QLTM  - 

Módulo de Impacto na família. Com o auxílio de profissionais da instituição, o questionário, Peds 

QL TM foi adaptado para a aplicação na instituição afim de que fosse compreensível pelos 

pais/responsáveis. Os dados foram analisados utilizando o programa Statistical Packge for the 

Social Science (IBM SPSS for Apple OS, versão 25.0, Armonk, NY: IBM Corp), utilizando teste 

de associação Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Foram obtidas 203 respostas, 

majoritariamente por indivíduos do sexo feminino (183 respostas). Nos resultados, houve 

significância estatística de respostas positivas para a pergunta “Você se sentiu cansado para as 

tarefas domésticas?” por responsáveis do gênero feminino (p = 0,016), enquanto para as demais 

perguntas: “Você se sentiu ansioso(a), triste ou com raiva?” (p=0,091), “Você teve dificuldade 

para prestar atenção ou se lembrar de algo?” (p=0,058) e “Você teve dificuldade para falar da 

saúde do seu filho(a) para os profissionais de saúde?” (p=1,00), não houve significância 

estatística. Os resultados alcançados sugerem que a rotina desgastante, aliada as dificuldades 

atreladas às condições da pessoa aos seus cuidados propicia as responsáveis do sexo feminino, 

certa indisposição para realizar atividades cotidianas, como realizar as tarefas domésticas, 

resultado que sugere a sobrecarga presente para o sexo feminino. 
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Ginkgo biloba é uma espécie arbórea nativa da China conhecida por seu potencial paisagístico e 

medicinal. É o único representante vivo de sua família, Ginkgoaceae, e possui crescimento lento 

além de uma taxa relativamente baixa de germinação de suas sementes. A alporquia e a 

miniestaquia são técnicas de propagação vegetativa interessantes para a confecção de mudas uma 

vez que independem de sementes, mantêm as características da planta matriz e, no caso da 

miniestaquia, aproveita o potencial juvenil das matrizes para aumentar sua eficiência. Neste 

sentido, a associação dessas técnicas com o uso de reguladores vegetais que promovem a divisão 

e diferenciação celular, como as auxinas, para estimular a formação de raízes adventícias é 

bastante difundido. O presente estudo propõe avaliar essas técnicas na propagação vegetativa, 

focando no efeito do ácido indol butírico (IBA) sobre o enraizamento em ambas. Para a 

miniestaquia, em abril/2022 foram coletadas miniestacas de aproximadamente 4 cm de 

comprimento, sem folhas, a partir de minicepas já consolidadas de área a pleno sol do GEPE 

(Grupo de Estudo e Pesquisa em Estaquia, no Laboratório de Macropropagação da Universidade 

Federal do Paraná. Em seguida essas foram submetidas a 4 tratamentos com IBA em solução 50% 

hidroalcóolica nas seguintes concentrações: 

0 mg L-1, 1500 mg L-1, 3000 mg L-1 e 4500 mg L-1. O plantio foi realizado em tubetes com 

vermiculita de granulometria fina e as estacas mantidas em casa de vegetação. A avaliação se dará 

após 120 dias da instalação. Já para a alporquia, no outono/2022 foram confeccionados alporques 

em árvores adultas - distribuídas pelo campus Jardim Botânico da UFPR - por meio de um 

anelamento de 2 cm de comprimento nos galhos, os quais foram tratados com as mesmas 

concentrações de IBA, veiculadas em pasta de vaselina e envoltos por plástico e vermiculita de 

granulometria fina previamente umedecida. A avaliação dos alporques será realizada após 120 

dias da instalação do experimento. O trabalho continua em andamento e, no momento da 

avaliação, pressupõe-se que as maiores taxas de enraizamento se darão nas maiores concentrações 

de IBA. Este experimento será repetido na primavera/2022. Assim sendo, espera-se que os 

aspectos da propagação vegetativa de Ginkgo biloba possam ser melhor elucidados. 
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Nos últimos anos a segurança dos antibióticos melhoradores do desempenho passou a ser 

questionada em virtude do seu uso rotineiro na alimentação das aves. Dessa forma, novos 

compostos vêm sendo estudados, em destaque os extratos vegetais, usados como aditivos 

nutricionais fitogénicos, que podem modular a microbiota intestinal de frangos de corte e 

beneficiar a saúde e o desempenho das aves. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de 

diferentes aditivos nutricionais em dietas de frango de corte, sobre o desempenho e a integridade 

intestinal. Foram utilizados 2250 pintos de corte, sexo misto, distribuídos em um delineamento 

inteiramente casualizado em 5 tratamentos x 9 repetições x 50 aves/box. As dietas experimentais 

consistiam em: Dieta A - dieta controle (DC); Dieta B – DC + aditivo comercial A; Dieta C – DC 

+ aditivo a base de cloreto de sódio, extrato de Macleaya cordata, Macleaya cordata desidratada; 

Dieta D – DC + aditivo comercial B e Dieta E – DC + aditivo a base de Clinoptilolita, levedura 

hidrolisada de cervejaria, Bentonita, Cinamaldeido e Sílica. Na primeira semana foi realizado 

estresse por frio (26oC por 4 horas ao dia – das 4h às 8h), na segunda semana foi realizado estresse 

por calor (30oC por 4 horas das 13h às 17h), da terceira até a sexta semana a temperatura foi 

mantida em 5°C acima da zona de conforto térmico para temperatura ideal da semana (30 – 27oC 

por 4 horas das 13h às 17h). Semanalmente, foi avaliado o desempenho zootécnico, realizada a 

classificação de lesões/ou alterações na mucosa intestinal de 2 aves/repetição, e a avaliação das 

propriedades mecânicas de jejuno (força de rasgamento, dureza e elasticidade). Os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e comparados pelo teste de média (Tukey 5%) com 

auxílio do programa estatístico SAS. Não houve efeito significativo da dieta controle e das dietas 

suplementadas por aditivos fitogênicos sobre o desempenho produtivo dos frangos de corte. Aos 

21 dias de idade, houve diferença significativa (p<0,05) para a resistência do jejuno. Aves que 

receberam a dieta B apresentaram maior resistência que o jejuno das aves suplementadas com a 

dieta E. As demais dietas não difeririam entre si (p>0,05). Não houve diferença significativa 

(p>0,05) das dietas sobre os scores de lesão na mucosa intestinal das aves. A suplementação de 

aditivos fitogênicos e extratos vegetais nas dietas de frangos de corte mostraram-se ferramentas 

promissoras na substituição dos antibióticos melhoradores do desempenho. 
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Rico em vitaminas, minerais e compostos fitoquímicos, o consumo de repolho roxo cru e cozido 

tem sido relacionado com a prevenção de diversas doenças. Entretanto, o processamento 

doméstico ou tecnológico pode levar a alterações físico-químicas, biológicas e nutricionais nos 

vegetais, que podem ser desejáveis ou não. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar 

a influência das técnicas de cocção caseiras na bioacessibilidade in vitro de fenólicos, flavonóides 

e atividade antioxidante de repolho roxo. As folhas do repolho (Brassica Oleracea var. capitata f. 

rubra) foram cortadas em pedaços tipo Chiffonade e submetidas à cocção por ebulição, vapor e 

micro-ondas, durante 10, 15, 20 e 25 min. O método colorimétrico com cloreto de alumínio foi 

empregado para a quantificação de flavonoides totais (FT), os fenólicos totais (CFT) foram 

quantificados pelo método Folin-Ciocalteu e a atividade antioxidante foi determinada pelos 

ensaios de DPPH, ABTS e FRAP. O teor de antocianinas (AMT) foi estimado pelo método 

espectrofotométrico. A bioacessibilidade de CFT, FT, AMT e atividade antioxidante (FRAP, 

DPPH e ABTS) antes e após a cocção foi avaliada por meio de digestão simulada in vitro. A 

cocção a vapor no período de 10 min apresentou as maiores porcentagens de aumento de CFT e 

as menores perdas de FT e AMT nas fases gástrica e intestinal após a digestão. Dessa forma, os 

resultados dessa pesquisa indicaram que o tratamento em vapor por 10 minutos tem a capacidade 

de fornecer quantidades de antioxidantes bioacessíveis maiores em comparação com os outros 

tratamentos e tempos testados. Dado a importância de fitoquímicos e antioxidantes na 

alimentação, optar pelo método de cocção caseiro mais eficiente pode auxiliar o consumidor na 

ingestão adequada de compostos benéficos para saúde. 
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A partir dos estudos relacionando a violência interpessoal e os maus-tratos aos animais, iniciado 

nos anos 60 e intensificando-se a partir de então, foi possível evidenciar uma relação de 

causalidade. A violência contra animais praticada por crianças e jovens é considerada um fator de 

risco para violência interpessoal futura. Os maus-tratos aos animais no ambiente familiar podem 

indicar a presença de violência contra a mulher ou outros vulneráveis. Objetivou-se desenvolver 

questionário que possibilite mensurar o grau de risco que um animal de estimação tutorado por 

mulher em situação de violência doméstica está sujeito a sofrer maus-tratos. Realizou-se pesquisa 

bibliográfica a partir das bases de dados Pubmed, Google Scholar e SciElo, utilizando-se de 

combinações de palavras-chave que abrangessem os temas: relação entre os tipos de violência e 

animais de estimação; causas históricas relacionadas à violência contra a mulher; direitos das 

mulheres e dos animais. O questionário, elaborado com base em ficha previamente publicada por 

Rocha, Galdioli e Garcia (2020) e base científica relacionada ao tema, é composto por nove 

afirmações e cinco respostas possíveis, visando mensurar quão próxima é a relação do animal de 

estimação à mulher em situação vulnerável, ameaças ou agressões que o animal já tenha sofrido 

e a frequência do uso de drogas pelo agressor. Foi atribuído 1 (um) ponto para “discordo 

totalmente”, 2 (dois) pontos para “discordo parcialmente”, 3 (três) pontos para “não sei 

responder”, 4 (quatro) pontos para “concordo parcialmente” e 5 pontos para “concordo 

totalmente”. Conforme pontuação atribuída, categorizou-se o risco do animal em ser maltratado 

em: baixo (9 a 18 pontos), médio (19 a 28 pontos) ou alto (29 a 45 pontos). Apesar de cada 

afirmativa apresentar mesmo peso são apresentadas em ordem crescente de gravidade. Situações 

menos alarmantes são apresentadas no início do questionário, a morte efetiva ou o sentimento da 

mulher que seu agressor seja capaz matar um animal são apresentadas ao final. Para fins de 

validação do entendimento e linguística, o questionário será testado a partir de um grupo focal 

com mulheres em situação de violência doméstica acolhidas na Casa da Mulher Brasileira de 

Curitiba e profissionais atuantes no local. 
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O cultivo celular é uma metodologia muito utilizada na pesquisa científica do câncer, permitindo 

o estudo das células em uma plataforma in vitro controlada. Dessa forma é utilizado para teste de 

fármacos visando avaliar de características tumorais como proliferação, invasão e capacidade de 

serem reconhecidas pelo sistema imune, por exemplo. As metodologias de cultivo podem ser 

divididas em bidimensional (2D) e tridimensional (3D), onde no cultivo 2D as células crescem 

em monocamada, fazendo interações célula-célula apenas em suas laterais. Já no cultivo 3D, as 

células crescem como esferoides por exemplo, realizando interações célula-célula em 

praticamente toda a sua superfície, de forma mais semelhante a arquitetura de tecidos in vivo. 

Porém, tumores não são compostos apenas de células tumorais, e a fim de melhor avaliar a 

resposta a fármacos, a introdução de coculturas 3D pode ser vantajosa. O presente trabalho visa 

a padronização de modelo in vitro de cocultivo 3D usando dois ou mais tipos celulares. Foram 

utilizadas as linhagens celulares B16-F10/GFP (melanoma murino expressando 

constitutivamente proteína fluorescente GFP) e BALB/3T3 (fibroblasto murino). Para a formação 

de esferoides foi utilizada a técnica combinada de hanging drop (HD) e matriz de baixa adesão 

(MAB), onde 3.000 células (na proporção de 1 melanoma: 2 fibroblastos) foram cultivadas em 

gota suspensa por 3 dias na tampa de uma placa de petri (HD). Após formados, os esferoides 

foram transferidos para MBA em placa de 96 poços com revestimento de agarose, e mantidos por 

7 dias. A fim de localizar cada tipo celular no interior do esferoide, foram realizadas análises de 

marcação nuclear com Hoescht de apenas um tipo celular (fibroblasto) e através de 

imunomarcação em cortes dos esferoides. Para ambas as metodologias ocorreram problemas 

técnicos, impossibilitando a aquisição de resultados, sendo necessárias novas análises. Ainda, a 

fim de validar o modelo de cocultura 3D, foi realizado ensaio de cocultura 2D utilizando 

nanopartículas em concentrações citotóxicas conhecidas para monocultura, sendo utilizadas as 

técnicas de vermelho neutro e cristal violeta para análise de viabilidade e proliferação celular. Os 

resultados sugerem que quando em cocultura, a viabilidade e proliferação celular tendem a serem 

reduzidas comparada às monoculturas, porém são necessários mais experimentos para 

confirmação. Após padronização dessas metodologias, os esferoides em cocultura serão tratados 

com os mesmos tratamentos, a fim de comparação dos resultados e validação do modelo de teste 

de fármacos.  
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A pesquisa foi realizada no Litoral Paranaense, local de grande diversidade biológica e cultural, 

onde coexistem áreas de reserva da mata atlântica diversas unidades de conservação e produção 

agrícola, predominantemente  a cultura da banana. No caso do município de Guaratuba, a maior 

parte da produção de banana fica situada em uma APA (Área de Produção Ambiental). Com o 

intuito de compreender melhor a produção de banana no litoral, precisamente em Guaratuba/PR, 

realizou-se a caracterização do manejo agrícola da produção de banana convencional de 

Guaratuba. Para tanto, descreveu-se o manejo de agroquímicos, os principais agrotóxicos 

utilizados, bem como suas classes toxicológicas, custos de produção e consequências 

socioambientais. A metodologia se deu em uma abordagem investigativa sistêmica, participativa 

e dialógica. Para esta finalidade foram utilizados, questionários semi-estruturados, entrevistas, 

reuniões, além de levantamentos bibliográficos e foto-documentação. No que diz respeito aos 

resultados percebe-se o uso intensivo de inseticidas, fungicidas, acaricidas e herbicidas, ocorrendo 

de seis a oito pulverizações ao ano. Além do uso de fertilizantes e adubos químicos na proporção 

de 1,8 t/ano de por hectare. Todos considerados de elevada taxa de toxicidade e alto risco 

ambiental. Nota-se ainda, que o uso intensivo dos agroquímicos trazem consequências como o 

alto custo da produção, ligados não somente aos defensivos, mas também as despesas de 

aplicação, como mão de obra, combustível e aluguel de maquinário. Conclui-se que a urgência 

em pensar alternativas à produção convencional de banana, com métodos não agressivos à saúde 

e ao meio ambiente, como a construção de métodos agroecológicos e sustentáveis podem ser 

viáveis ao desenvolvimento sustentável e econômico da região. 
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(SRAG) NO PARANÁ. 
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O Brasil tem sistemas de vigilância sentinela da Síndrome Gripal (SG) e também de vigilância 

universal da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) já consolidados antes da pandemia de 

2020. O Paraná se destaca com uma vigilância laboratorial com painel viral ampliado, incluindo 

linhagens de Coronavírus não pandêmicos. Assim, o entendimento do histórico dessas vigilâncias 

no estado até os processos de vigilância dos dias atuais faz-se necessário. Nesse sentido, o objetivo 

do presente trabalho é descrever o histórico de implantação da vigilância sentinela da síndrome 

gripal (SG) e da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Paraná. Para elaboração 

do histórico da vigilância do Paraná, foram realizadas entrevistas, mediante questionário 

semiestruturado, com profissionais da vigilância epidemiológica e vigilância laboratorial da 

SESA-PR. O método de recrutamento de profissionais para as entrevistas foi realizado por 

amostragem não probabilística em cadeia. Foram convidados a participar o responsável do serviço 

de virologia do LACEN-PR e da vigilância epidemiológica da SG/SRAG da SESA-PR, e mais 

profissionais de cada área, que tenham participação atual ou pregressa na vigilância 

epidemiológica ou laboratorial de SG/SRAG. As entrevistas ocorream virtualmente, via vídeo-

chamada, em decorrência das medidas de distanciamento da pandemia de COVID-19. A 

vigilância epidemiológica de SG no Paraná iniciou nos anos 2000, com o objetivo de se 

demonstrar quais vírus que se encontravam em circulação. Em 2009, inicia-se a vigilância de 

SRAG no Paraná. Os métodos utilizados nesse período consistiam em sorológicos, 

imunofluorescências e semelhantes. Em 2009, diante do advento da pandemia de H1N1, fez-se 

necessária a identificação dos subtipos do vírus influenza circulantes, surgindo a primeira 

inovação na vigilância de SG e SRAG, com o LACEN-PR iniciando a subtipagem do vírus 

influenza através de métodos de biologia molecular. Mais tarde, o LACEN-PR iniciou o 

desenvolvimento de uma própria metodologia, de biologia molecular, conhecida como “simple 

plex”, com um painel viral menor, posteriormente transformada em “multiplex”, com um painel 

de identifcação viral expandido, implantado integralmente em 2015, sendo utilizado atualmente. 

A evolução da vigilância de SG e SRAG no Paraná ocorreu de forma relacionada com eventos 

importantes como a pandemia de H1N1 em 2009, e teve o LACEN-PR como seu principal 

protagonista nas técnicas de vigilância, permitindo que o estado ganhasse o destaque que possui 

atualmente na vigilância de vírus respiratórios. 
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O tema da alimentação saudável entre adolescentes não é novo. Há na literatura científica muitas 

estratégias para apresentar e repassar a relação entre a alimentação e a promoção da saúde para a 

comunidade. Mesmo assim, percebe-se que persiste a preocupação de órgãos de saúde e educação 

com o aumento de obesidade entre adolescentes escolares, o que nos provoca a tentar entender a 

raiz desse problema, definir estratégias que proporcionem a sensibilização de professores e 

estudantes em relação ao tema, contribuir para a construção colaborativa do conhecimento 

científico, e eventualmente mitigá-lo. Com isso, o protocolo de Ciência Cidadã intitulado “A 

disponibilidade de alimentos nas cantinas e refeitórios de escolas públicas do Estado do Paraná”, 

em desenvolvimento no Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola (PICCE), tem 

como foco identificar os grupos alimentares mais presentes disponíveis para os adolescentes nas 

escolas, e dentre esses, quais são os mais adquiridos para consumo. Este protocolo contempla um 

guia didático para que o professor possa trabalhar essa temática dentro da perspectiva proposta 

pela BNCC, um protocolo de pesquisa sobre os alimentos disponíveis na escola e um planner, 

para registro pelo aluno das atividades propostas pelos professores e dos dados coletados - foco 

deste relato. Esses registros devem acontecer durante as aulas sobre a temática, e incluem o 

registro da disponibilidade e da aquisição dos alimentos no decorrer de uma semana. Ainda, 

contempla um espaço disponível também para a análise dos dados coletados pelo próprio 

estudante. Espera-se que, ao final das atividades desenvolvidas entre professores e alunos, haja 

uma sensibilização dos estudantes sobre os temas alimentação saudável, saúde e sobre o método 

científico para resolver problemas da vida real de forma simplificada e coerente, que os próprios 

estudantes contribuam com a pesquisa, ou seja, tenham a experiência de serem pesquisadores. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  405 

VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DOS LAUDOS NÃO OFICIAIS 

DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. 

Nº 202212183 

Autor(es): Gabriel Mondin Nogueira 

Orientador(es): Silvania Klug Pimentel 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Análise De Erros, Raio X, Tomografia Computadorizada 

 

Objetivo: Os erros diagnósticos durante a interpretação de um exame de imagem pelo médico 

podem acarretar aumento da mortalidade e do tempo de internação dos pacientes. A taxa de 

divergência entre o laudo dado por um médico radiologista e a avaliação preliminar de um Médico 

Emergencista (ME) pode chegar a mais de 20%. O objetivo deste trabalho foi comparar as 

avaliações dos exames de imagem realizadas pelo ME com os laudos oficiais emitidos pelos 

radiologistas. Métodos: Estudo seccional e transversal, no qual foram avaliadas interpretações 

dos exames (documentadas no prontuário pelos ME) de todos os pacientes submetidos à 

tomografia computadorizada (TC) de tórax, abdome ou pelve realizada na emergência, em um 

intervalo de 8 meses. Esses dados foram comparados com os laudos oficiais do médico 

radiologista (padrão ouro). Os dados foram analisados com o programa computacional Stata/SE 

v.14.1. StataCorpLP, USA. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética do Hospital do Trabalhador 

sob o número 32122820.8.0000.5225. Resultados: Foram incluídos 508 pacientes no estudo. A 

divergência entre ME e radiologista ocorreu em 27% dos casos. O tipo de divergência mais 

incidente foi a não descrita pelo ME, mas descrita pelo radiologista. A chance de haver 

divergência em um caso de politrauma é 4,93 vezes maior em relação ao caso de somente trauma 

contuso em um segmento. Foi encontrada também uma diferença estatisticamente relevante no 

tempo de internamento dos pacientes que tiveram interpretações divergentes das tomografias. 

Conclusão: O estudo encontrou uma taxa de divergência relativamente alta entre o laudo do ME 

e o laudo oficial do radiologista. Contudo, menos de 4% dessas foram consideradas como 

clinicamente relevantes, indicando a capacidade dos ME em interpretar os exames de imagem de 

forma satisfatória. 
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Objetivo: Descrever a experiência de uma instituição na implementação de protocolo de rastreio 

de COVID-19 com tomografia computadorizada (TC) de tórax para pacientes vítimas de trauma. 

Materiais e métodos: Estudo observacional longitudinal. Foram incluídos todos os pacientes 

adultos, vítimas de trauma, atendidos durante 67 dias na pandemia de COVID-19, e que 

realizaram TC de tórax na admissão. Pelo protocolo vigente, pacientes com trauma 

moderado/grave com necessidade de internamento/cirurgia realizaram TC de tórax. Casos com 

TC sugestiva de COVID-19 foram manejados como infectados, ativando protocolos de controle 

de infecção no centro cirúrgico e no internamento. Análise univariada foi realizada para comparar 

subgrupos de pacientes conforme indicação da TC de tórax (mecanismo de trauma ou protocolo 

COVID-19). Resultados: Ao total, foram incluídos 352 pacientes no estudo. A média etária dos 

pacientes foi de 44,95 anos e 74,64% desses eram masculinos. A maioria dos pacientes (72,16%) 

realizou TC de tórax devido ao mecanismo de trauma. Nove pacientes (2,35%) apresentaram 

tomografias sugestivas de COVID-19, sendo sete destas tomografias realizadas pelo protocolo de 

rastreio. Desses nove pacientes, três eram sintomáticos e apenas um deles apresentou confirmação 

laboratorial de SARS-CoV-2. Em relação aos subgrupos de indicação da TC, houve diferença em 

relação à região corporal do trauma (p = 0,000), presença de sintomas (p = 0,014) e presença de 

alterações de imagem (p = 0,000). Conclusão: A TC de tórax, apesar de ainda beneficiar de mais 

validação, mostra ser uma ferramenta importante para triagem de COVID-19 no trauma. 

Significado clínico: Melhoras no rastreio de casos suspeitos de COVID-19 pode permitir melhor 

alocação de recursos e minimização de transmissão viral no contexto do trauma. 
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A criação de abelhas sem ferrão (ASF), chamada de meliponicultura, mostra-se cada vez mais 

relevante, especialmente no que se refere à produção de mel. Nesse sentido, além da espécie da 

abelha, a região geográfica, o clima, o processamento, a manipulação, o tempo de armazenamento 

e a embalagem são elementos que provocam alterações na composição físico-química, 

microbiológica e sensorial do mel das ASF. Contudo, referido mel, por ter elevada umidade e 

atividade de água, bem como altas concentrações de açúcares, favorece o crescimento de 

microrganismos e de fermentação. Sob esse aspecto, a pasteurização pode eliminar ou reduzir os 

microrganismos termossensíveis e favorecer a armazenagem por tempo maior. No entanto, o 

tratamento térmico pode modificar as propriedades físico-químicas e biológicas dos méis. Desse 

modo, o objetivo do presente trabalho foi identificar o perfil microbiológico, a atividade de água 

e a atividade antioxidante de mel pasteurizado e não pasteurizado de abelhas Tubuna durante o 

armazenamento. Na análise microbiológica, realizou-se a contagem de bactérias aeróbias 

mesófilas, bolores e leveduras. A atividade de água foi analisada em equipamento Aqualab, e a 

atividade antioxidante foi avaliada pelos ensaios de eliminação dos radicais DPPH e ABTS. A 

contagem de bactérias aeróbios mesófilos variou de 1, 90 a 2,67 log10 UFC/g, nas amostras in 

natura, e de 1,94 a 2,72 log10 UFC/g em méis pasteurizados. Já a contagem de bolores e leveduras, 

de 2,20 a 3,03 log10 UFC/g e 1,59 a 3,06 log10 UFC/g, nos in natura e pasteurizados, 

respectivamente. Atividade de água variou de 0,692 a 0,752, e os méis de ASF apresentaram 

atividade antioxidante antes e após a pasteurização, assim como após 60 dias de armazenamento. 

Os resultados demonstram que houve alteração entre não pasteurizado e pasteurizado. 
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A prematuridade é classificada como qualquer nascimento antes da 37ª semana de gestação. Na 

criança, o nascimento prematuro pode causar alterações sistêmicas pela formação incompleta dos 

órgãos, podendo gerar aumento do risco de complicações neonatais. Em relação ao sistema 

estomatognático, alguns estudos evidenciam o atraso na erupção dentária e maior prevalência de 

presença de fenda palatal. O objetivo deste estudo longitudinal foi avaliar as características orais 

em crianças prematuras comparando-se àquelas nascidas a termo. Foram selecionadas, na linha 

de base, 29 crianças prematuras e 39 crianças nascidas a termo, e examinadas aos 15, 30, 90 e 

180 dias. Foram coletadas informações a respeito do parto e condições em saúde neonatais. O 

exame clínico bucal do bebê foi realizado de acordo com a sequência proposta pela World Health 

Organization (1980). A inserção do freio lingual foi analisada seguindo o protocolo de Bristol 

(The Bristol Tongue Assessment Tool). Foram também analisadas a presença de fenda palatal, 

dental natal e cistos orais. Além disso, foram analisados a relação maxilo-mandibular dos rodetes 

gengivais e a erupção do primeiro dente decíduo. Foram avaliadas, na primeira fase do estudo 

(T0, aos 15 dias de vida), 29 crianças prematuras (1 extremo prematuro, 7 muito prematuros e 21 

pré-termos moderado a tardio) e 39 crianças nascidas a termo. Na segunda fase, (T1, aos 30 dias 

de vida), foram avaliadas 29 crianças prematuras e 39 crianças a termo. Na terceira fase, (T2, aos 

90 dias de vida), foram avaliadas 28 crianças prematuras (1 extremo prematuro, 7 muito 

prematuros e 20 pré-termos moderado a tardio) e 33 crianças a termo. Na quarta fase do estudo 

(T3, aos 180 dias de vida), foram avaliadas 24 crianças prematuras (1 extremo prematuro, 5 muito 

prematuros e 18 pré-termos moderado a tardio) e 26 crianças a termo. Não houve diferença 

significativa quanto a presença de cistos de desenvolvimento considerando-se os dois grupos 

(P>0,005). As características de posição maxilo-mandibular dos rodetes gengivais foram 

semelhantes comparando-se crianças prematuras e aquelas nascidas a termo. Não houve diferença 

nas médias dos escores de Bristol comparando-se os dois grupos (P>0,05). Apenas 5 crianças 

nascidas a termo e 2 nascidas prematuras apresentaram a erupção do dente decíduo aos 6 meses 

de idade. Nenhuma criança apresentou fenda palatal e apenas uma nascida a termo, dente natal. 

Os resultados deste estudo mostraram características orais semelhantes em crianças prematuras e 

nascidas a termo. 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da inclusão de aditivo nutricional a base de ácido 

butírico, proteinato de zinco e levedura hidrolisada sobre a capacidade proliferativa dos 

enterócitos e a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Foram utilizados 3.936 pintos de corte 

machos de um dia, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 6 x 2, totalizando 12 tratamentos, 8 repetições com 41 aves por box. Os tratamentos 

experimentais consistiram em um controle negativo (CN) sem antibiótico melhorador de 

desempenho; controle positivo (CP) com antibiótico melhorador de desempenho (bacitracina de 

zinco); CP + 1.0kg de blend de aditivos/tonelada de ração; CN + 0,5kg; CN + 1,0kg e CN + 1,5kg 

de blend de aditivos/tonelada de ração vs com ou sem desafio entérico. O blend de aditivos 

utilizado era composto por butirato de sódio encapsulado, levedura hidrolisada e proteinato de 

zinco. As dietas experimentais foram a base de milho e farelo de soja, formuladas para atender as 

exigências nutricionais de frangos de corte. Aos 14 e 16 dias de idade, as aves dos grupos 

desafiados receberam inoculação no inglúvio de vacina para coccidiose (20 vezes a dose 

recomendada) e inóculo contendo Escherichia coli (atcc® 8739™), respectivamente. Aos 19 dias, 

foram sacrificadas 2 aves/repetição e coletado amostras de mucosa intestinal para análise da 

capacidade proliferativa das células intestinais(PCNA-positivas). Também aos 19 dias foi 

realizada coleta de fezes do ceco das mesmas aves para analisar o perfil de ácidos graxos de cadeia 

curta (AGCC). Os resultados obtidos no experimento foram tabulados e avaliados utilizando-se 

análise de variância (ANOVA), do procedimento General Lineal Model (GLM), com auxílio do 

programa estatístico SAS (Statistical Analysis System, versão 9.4). Não houve efeito (p>0,05) 

sobre a quantificação de células PCNA-positivas no jejuno aos 19 dias de idade 

independentemente do desafio entérico e da dieta fornecida, porém, houve efeito significativo 

(p<0,05) sobre a produção de ácido acético para aves submetidas ao desafio entérico 

independentemente da dieta fornecida. O desafio entérico interferiu na homeostasia da microbiota 

intestinal, alterando o perfil de AGCC, demonstrando que houve uma alteração na composição da 

microbiota e a mudança no perfil de AGCC produzido. O uso de aditivos em substituição 

antibiótico melhorador de desempenho precisa ser avaliado em relação a composição, dosagem e 

frente a diferentes desafios sanitários, uma vez que são ferramentas seguras para a saúde humana 

e o meio ambiente. 
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A triagem, ato ou efeito de triar, separar e selecionar, é um processo realizado em atendimentos 

médicos com o objetivo de determinar a prioridade do tratamento dos pacientes de acordo com a 

gravidade de seu estado. No Brasil, a medicina utiliza o Sistema de Triagem de Manchester (STM) 

em serviços de Emergência para identificar as prioridades clínicas antes da avaliação médica. O 

STM é conhecido por sua escala de prioridade definida por cores, sendo elas: vermelho 

(emergência – atendimento imediato), laranja (muito urgente – atendimento em 10 minutos), 

amarelo (urgente – atendimento em 50 minutos), verde (pouco urgente – atendimento em 120 

minutos) e azul (não urgente – atendimento em 240 minutos).  Na medicina veterinária, a triagem 

ainda é realizada em sua maior parte de forma empírica e subjetiva, através da observação dos 

parâmetros vitais e do ABC da emergência (vias aéreas, respiração e circulação). Entretanto, essas 

técnicas podem ser aperfeiçoadas a fim de que os médicos veterinários intensivistas detectem 

prontamente casos mais graves e aprimorem a determinação do diagnóstico do paciente, além de 

definir a melhor terapia a ser instituída. Por meio de um estudo epidemiológico das principais 

afecções emergenciais admitidas no hospital veterinário de Palotina (HVP), foi criada uma escala 

de triagem baseada na STM para admissão de cães e gatos. O objetivo deste trabalho é verificar 

a viabilidade desta escala de triagem elaborada especialmente para o HVP, correlacionando 

resultados de exames laboratoriais que foram realizados nos animais que chegaram ao hospital 

veterinário como triagem em um período de 3 meses. Esses animais foram classificados em 

situações (emergência, muito urgente, urgente, pouco urgente e não urgente) de acordo com a 

quantidade de pontos que marcaram neste protocolo de triagem. Em relação aos resultados 

encontrados, pode-se perceber que a quantidade de pontos e a situação do animal estavam 

intimamente ligadas (valor de P <0,0001), de forma que animais em situação de emergência 

tinham mais pontos marcados. A correlação entre a quantidade de pontos e o valor de lactato 

sérico também teve significância estatística (valor de P=0,0256), provando que o lactato possui 

uma função importante na avaliação emergencial do paciente grave. 
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Introdução: O Protocolo de Transfusão Maciça (PTM) se tornou padrão nos centros de trauma e 

tem como objetivo principal disponibilizar produtos sanguíneos de maneira rápida, sistemática e 

eficaz para pacientes com sangramentos agudos graves, tendo como definição clássica transfusões 

de dez ou mais concentrados de hemácia (CH) em 24 horas. A pandemia de COVID-19 provocou 

inúmeras mudanças na prática médica e diversos desafios. No contexto do trauma, destacam-se 

os efeitos na oferta e demanda por produtos sanguíneos, afetados por fatores como redução no 

número de doações, lockdowns, menor circulação de pessoas nas ruas, cancelamento de cirurgias 

eletivas, dentre outros. Desse modo, o presente estudo tem como objetivo avaliar possíveis 

mudanças nas ativações do PTM durante o pico da pandemia em um hospital público referência 

em trauma. Metodologia: estudo retrospectivo, observacional, em que foram coletados dados no 

período de pico da pandemia de COVID-19 do registro de banco de sangue e do prontuário 

eletrônico de pacientes vítimas de trauma para quais foi ativado o PTM e comparados com o 

mesmo período em anos anteriores. Resultados principais e esperados: no ano de pandemia, em 

2020, houve um menor número de ativações do PTM no banco de sangue quando comparado aos 

três anos anteriores (17 vs 46 em 2017; 31 em 2018; 29 em 2019). Analisando individualmente 

cada ano, do total de ativações, 8 (17,3%) em 2017, 6 (19,3%) em 2018 e 7 (24,1%) em 2019 

foram para pacientes que efetivamente receberam transfusão maciça (TM) de acordo com o 

critério do estudo (≥ 10 CH em 24 horas). No ano de 2020, uma vez realizada a análise final de 

dados, espera-se que, durante esse período, o número de pacientes que de fato receberam TM seja 

proporcional ao número de ativações do PTM, ou seja, menor que nos anos anteriores à pandemia. 

Considerações esperadas: espera-se que o número reduzido de doações sanguíneas pode ter tido 

como consequência um menor número de protocolos ativados para pacientes que se beneficiariam 

dessa ativação. No entanto, lockdowns, com menor circulação de pessoas nas ruas, pode ter 

reduzido o número de traumas graves, diminuindo a necessidade de transfusões maciças. 
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A Medicina Veterinária do Coletivo é uma área de pesquisa recente e multidisciplinar, que 

engloba a Saúde Coletiva, Medicina de Abrigos, Medicina Veterinária Legal e Medicina 

Veterinária de Desastres. No contexto da Medicina de Abrigos, o cão doméstico, uma espécie 

com comportamento gregário e social, enfrenta diversos desafios de convivência, sendo comum 

a ocorrência de problemas comportamentais, os quais impactam na qualidade de vida e nas taxas 

de adoções desses animais que estão em abrigos.  Essa pesquisa teve como objetivo revisar as 

principais intervenções realizadas no comportamento de cães em abrigos de animais, averiguando 

sua capacidade em reduzir comportamentos negativos e melhorar a qualidade de vida. Para tanto, 

aplicou-se a metodologia de revisão sistemática Methodi Ordinatio. Essa metodologia se baseia 

no ano de publicação, fator de impacto e número de citações dos artigos para criar um 

ranqueamento de publicações, de modo que se obteve um portifólio de 23 trabalhos analisados. 

Quase a totalidade (91,3%) dos artigos selecionados foi publicada a partir do ano 2000, sendo os 

Estados Unidos o país de maior destaque, e a América do Norte a área geográfica com mais 

trabalhos. A maioria dos artigos avaliou os efeitos da interação humana no comportamento de 

cães de abrigo, seguido de intervenções como treinamentos, modificações ambientais, estímulos 

auditivos, feromônios, estímulos olfativos e tipos de alojamento (individual ou em grupo). De 

modo geral os trabalhos conseguiram obter efeitos significativos com as intervenções aplicadas, 

com o contato social aumentando comportamentos indicativos de relaxamento, os treinamentos 

atenuando a reatividade a situações antes percebidas como novas e ameaçadoras, os estímulos 

auditivos reforçando o estado de repouso, dentre outros.  
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O cigarro eletrônico (CE) surgiu como uma proposta para que os fumantes de cigarro 

industrializado pudessem trocar seu uso por uma alternativa mais saudável. Seu uso tem crescido 

ao longo dos anos, especialmente entre os jovens, mesmo não havendo estudos que comprovem 

o seu benefício e ser proibido pela ANVISA desde 2009. Durante o curso superior, muitos jovens 

acabam conhecendo e experimentando boa parte dos produtos do tabaco (PDT). Desta forma, 

objetivo dessa pesquisa foi analisar a curiosidade e a suscetibilidade dos estudantes universitários 

que nunca utilizaram nenhum PDT, do impulso de usar e dos comportamentos de desistência 

daqueles que utilizaram esses produtos. Além disso, a percepção de dano que os estudantes têm 

em relação aos PDTs também foi investigada. Um questionário eletrônico contendo perguntas 

objetivas feito na plataforma Google Forms foi aplicado aos estudantes dos cursos da área da 

saúde da UFPR. Os resultados foram analisados posteriormente com base nas planilhas do Google 

Sheets e pelos gráficos gerados automaticamente. Quatrocentos e cinco estudantes fizeram parte 

desse estudo. Dentre os usuários de qualquer PDT (235 estudantes), 43% indivíduos alegaram 

terem feito uso recente (pelo menos 30 dias anteriores a pesquisa). Entre os usuários recentes, 

78,2% disseram que o uso de PDT é algo que lhes dá prazer e 46,5% disseram sentir a necessidade 

de usar algum produto do tabaco nos últimos 30 dias. Cinquenta e seis por cento dos estudantes 

entrevistados disseram já terem pensado seriamente em parar de usar PDT e 69,1% alegaram já 

terem tentado parar de usar. Somente 7,4% já procuraram ajuda médica ou terapêutica para parar 

de usar. Entre os 169 estudantes que nunca usaram nenhum PDT, 96,4% disseram não ter 

curiosidade em provar qualquer PDT. Além disso, 94,1% disse achar que nunca irão usar algum 

PDT no futuro. O cigarro convencional foi visto pelos estudantes como o mais danoso entre todos 

os PDTs (47,9%), seguido pelo narguilé (16,6%), CE (14,9%) e cigarro de palha (10,4%). Setenta 

e seis porcento dos estudantes acreditam que os PDTs são danosos mesmo quando utilizados 

esporadicamente e 74,6% disseram não acreditar que o CE seja uma boa opção para as pessoas 

que querem parar de fumar. Dessa maneira, é possível notar que o uso dos PDTs está muito 

disseminado entre os jovens universitários e aqueles que nunca usaram não têm curiosidade de 

usa-los. Além disso, a maioria dos entrevistados sabe que o tabagismo representa um risco à saúde 

e que o CE não é um recurso capaz de auxiliar aqueles que pretendem parar de fumar. 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória, retrospectiva, com abordagem quantitativa, cujo objetivo 

foi caracterizar o perfil dos profissionais da saúde adoecidos durante a pandemia da Covid-19 em 

um complexo hospitalar de Curitiba-Paraná. Os dados coletados foram referentes ao mês de 

janeiro até outubro de 2021 no Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) 

de um hospital universitário de Curitiba. Foram selecionados atestados referentes ao Covid-19 

dos profissionais de saúde, excluindo a equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e auxiliares de enfermagem), sendo esses profissionais: fisioterapeutas, médicos, 

terapeutas ocupacionais, técnicos em radiologia, entre outros servidores da saúde. Os resultados 

foram apresentados em frequência absoluta e relativa. A análise deles ocorreu no mês de julho de 

2022 e as variáveis analisadas foram: sexo, setor de atuação, profissão, CID do atestado e tempo 

de afastamento. No sistema do SOST, o código 235 é utilizado quando houve a confirmação de 

caso Covid-19, ao passo que o código 236 era somente suspeita de Covid-19. Nesse período, 

foram entregues 661 atestados desses profissionais, do qual apenas 139 casos foram confirmados 

para Covid-19 (21%). No que tange os meses coletados, agosto foi o mês que mais ocorreu entrega 

de atestados ( n = 115/ 17,40%). Já o mês que menos recebeu atestados foi outubro (n = 19/ 2,9%), 

no entanto, isso se deve a incompletude de informações nos registros do sistema. Sobre o tempo 

de afastamento dos profissionais, o mais frequente foi de 3 dias (18,2%) e o menos frequente foi 

de 13 e 14 dias (0,15% cada período). A respeito dos códigos de CID, foram mais utilizados: 

Z20.9 (contato com e exposição a doenças transmissíveis não especificada), B34.2 (Infecção por 

coronavírus de localização não especificada), B34.9 (infecção viral não especificada), U07.2 

(COVID-19, vírus não identificado) e J06 (Infecções agudas das vias aéreas superiores de 

localizações múltiplas e não especificadas). Porém, percebe-se que muitas vezes os códigos não 

foram sinalizados na planilha de controle, o que torna esses dados inconsistentes. Espera-se que 

os resultados possam contribuir para melhorias nas estratégias preventivas ao adoecimento, além 

de possibilitar a minimização dos riscos que envolvem o trabalho da equipe de saúde. 
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Os adenovírus são agentes infecciosos comuns tanto em aves domésticas, quanto em selvagens. 

São divididos em três gêneros, sendo o Aviadenovirus (FAdV) espécie A sorotipo 1 (FAdV-1) o 

responsável pelo acometimento da moela em frangos. As manifestações clínicas são inespecíficas 

e incluem retardo no crescimento e desuniformidade do lote. Além disso, existe a presença de 

animais assintomáticos. O diagnóstico do FAdV-1 pelas manifestações clinicas e lesões de 

necrópsia é sugestivo, entretanto como diagnóstico confirmatório são necessárias técnicas mais 

precisas, como a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). O objetivo do presente estudo foi a 

detecção de Aviadenovirus 1 (FAdV-1) em ventrículo de frangos de corte utilizando a técnica de 

PCR. Foram avaliados 56 ventrículos de frangos de corte, com um a 45 dias de vida e suspeita 

clínica de erosão/ulceração em moela.As amostras foram classificadas em três grupos, conforme 

a idade: 1 (uma semana), 2 (duas a três semanas) e 3 (acima de três semanas). Como controle 

negativo das reações, foi utilizado água ultrapura autoclavada e como controle positivo, foi 

utilizada uma vacina autógena. O DNA viral foi extraído usando o kit Nucleospin® Tissue, e 

utilizados os primers FAdV-1A (sense primer) 5’TTCGAGATCAAGAGGCCAAGT3’ e FAdV-

1B (antisense primer) 5’GGTCGAAGTTGCGTAGGAAG3’ com fragmento esperado de 178pb. 

No total, 50 ciclos de replicação foram realizados no termociclador. Para visualização, as 

amostras amplificadas foram submetidas em eletroforese em gel de agarose 2% á 150V e 80mA. 

Posteriormente, corou-se com brometo de etídio e as bandas positivas foram visualizados sob luz 

ultravioleta. Das moelas, identificou-se 30,35% (17/56) amostras positivas, sendo 47,06% (8/17) 

no grupo 1, 41,18% (7/17) no grupo 2 e 11,76% (2/17) no grupo 3. Acredita-se que nesse último 

grupo o baixo resultado negativo da técnica ocorre pela baixa quantidade de material genético 

extraído utilizando a PCR. Este fato pode ser explicado pela cronificação das lesões associado a 

baixa carga viral do tecido. Além disso, o FAdV-1 foi detectado diretamente dos ventrículos 

(mucosa/musculatura), sem a realização do isolamento viral. Além disso, a maioria dos estudos 

realizam o isolamento viral através da inoculação em células embrionárias do fígado, rim ou 

fibroblastos de galinhas, o que possibilita elevados títulos virais quando cultivados em células 

suscetíveis. Apesar do resultado, conclui-se que a técnica de PCR com a extração de DNA 

realizada diretamente do ventrículo foi eficiente para detecção e confirmação do agente. 
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A análise histológica do produto de curetagem uterina faz parte da rotina dos laboratórios de 

patologia. O diagnóstico pode incluir desde abortos hidrópicos até quadros de doença e neoplasia 

trofoblástica gestacionais. As doenças trofoblásticas gestacionais são subclassificadas em mola 

hidatiforme completa (MHC) e parcial (MHP), sendo imprescindível a sua adequada definição 

diagnóstica para a instituição de terapêutica e acompanhamento adequado. Nesse sentido, técnicas 

complementares têm despontado como potenciais marcadores diagnósticos, como o p57, cuja 

perda da expressão pode ser avaliada através de reação imuno-histoquímica, que permite o 

diagnóstico diferencial entre MHC, MHP e aborto hidrópico. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

a expressão imuno-histoquímica de p57 em amostras teciduais de restos placentários resultantes 

de abortamento espontâneo, aborto anembrionado, doença trofoblástica gestacional e 

coriocarcinoma, bem como comparar os dados obtidos à evolução clínica das pacientes. A partir 

do arquivo do Serviço de Anatomia Patológica do Complexo Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná, foram selecionadas 99 amostras de curetagem uterina ou biópsia 

de endométrio de pacientes atendidas entre 2010 e 2020 no Serviço. Os diagnósticos histológicos 

das lâminas foram revisados e posteriormente submetidos a estudo imuno-histoquímico. Ao todo, 

foram constatados 2 coriocarcinomas, 15 cromossomopatias, 60 MHC,19 MHP e uma mola 

invasora. Após o estudo imuno-histoquímico para p57, observou-se que em 24 amostras houve 

discrepância em relação ao diagnóstico original. Em 10 casos de MHP foi demonstrada a 

negatividade para p57, enquadrando estes casos no grupo de MHC. O mesmo ocorreu em 10 casos 

de MHC, os quais apresentavam a positividade para este marcador, transferindo estas amostras 

ao grupo de MHP. Do total de pacientes, 16 evoluíram para coriocarcinoma e 41 perderam 

seguimento ambulatorial. O presente estudo aponta para a importância da utilização da imuno-

histoquímica complementar em amostras de curetagem uterina cujo diagnóstico diferencial inclua 

mola hidatiforme completa e seus mimetizadores, como mola hidatiforme parcial e aborto 

hidrópico. É importante a atualização constante dos patologistas envolvidos no diagnóstico destas 

entidades, com a finalidade de reduzir as discrepâncias diagnósticas que podem interferir 

diretamente sobre a conduta clínica e prognóstico das pacientes atendidas na instituição. 
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A prevalência de tabagismo é o resultado da iniciação de novos usuários e da interrupção do 

consumo por cessação do tabagismo ou morte. No entanto, na última década, o número de 

fumantes no país foi reduzido em 40%. Por outro lado, observou-se o surgimento de novos 

dispositivos para o consumo de tabaco (cigarros eletrônicos e narguilé). Isto atraiu muitos jovens 

dispostos a fumar, uma vez que tais recursos se intitulam como não danosos e possuem aromas 

mais atrativos. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o uso e a frequência de diferentes produtos 

do tabaco (PDT) na população universitária. Além disso, a exposição ao marketing comercial da 

indústria tabagista foi investigada. Um questionário eletrônico contendo perguntas objetivas feito 

na plataforma Google Forms foi aplicado aos estudantes dos cursos da área da saúde da UFPR. 

Os resultados foram analisados posteriormente com base nas planilhas do Google Sheets e por 

gráficos gerados automaticamente. Quatrocentos e cinco estudantes (77,3% mulheres e 22,7% 

homens) com média de idade de 22,7 anos (17 - 42) fizeram parte desse estudo. O questionário 

foi dividido em três seções com perguntas sobre o uso, a frequência e a influência do marketing 

comercial tanto de PDT quanto do cigarro eletrônico (E-Cig). Os resultados revelaram que 51,4% 

e 48,1% dos entrevistados já haviam utilizado E-Cig ou PDT, respectivamente. Quanto ao uso, 

constatou-se que aqueles indivíduos que já experimentaram o E-Cig, 37,5% ainda faz uso 

constante. No entanto, 40% da amostra usou o dispositivo poucas vezes ao ano. Nos estudantes 

que já haviam experimentado PDT, constatou-se que cerca de 28,5% ainda faz uso dos produtos. 

Em relação à frequência, 40% dos entrevistados de E-Cig usa ou usava poucas vezes ao ano, já 

os entrevistados de PDT, para a opção narguilé, 34%. Tanto os PDT quanto o E-Cig são mais 

utilizados no período noturno (95,7% e 93,4%) e, geralmente, na companhia dos amigos, 88,6% 

e 87,2%, respectivamente. Por fim, 59,2% dos entrevistados responderam já ter visto propagandas 

veiculadas em mídias digitais ou estabelecimentos comerciais destinados à venda de E-Cig e PDT. 

Além disso, verificou-se que a propaganda contra o uso de PDT foi observada por 76% dos 

estudantes e apenas 28,4% da amostra havia visto propagandas contra o uso de E-Cig. Somente 

43,1% dos estudantes sabiam que a comercialização do E-Cig é ilegal no Brasil. Desse modo, este 

estudo revelou que o número de estudantes universitários que fazem uso de E-Cig e de PDT é 

elevado. 
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Estudos taxonômicos são fundamentais para a compreensão da biodiversidade e evolução das 

espécies. As libélulas de Corduliidae s.l. representam linhagens intermediárias entre os 

Libellulidae e demais Libelluloidea, tornando investigações sobre a sistemática e filogenia dos 

corduliídeos indispensáveis para a compreensão da evolução de Anisoptera. Atualmente, as 

espécies do grupo ocorrem em todas as regiões biogeográficas e representam um dos menores e 

mais raros componentes da fauna de Odonata na região neotropical com 53 espécies, sendo 40 

delas representadas no Brasil. O objetivo deste estudo é atualizar o conhecimento das espécies de 

Corduliidae s.l. da América Latina através de uma revisão crítica com análise de dados 

morfológicos e de distribuição, fornecendo um catálogo taxonômico completo. Os exemplares de 

Corduliidae disponíveis na coleção entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (DZUP) foram 

reunidos e seus dados de procedência compilados em bases de dados online. Como parte desse 

estudo, foram revisadas as espécies de (1) Cordulisantosia Fleck & Costa, 2007, um gênero com 

três espécies muito semelhantes, endêmicas de cadeias de montanhas no sudeste brasileiro: C. 

marshalli (Costa & T.C Santos, 1992), C. machadoi e C. newtoni (Costa & T.C. Santos, 2000); e 

(2) o complexo de espécies Navicordulia atlantica Costa & Machado, 1995, formado por N. 

atlantica, N. miersi e N. mielkei, todas descritas com base em exemplares da mesma localidade 

no sul do Brasil e distintas apenas por pequenas diferenças na proporção entre os apêndices 

caudais. O estudo morfológico comparativo, medidas e fotografias dos exemplares foram 

realizados com auxílio de estereomicroscópio e câmera fotográfica. Por meio de uma revisão 

bibliográfica foram elaboradas listas sinonímicas e os dados de distribuição das espécies 

compilados. As análises permitiram observar que as espécies haviam sido diagnosticadas com 

base em parâmetros dúbios, portanto, os caracteres utilizados para suas distinções não serviam 

para tal propósito. Os seis nomes apresentados representam então duas espécies válidas, uma para 

cada gênero, sendo elas Cordulisantosia marshalli e Navicordulia atlantica, respectivamente. Uma 

revisão taxonômica completa foi apresentada para cada grupo. Ao total foram reunidos 80 

corduliídeos pertencentes a 18 espécies, dentre exemplares depositados, coletados e sob 

empréstimo. Aliado aos dados de outras coleções entomológicas, um catálogo taxonômico sobre 

as espécies de Corduliidae preservadas no Brasil está em desenvolvimento. 
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Para o coração poder exercer seu papel com êxito, ele apresenta um sistema de excitabilidade 

próprio que garante a contração das fibras cardíacas e é este fenômeno que é registrado no exame 

de eletrocardiograma (ECG). As ondas e intervalos apresentados 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 

segmentos 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 alguns padrões e alterações comuns 

entre os animais, como a caracterização ondas P com um tempo de duração mais elevado e 

batimentos sem uma conclusão clara por conta da presença de ondas T com retorno lento. Sugere-

se que a elevação no tempo de duração da onda P seja justificada por conta do meio de captação 

dos dados, que foi realizada através de um implante subcutâneo com o animal acordado no 

cativeiro e não em animais sedados ou contidos. 
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A utilização de antimicrobianos aumentou nas últimas décadas, diante da crescente demanda na 

saúde humana e animal. O uso intensivo e inadequado desses compostos, entretanto, resulta na 

ocorrência de concentrações sub-letais de antimicrobianos no ambiente, o que pode propiciar na 

aquisição de resistência em microrganismos patogênicos, além de causar problemas de ordem 

toxicológica a diversos organismos. A ocorrência de antimicrobianos nas matrizes ambientais é, 

portanto, um problema ambiental e de saúde pública global que demanda especial atenção. Nesse 

contexto, algumas tecnologias verdes, como a fitorremediação, utilizam espécies vegetais para a 

remoção desses contaminantes. Essas tecnologias apresentam vantagens em relação aos métodos 

tradicionais por apresentarem baixo custo, efetividade e fácil manutenção. Em razão disso, este 

projeto tem como objetivo avaliar a capacidade de remoção de dois antimicrobianos, 

Ciprofloxacino e Sulfametoxazol, detectados nos rios urbanos de Curitiba-Paraná, através da 

fitorremediação das macrófitas aquáticas Salvinia molesta e Lemna minor em condições isoladas 

e combinadas. Para a avaliação da capacidade fitorremediadora, as macrófitas foram expostas a 

concentrações de Cipro (1,5 ug L-1 ) e Sulfa (0,3 ug L-1) em tratamento isolado e combinado 

durante sete dias, seguido da análise de concentração de antibióticos através do sistema LC 

MS/MS composto por um espectrômetro de massa. Os resultados demonstraram que S. molesta 

isolada obteve maior remoção dos antimicrobianos em comparação com L. minor. A macrófita S. 

molesta removeu 47,5% de cipro e 43,12% de sulfa, enquanto que a L. minor removeu 26,97% 

de cipro e 30,82% de sulfa. Já no caso do tratamento com as plantas combinadas, observou-se que 

a taxa de remoção foi similar com o tratamento de S. molesta isolada, diferentemente quando 

comparada com L. minor, a qual apresentou menor porcentagem de remoção. Diante dos 

resultados, observa-se que na fitorremediação, as espécies devem ser empregadas separadamente 

nas etapas de tratamento de efluentes, e que a S. molesta pode ser indicada como alternativa para 

o tratamento de efluentes e recuperação da qualidade dos ecossistemas aquáticos. 
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Nanomateriais anfifílicos de complexos inorgânicos possuem atividade biológica atrativa devido 

à porção hidrofóbica do ligante orgânico balanceada pelo íon metálico hidrofílico, podendo 

proporcionar a capacidade de interagir com a membrana celular. Alguns compostos anfifílicos de 

η6-arenorutênio(II) foram relatados como potenciais agentes antitumorais e alternativos aos 

compostos de platina em tratamentos de câncer. O glioblastoma é uma das formas mais agressivas 

de tumores cerebrais e, apesar do tratamento atual envolvendo Temozolomida (TMZ), a sobrevida 

média dos pacientes diagnosticados é baixa, tornando necessárias novas alternativas terapêuticas. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo investigar a citotoxicidade de compostos 

inorgânicos anfifílicos à base de complexos de rutênio em linhagens celulares de glioblastoma, 

isoladamente ou em combinação com TMZ, para avaliar a capacidade de sensibilizar células 

tumorais resistentes à quimioterapia. Especificamente, o efeito citotóxico do composto de rutênio 

(RuPMC) ([η6-arenoRuCl(PMC)] (PMC:Metil 9-Hidroxi-1-oxo-1H-fenaleno-5-carboxilato) está 

sendo avaliado nas diferentes linhagens celulares de glioblastoma humano, A172 e U87MG 

(células responsivas a TMZ) e T98G (células resistentes a TMZ), que possuem perfis distintos de 

agressividade e responsividade ao quimioterápico TMZ. Além disso, nosso grupo estabeleceu 

uma linhagem celular resistente a TMZ, derivada das células U87MG, a U87MG- RTMZ. As 

células de glioblastoma foram tratadas com o composto RuPMC por 48h em diferentes 

concentrações e a atividade metabólica das células foi avaliada por ensaios de MTT. Nossos 

resultados mostram que a concentração de 10 µmol/L de RuPMC foi capaz de diminuir a 

porcentagem de células metabolicamente ativas, chegando a 77,8% para T98G, 70,8% para A172, 

72,2% para U87MG e 55,4% para células U87MG-RTMZ. Curiosamente, as células resistentes a 

TMZ (T98G e U87MG-RTMZ) também responderam ao tratamento com o ligante livre de PMC, 

em níveis semelhantes quando comparados com o tratamento RuPMC. Ainda serão realizados 

ensaios para de migração e proliferação celular e também serão utilizadas técnicas de citometria 

de fluxo com marcação de anexina-V/PI para investigação do processo de morte celular. Ao todo, 

nossos resultados mostram os efeitos citotóxicos promovidos pelo composto de rutênio contra 

células de glioblastoma tanto responsivas a TMZ quanto resistentes a TMZ, apoiando futuras 

investigações a respeito do mecanismo de ação desses compostos e sua possível modulação na 

expressão de genes supressores de tumor. 
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Os microrganismos endofíticos habitam tecidos vegetais e estão associados à grande importância 

na agricultura e nas indústrias alimentícia e farmacêutica. A produção de metabólitos é um 

destaque, especialmente diante da análise do potencial antimicrobiano de metabólitos 

secundários. O desenvolvimento de resistência bacteriana é um dos maiores entraves na saúde 

pública mundial na contemporaneidade. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo a obtenção 

de metabólitos secundários de fungos endofíticos e a análise de sua atividade antibacteriana. A 

extração dos metabólitos de fungos endofíticos isolados de Handroanthus albus consistiu na 

incubação, em meio BD, em agitador orbital por nove dias, seguido da coleta e da filtração do 

meio fermentado. A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi realizada em 

microplacas de 96 poços, com seis metabólitos. Foram preparadas suspensões bacterianas em 

meio Müeller-Hinton (MH), incubadas e adequadas em sua concentração para 1.10^8 células.mL-

1. Os testes foram realizados contra a bactéria Salmonella typhimurium ATCC14028 e contra a 

bactéria Salmonella enteritidis ATCC13076 nas concentrações de 50%, 25%, 10%, 5%, 2,5%, 

1,25% e 0,625%. Já contra a bactéria Listeria monocytogenes ATCC19111, os testes foram 

realizados nas concentrações de 50%, 25%, 10% e 5%. As concentrações se basearam em diluição 

em série dos metabólitos em meio MH, sempre em triplicata, seguida da adição da bactéria em 

cada poço. Para comparação, foram adicionados dois controles positivos e dois controles 

negativos e, para análise, foi utilizado o corante Cloreto de Trifenil Tetrazólio. Os testes contra 

S. typhimurium ATCC14028 resultaram em: dois metabólitos não apresentaram inibição, um 

metabólito inibiu até a concentração de 25%, um metabólito inibiu até 10%, um metabólito inibiu 

até 1,25% e um metabólito inibiu até 0,625%. Os testes de CIM contra a bactéria S. enteritidis 

ATCC13076 resultaram em: três metabólitos não apresentaram inibição, um metabólito inibiu até 

a concentração de 25% e dois metabólitos inibiram até a concentração de 5%. Por fim, a CIM 

realizada contra a bactéria L. monocytogenes ATCC19111 resultou em: quatro metabólitos não 

apresentaram inibição, um metabólito inibiu até 10% e um metabólito inibiu até 5%. Desse modo, 

considerando que as substâncias químicas produzidas pelos fungos endofíticos apresentam caráter 

bioativo, é possível considerá-los uma fonte relevante para bioprospecção de novas moléculas e 

uma alternativa de combate às infecções causadas por bactérias patogênicas humanas. 
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O termo alfabetismo em saúde é definido como “grau em que os indivíduos possuem de processar 

e compreender informações básicas de saúde e serviços necessários para tomada de decisões 

adequadas em saúde" Estudos associam a baixa alfabetização em saúde bucal com os piores 

desfechos odontológicos bem como menor procura por serviços de saúde preventivos e aumento 

do risco da doença cárie. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) sob parecer #4.899.727, com o objetivo de avaliar a 

associação do alfabetismo em saúde bucal dos responsáveis por crianças e adolescentes 

sindrômicos e não sindrômicos com características socioeconômicas. Até o momento foram 

entrevistados 10 pais/responsáveis, 5 de crianças sindrômicas provenientes do Centro de 

Atendimento Integral ao Fissurado Lábio-Palatal (CAIF) e 5 de não sindrômicas atendidos na 

clínica de Odontopediatria da UFPR. O alfabetismo em saúde bucal foi avaliado pelo instrumento 

BREALD-30, que é composto por 30 palavras relacionadas a odontologia, organizadas em ordem 

crescente de dificuldade. O escore é atribuído de acordo com o acerto na pronuncia das palavras, 

variando de 0 a 30. Os dados socioeconômicos foram avaliados através de questionário 

estruturado. A análise estatística foi realizada através do software SPSS, com nível de 

significância de 5%. BREALD-30 apresentou normalidade ao teste de Shapiro-Wilk e por isso 

foi representado por média e desvio padrão. As variáveis independentes foram o sexo, síndrome 

(presença ou ausência), escolaridade, estado civil e renda (< 1.500 ou > 1.500). A associação entre 

os escores do BREALD-30 e as variáveis independentes foi analisada pelo Teste U de Mann-

Whitney ou Kruskal Wallis, quando a variável possuía mais de três grupos. O teste de correlação 

de Pearson foi realizado para correlacionar BREALD-30 com idade e número de pessoas morando 

na mesma casa. O escore médio de BREALD-30 em responsáveis por pacientes sindrômicos foi 

de ± 26,8 (3,56), enquanto nos responsáveis por pacientes não sindrômicos foi ± 22,2 (4,32). Para 

nenhuma das características sociodemográficas estudadas houve significância estatística. Nossos 

resultados sugerem que responsáveis por pacientes sindrômicos possuem maior alfabetismo em 

saúde bucal, o que já era esperado devido a maior frequência desses a profissionais de saúde, no 

entanto é necessário aumentar nosso número amostral para sustentação estatística deste resultado. 
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Apesar dos estudos em malacologia no Brasil terem se iniciado ainda no século XVIII, pouco se 

sabe sobre os processos que determinam a diversidade deste grupo de organismos tanto no país 

quanto na região Neotropical como um todo. Muito desta lacuna de conhecimento deve-se à falta 

de sistematização dos dados e de compilações robustas que incluam dados de distribuição 

geográfica destes animais. Tais problemas são exacerbados nos grupos de moluscos terrestres, 

devido aos menores esforços de coleta empregados, e à falta de pesquisadores trabalhando 

especificamente com estes grupos. Ademais, ainda hoje, apesar da alta diversidade dos moluscos 

como um todo, poucos esforços especializados são realizados na região Neotropical no sentido 

de investigar padrões e processos evolutivos e biogeográficos, e a maioria das pesquisas são 

focadas em aspectos de biologia básica, morfologia e taxonomia alfa. Neste sentido, o objetivo 

do presente trabalho foi investigar os padrões de diversidade e distribuição de moluscos 

gastrópodes terrestres das famílias Bradybaenidae, Bulimulidae, Megalobulimidae, 

Odontostomidae, Planorbidae e Strophocheilidae, no estado do Paraná, bem como os registros de 

coleta feitos por Lange-de-Morretes nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, visto que 

poderiam conter informações valiosas sobre algumas espécies de interesse. A coleta de dados foi 

realizada através de um levantamento sistemático de informações acerca das espécies de 

gastrópodes terrestres das famílias de interesse, compilando dados de distribuição disponíveis em 

plataformas online e em registros de coleções zoológicas representativas para o estado (Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP; Museu Nacional - RJ; FIOCRUZ), em 

particular por um levantamento detalhado dos livros-tombo do Museu de História Natural Capão 

da Imbúia (MHNCI). Os dados foram padronizados através de uma planilha detalhada contendo 

datas do registro e coleta, coletor, estado e município onde foi realizada a coleta, dentre outras 

informações que estavam disponíveis nos materiais e poderiam ser de interesse para identificar a 

ocorrência exata mais provável de cada indivíduo. Nossos atuais resultados indicam que no estado 

do Paraná existem 23 espécies da família Bradybaenidae, 63 da família Megalobulimidae, 5 da 

família Odontostomidae, 58 da família Planorbidae, e 35 da família Strophocheilidae. Contudo, 

apesar dos esforços empregados no sentido de obter e sistematizar os dados, tal levantamento é 

provavelmente ainda preliminar frente à enorme diversidade potencial do grupo na região.  
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Os transtornos psicóticos estão associados ao comprometimento funcional proeminente, que 

envolve atividades sociais, ocupacionais e independentes, mesmo nas fases iniciais da psicose. 

Concomitantemente, um estado inflamatório sistêmico, com níveis aumentados de biomarcadores 

como interleucina-6 (IL-6), TNF-α, e proteína C-reativa (PCR) tem sido amplamente descrito na 

literatura. O presente estudo buscou avaliar a correlação entre os biomarcadores inflamatórios 

séricos IL-6 e PCR e a funcionalidade dos pacientes com esquizofrenia participantes do Programa 

de Atenção ao Paciente com Transtorno Psicótico (PROAP) do HC-UFPR. Um total de 44 

participantes foram incorporados ao estudo, sendo coletados destes o protocolo de inclusão 

PROAP/HC-UFPR, a entrevista clínica estruturada para os transtornos do DSM-5, a escala 

PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), a escala psicométrica FAST (Functioning 

Assessment Short Test), além das amostras de sangue referentes à análise quantitativa de PCR 

(pelo método de imunoturbidimetria) e IL-6 (pelo método de eletroquimioluminescência). Todos 

estes assinaram 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 de 

regressão linear. Entre o total de 44 pacientes analisados, 68.2% (30 indivíduos) eram do sexo 

masculino, e as médias obtidas foram de 37.7 anos para idade (sd=12.9), 27.3kg/m2 para IMC 

(sd=5.13) e 23.3 para pontuação na escala PANSS (sd=19). Foi realizada uma regressão com 

funcionalidade como variável dependente e marcadores inflamatórios como variáveis 

independentes, controlado para sexo, idade, PANSS e IMC. Não houve significância na relação 

entre os níveis séricos de IL-6 e pontuação total na escala FAST (p=0.796 ), assim como não 

houve entre a proteína C-reativa e a FAST (p=0.106 ). Como desfechos secundários, a relação 

entre os subitens da escala FAST (autonomia, trabalho, finanças, relações interpessoais e lazer) e 

os biomarcadores foram também analisados, sem resultados significativos estatisticamente. Um 

maior número de pacientes incluídos pode futuramente demonstrar significância na relação entre 

a funcionalidade dos pacientes com esquizofrenia e biomarcadores inflamatórios dada a tendência 

de certos valores analisados, principalmente no subitem “relações interpessoais” da escala FAST 

e IL-6, que trouxe um valor próximo a significância estatística entre os analisados (p=0.051). 
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O melhor entendimento da sobrecarga oclusal proveniente de hábitos parafuncionais e/ou de uma 

oclusão não fisiológica é um tema que contribui de sobremaneira para a prática clínica. A 

sobrecarga oclusal pode apresentar manifestações dentárias e/ou periodontais com graves 

consequências para a saúde bucal do indivíduo. O objetivo deste trabalho é verificar a presença e 

associação de manifestações dentárias e periodontais em indivíduos com sobrecarga oclusal 

proveniente do bruxismo em vigília e/ou de fatores oclusais específicos. Foram convidados a 

participar da pesquisa os indivíduos que buscaram o serviço de Triagem das Clínicas 

Odontológicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), de ambos os sexos, com idade acima 

de 18 anos. Foram excluídos indivíduos em uso de próteses totais convencionais removíveis em 

uma ou ambas as arcadas. Os participantes foram avaliados por um único examinador 

experimentado, previamente calibrado. Os pacientes passaram por anamnese e exame clínico com 

análise oclusal funcional e quanto a presença de provável bruxismo em vigília. Os dados foram 

tabulados e avaliados, através de testes apropriados com o software SPSS versão 26, IBM, 

adotando-se um nível de significância de 5%. Até o momento, a amostra foi composta por 23 

pacientes, sendo 14 do gênero feminino. A média de idade é de 43 anos e 10 meses. Em relação 

aos sinais clínicos de bruxismo, 91,3% dos pacientes possuem o músculo masseter hipertrofiado 

e/ou endentação em língua e/ou em mucosa jugal. Todos os pacientes atendidos no estudo 

apresentam um ou mais dentes com desgaste, 95,7% com um ou mais elementos com trincas e 

78,3% com um ou mais dentes com lesões cervicais não cariosas. Em relação à hipersensibilidade 

dentinária, 14 participantes relatam ter sensibilidade ao quente e/ou ao frio. Quanto à análise 

oclusal, 60,8% não possuem estabilidade oclusal - verificada pela presença de contatos 

balanceados bilaterais e contatos interproximais -, sendo que, a maior parte da amostra tem as 

lateralidades direita e/ou esquerda realizada em grupo e apenas 21,7% não apresenta interferência 

oclusal nas guias. Em relação às manifestações periodontais, todos os pacientes apresentam 

recessão gengival em um ou mais dentes e 34,8% possuem mobilidade em um ou mais elementos 

por doença periodontal. Entre os pacientes analisados na pesquisa, 18 necessitaram ser 

referenciados para o Serviço Odontológico da UFPR. Foi observada uma associação positiva de 

provável bruxismo da vigília e oclusão não fisiológica, com diferentes manifestações dentárias e 

periodontais de sobrecarga oclusal. 
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A infecção pelo Papillomavirus Humano (HPV) é um fator de risco necessário, mas não 

suficiente, para o desenvolvimento de câncer de colo de útero (CCU). Outros fatores, como a 

resposta imunológica, também influenciam na evolução do quadro de CCU e de suas lesões 

precursoras, denominadas neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC). As células Natural Killer 

(NK) participam da resposta imunológica inata frente a infecções virais e da imunovigilância a 

tumores. A atividade dessas células é regulada por um balanço entre sinais ativadores e inibidores 

gerados através de diferentes classes de receptores, como os receptores KIR - os quais são 

altamente polimórficos e geram uma diversidade de haplótipos na população. Esses receptores 

KIR podem ser inibidores ou ativadores, a depender de suas caudas citoplasmáticas: os inibidores 

têm caudas longas (-L) e os ativadores tem caudas curtas (-S). Os principais ligantes desses 

receptores são moléculas HLA de classe I clássicas, como as codificadas pelos genes HLA-B e 

HLA-C. Tais moléculas são classificadas conforme o aminoácido presente na posição 80, pois 

esta variação interfere na interação com os receptores KIR. Os KIR inibidores KIR2DL2 e 

KIR2DL3 reconhecem o grupo HLA-C1, bem como o KIR ativador KIR2DS2. Por outro lado, o 

inibidor KIR2DL1 reconhece HLA-C2. Já o inibidor KIR3DL1 e ativador KIR3DS1 reconhecem 

o grupo HLA-Bw4. Por último, o grupo HLA-Bw6 não interage bem com KIR. Devido às 

características polimórficas dos genes KIR e HLA, é possível que diferentes combinações 

resultem em indivíduos mais ou menos suscetíveis à infecção pelo HPV e/ou ao CCU. Por isso, 

neste estudo de associação, genotipamos o repertório de genes KIR através de PCR em tempo 

real seguida de análise de curva de melting de 173 mulheres com NIC de grau II e III (casos) e de 

158 mulheres sem lesões (controles). O teste de Qui-quadrado foi utilizado para a comparação 

das frequências. Encontramos uma maior frequência do receptor ativador KIR2DS4 sem uma 

deleção característica nos casos (54%) do que nos controles (42%). Esse receptor reconhece tanto 

o grupo HLA-C1 quanto HLA-C2. Assim, nossos resultados sugerem que o polimorfismo de KIR 

influencia a suscetibilidade as lesões cervicais. Entretanto, nas próximas etapas iremos avaliar se 

ocorre uma possível interação entre o repertório de genes KIR e os genes HLA-B/ HLA-C que 

influencie a susceptibilidade às lesões cervicais causadas pelo HPV. 
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A pandemia de COVID-19 trouxe inúmeras consequências ao redor do mundo. O surgimento de 

uma nova doença altamente transmissível, inicialmente sem tratamento ou vacina, teve efeitos 

altamente deletérios na área da saúde, tanto diretos, como o elevado número de mortes e sequelas 

da doença, quanto indiretos pelo elevado número de casos e consequente colapso dos serviços de 

saúde. A falta de profissionais de saúde, a superlotação de leitos e necessidade extra de materiais, 

fez com que diversas funções consideradas não essenciais fossem suspensas, de modo focar a 

maioria dos recursos disponíveis para atendimento da demanda gerada pelo coronavírus. Dentre 

essas funções, estão as cirurgias eletivas, que foram frequentemente adiadas ou canceladas 

durante perídos de picos de casos de COVID. No entanto, os efeitos do adiamento desses 

procedimentos ainda não são totalmente esclarecidos. Muitas das condições cirúrgicas, embora 

tenham resolução inicialmente eletiva, podem evoluir para quadros agudos, com necessidade de 

tratamento de emergência. Estes quadros emergenciais são frequententemente mais propensos a 

complicações e maior risco de vida ao paciente. Desse modo, realizamos um estudo para comparar 

as cirurgias emergenciais realizadas em nosso hospital, habituado a tratamento de casos 

emergenciais, entre um período pré-pandêmico e o periodo com maiores picos de casos de 

COVID, no qual cirurgias eletivas eram repetidamente suspensas. Nosso objetivo é avaliar se o 

período sem procedimentos eletivos levou a um maior número de quadros emergenciais e com 

mais complicações. Coletamos dados de pacientes que receberam colecistectomia de emergência 

no Hospital do Trabalhador. Foram coletados 202 casos de procedimentos realizados entre julho 

de 2020 e junho de 2021, e 99 casos de procedimentos realizados entre julho de 2018 e junho de 

2019. Foram comparados os perfis de pacientes, por sexo, idade e comorbidades; a condição da 

doença durante atendimento, como se havia histórico de colestase ou pancreatite; variações da 

intervenção médica, como tempo de internação e tipo de procedimento; e frequência de 

complicações comuns do procedimento, como infecção de ferida, coledocolitíase, pancreatite, 

colestase e necessidade de reoperação, entre outras. 
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As abelhas sem ferrão (ASF) são chamadas assim pelo fato de apresentarem ferrão atrofiado. 

Dentre as espécies de ASF, a Tubuna (Scaptotrigona bipunctata) é uma das maiores produtoras 

de mel, com uma produção entre 4 a 5 litros por ano. Além disso, o mel das ASF possuem 

propriedades medicinais, antimicrobianas e antioxidantes. Entretanto, são escassos os estudos 

sobre as características físico-químicas desses méis durante o armazenamento e após tratamento 

térmico. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade físico-química do mel de 

Tubuna durante o armazenamento e após a pasteurização. Três amostras foram coletadas de três 

produtores distintos, da região metropolitana de Curitiba. As amostras foram divididas em duas 

partes, uma foi pasteurizada e a outra permaneceu in natura. As análises físico-químicas foram 

realizadas em triplicata, de acordo com os Métodos Oficiais de Análise da Associação de 

Químicos Analíticos Oficiais (AOAC). Os resultados obtidos no tempo zero e em 60 dias, 

evidenciaram que os resultados de açúcar redutor ficaram abaixo do limite mínimo e a sacarose 

dentro do limite máximo. Os níveis de umidade encontrados foram cerca de 10% acima do limite 

indicado pela legislação. Os resultados de HMF foram menores que 3 mg/Kg. Os valores de pH 

entre 2,9 e 4,5 e a cor âmbar de acordo com a legislação, entre 2,9 e 4,5 para o mel de abelhas 

sem ferrão. Os resultados poderão contribuir para fundamentar uma legislação e promover 

informações práticas aos meliponiculturoes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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A técnica de velocidade de hemossedimentação (VHS) possui o mecanismo do processo de 

sedimentação se origina da agregação de eritrócitos, chamado de rouleaux, das características das 

células sanguíneas e dos elementos do plasma, portanto, o VHS é um exame que avalia a 

sedimentação das hemácias, sendo assim, um método indireto para avaliação de atividade 

inflamatória. Apesar de ser um marcador não específico de diversas doenças, esta técnica é 

bastante útil para a clínica médica de pequenos animais, principalmente para o monitoramento de 

doenças inflamatórias, infecção, trauma e doenças malignas. O VHS, portanto, é um exame 

rápido, acessível, de baixo custo e pouco invasivo. A técnica pode avaliada pelo teste de 

Westergren, considerado padrão ouro, ou pelo teste de tubo a vácuo no qual foi utilizado neste 

estudo. Em cães saudáveis, os valores de referência devem ser menores que 10 mm/h e a elevação 

do VHS pode estar relacionada com processos infecciosos agudos, inflamatórios localizados, 

traumáticos, neoplásicos, prenhez e nefropatias terminais, contudo, diversos fatores podem 

influenciar na  hemossedimentação, como as alterações morfológicas das hemácias, a quantidade 

e tipo do anticoagulante utilizado, o tempo prolongado para realização do exame, entre a coleta e 

a aplicação do teste, a realização do exame e a posição não vertical no tubo de teste e a presença 

relevante de proteínas plasmáticas inflamatórias. As amostras foram colhidas no hospital 

Veterinário de Palotina, durante atendimento, e encaminhadas para o Laboratório Clínico 

Veterinário do Hospital Veterinário, onde foram passadas para um tubo seco vertical, com citrato 

de sódio 3,8%, que em repouso por meia hora para que seja feita a leitura, e, também, é feita a 

análise de albumina, proteínas totais e plaquetas do mesmo animal, para que possa ser tirada uma 

conclusão sobre a eficiência do método de tubo a vácuo se comparado a indicadores laboratoriais 

de inflamação. Foram analisadas 40 amostras sanguíneas de cães atendidos no HVP, sendo que 

10 das amostras obtiveram valores maiores que 10 mm/h, destas, cinco possuíam como principal 

suspeita neoplasia, onde todas apresentavam hiperalbuminemia e proteínas totais aumentadas, 

quatro erlichiose, onde todas apresentavam trombocitopenia e uma síndrome urêmica, que 

apresentava todos os parâmetros pesquisados normais. Desta forma, o VHS utilizando o tubo a 

vácuo, comparado aos outros indicadores, foi compatível, podendo ser um grande aliado a clínica 

médica de cães para diagnóstico de doenças inflamatórias. 
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A pectina é um polissacarídeo vegetal que possui múltiplas aplicações comerciais. A capacidade 

de formar géis é uma de suas propriedades mais importantes, podendo assim ser utilizado para 

modificar a textura de diversos produtos alimentícios. Para fins comerciais são obtidas da polpa 

de maça e casca de cítricos. A utilização comercial de pectinas é uma alternativa para o 

reaproveitamento de resíduos vegetais produzidos pela agroindústria.  Estudos têm sido 

desenvolvidos na tentativa de se obter pectinas fontes não convencionais. Este trabalho tem como 

objetivo a extração de pectinas com padrões comerciais a partir de misturas de diferentes resíduos 

vegetais. Os materiais utilizados foram talos de brócolis e cascas dos frutos de cacau, melancia e 

melão. Inicialmente, cada material vegetal foi fragmentado em pedaços de ~1cm3, congelado, 

liofilizado, moído e submetido à inativação enzimática. Posteriormente, os materiais foram 

filtrados, lavados com etanol e secos em temperatura ambiente, individualmente, obtendo-se os 

resíduos insolúveis em álcool (AIR). Para as extrações das pectinas foram utilizadas combinações 

de três AIRs diferentes em uma proporção 1:1:1. As pectinas foram extraídas com ácido nítrico 

0,1M em fervura por 30 min. Após separação do extrato, as pectinas foram precipitadas com 

etanol e secas a vácuo. Foi calculado o rendimento e o conteúdo de ácidos urônicos quantificado 

por método colorimétrico. O grau de esterificação foi determinado por FT-IR. Para avaliar a 

capacidade de formar gel, a pectina foi preparada em concentração de 1,5% na presença de 60% 

de sacarose em pH 2,0. Para as análises reológicas foi utilizado um reômetro HAAKE MARS II 

com controlador HAAKE DC5, uma unidade HAAKE UTMC e um sensor P35 TiL. Foram 

realizadas varreduras de frequência usando valores de tensão determinados anteriormente pelas 

varreduras de tensão em uma faixa de 0,01 a 10 Pa em frequência de 1Hz. Curva de viscosidade 

das soluções de pectina em concentração de 1,5% também foram obtidas. Os rendimentos para as 

pectinas extraídas das misturas variaram entre 7,4% e 16,2%. O teor de ácidos urônicos das 

pectinas variou de 57,7% a 71,3%. Todas as frações analisadas apresentaram alto grau de metil 

esterificação (> 50%) e comportamento típico de gel nas condições de análise. Na concentração 

de 5% as pectinas apresentaram um comportamento de fluxo não-Newtoniano, do tipo 

pseudoplástico. Os resultados obtidos até então encorajam o uso de misturas de resíduos vegetais 

para a obtenção de pectinas com características comerciais.  
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas o ensino em saúde tem passado por transformações, ligadas 

às mudanças no mundo do trabalho e às políticas de saúde vigentes. A inserção de novas 

tecnologias na produção do conhecimento repercutiu na dinâmica do ensino, nas práticas 

pedagógicas e no papel do professor na formação dos profissionais com o perfil adequado à 

realidade em que estão inseridos. Como instrumento no processo de ensino aprendizagem, as 

tecnologias digitais encontram algumas barreiras tendo em vista que muitos docentes apresentam 

resistência ao uso do método na educação. Com o advento da pandemia de COVID-19 no Brasil, 

quase 70% dos estudantes foram afetados pelo fechamento das instituições de ensino, gerando 

uma incorporação significativa  do ensino à  distância e afetando o trabalho docente. Nessa 

perspectiva, o objetivo deste trabalho foi analisar a produção científica sobre docência em saúde 

no Brasil, no período de 2018 a 2021, visando identificar as características, principais temas de 

investigação e lacunas do conhecimento. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de síntese da 

produção científica a partir de artigos publicados sobre a temática “docência em saúde no Brasil” 

no Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (Lilacs) no período de 2018 a 2021 que resultou em um total de 2.613 

documentos. RESULTADOS: Foram analisados 81 estudos que se enquadram na temática e 

criadas as seguintes categorias: formação docente, perfil docente, prática docente, prática docente 

no contexto da pandemia, saúde docente, trajetória docente e outros - que foi considerado uma 

categoria de estudo que trata de temáticas que têm 

interface com a docência. Os anos com maior quantitativo de publicações foram 2021 (32%) e 

2019 (24,6%) respectivamente. No que se refere às categorias predominou as publicações com a 

temática da prática docente com 22 artigos (33,3%), a categoria outros com 17 (20,9%), saúde 

docente com 12 (14,8) e formação docente com 10 (12,3%). Quanto ao tipo prevaleceu os estudos 

empíricos com 61 publicações (75%), seguido de relato de experiência com 10 (12,3) e revisão 

de literatura com 7 (8,6). CONSIDERAÇÕES FINAIS:  A literatura científica aponta para o 

aumento de publicações que problematizam o ensino, as tecnologias da informação e 

comunicação, estratégias pedagógicas no contexto da pandemia e seus impactos na prática 

docente, destacando a saúde destes profissionais. 
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Em áreas naturais, características de ambientes tropicais e sub-tropicais, eventos de chuvas fortes 

e rápidas ou chuvas de longa duração são fenômenos naturais. Solos residuais, que apresentam 

características únicas relacionadas a sua composição e ambiente de seu desenvolvimento, também 

estão presentes. Essas características associadas a alterações antrópicas, imprevidente ocupação 

urbana de áreas de encostas e várzeas de rios, provocam desastres naturais que resultam em perdas 

de vidas, efeitos negativos à saúde da população atingida além de danos econômicos. É comum a 

população não estar ciente dos riscos a que está exposta, nem dos mecanismos que provocam o 

acontecimento destes desastres. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

protocolo de investigação de ocorrências e causas de desastres geológicos-geotécnicos através da 

Ciência Aberta. A Ciência Aberta consiste em uma prática colaborativa de levantamento de dados 

científicos e tem como resultado o aumento do conhecimento público do mundo da ciência e o 

aumento da produção científica dos pesquisadores. O protocolo desenvolvido objetivou a coleta 

de dados sobre deslizamento de terra, erosão e alagamentos urbanos. Os protocolos são 

compartilhados em rede através de formulários Google e são aplicados em escolas do nível 

fundamental e médio. O desenvolvimento dos questionários levou em consideração que os 

mesmos seriam preenchidos por estudantes e, portanto, não podem conter linguagem técnica 

muito específica, mas ao mesmo tempo devem fornecer dados científicos confiáveis. Para o 

correto entendimento dos problemas a serem levantados foram desenvolvidos guias de campo e 

material técnico a ser utilizado pelos professores da rede estadual em sala de aula. Inicialmente 

os protocolos estão sendo aplicados por 19 professores da rede estadual com o objetivo de testar, 

validar e contribuir para o aprimoramento da coleta dos dados. Esta fase de testes ocorre até o 

final deste ano letivo. Em 2023 os protocolos serão inseridos em um aplicativo móvel e 

disponibilizados para os professores do estado do Paraná utilizarem em suas aulas. O 

desenvolvimento deste protocolo promove, entre os estudantes da rede pública, tanto a 

responsabilidade social científica como democratização do acesso ao conhecimento científico, 

para os professores da rede pública uma nova metodologia de ensino baseada na coleta e análise 

de dados e, para os estudantes do ensino superior que participam do projeto, o aprofundamento 

do conhecimento adquirido na Universidade acontece através do ensinar. 
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Considerada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em março de 2020, a doença causada 

pelo novo coronavírus instituiu pavor à população e impôs a todos a necessidade de adaptação, 

com repercussões até o presente momento. As medidas de contenção da Covid-19 exigiram 

isolamento social, afetando toda sociedade em especial os responsáveis por crianças que tiveram 

suas rotinas modificadas, com consequências psicológicas e físicas. Este trabalho realizou a 

triagem do impacto da pandemia por COVID-19 na saúde mental dos responsáveis de escolares 

com idade entre 8 a 11 anos, matriculadas em escolas públicas de uma cidade do Paraná, no 

período de janeiro a março de 2021. Estudo observacional, com análise descritiva, quantitativo e 

transversal. O instrumento para a coleta de dados foi um questionário eletrônico, de duração 

média de 10 minutos, com 87 perguntas, composto por informações sociodemográficas e 

perguntas voltadas a saúde mental dos responsáveis, sendo necessário responder Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para ter acesso ao instrumento. O questionário englobou 

escalas para avaliação da saúde mental dos responsáveis, sendo elas, Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado (IDATE-E), Inventário de Ansiedade Traço-Traço (IDATE-T) e Transtorno de 

Estresse Pós-traumático (PCL-5). Esta pesquisa foi parte de um estudo guarda-chuva que tinha 

como público alvo crianças e adolescentes de oito a 13 anos de idade e seus responsáveis. 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 39826120.2.0000.0102. 

Participaram do estudo 100 responsáveis, sendo 96% do sexo feminino, 56,9% casados, 58% auto 

declarados brancos e 57,8% estavam trabalhando. Realizaram isolamento social 99% dos 

responsáveis, 80% não tinham contraído o vírus, e 25% perderam algum familiar por Covid-19 

no período estudado. Da amostra, segundo o questionário IDATE-E, 44% foram identificados 

com moderado risco para ansiedade e 7% como alto risco. Já no IDATE-T, 36% obtiveram 

pontuação referente a risco moderado e 4% alto. A Sociedade Brasileira de Pediatria afirmou que 

os pais ou responsáveis foram afetados emocionalmente devido à sobrecarga de trabalho home-

office associados a aulas onlines dos dependentes legais. Ainda 93% dos responsáveis 

apresentaram sintomas para transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) segundo o instrumento 

PCL-5. Evidenciou-se nesta pesquisa significativo prejuízo na saúde mental dos responsáveis e 

ainda caracterizou o enfrentamento da pandemia como um evento aterrorizante com risco de 

TEPT, condição de saúde mental desencadeada por uma vivência traumática. 
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O guará, Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758) (Thereskiornithidae) é uma ave que ocorre em áreas 

de manguezais nas Américas do Sul e Central. No litoral do Paraná, E. ruber é encontrado nas 

baías de Paranaguá e Guaratuba. Nesta, o último registro histórico ocorreu por volta de 1928. No 

entanto, em 2008 pesquisadores documentaram o retorno da ave que vem estabelecendo sua 

população na baía de Guaratuba desde então. O presente estudo objetiva registrar as áreas de 

ocorrência do Guará na Baía de Guaratuba; localizar os sítios de forrageamento/alimentação, de 

repouso/manutenção, dormitório e de reprodução; e analisar a variação sazonal da população nos 

sítios amostrais. A estação menos chuvosa vai de abril a setembro e a mais chuvosa de outubro a 

março. Os sítios foram georreferenciados e monitorados por três anos (2019 a 2021). Os 

indivíduos jovens e adultos foram contados em campo e os dados foram tabulados em planilhas 

do Excel, onde foram calculadas médias ± desvios padrão e elaborados gráficos. Durante 114 dias 

de campo e 410 horas de esforço amostral, entre 19/01/2019 e 20/12/2021, foram registrados 507 

avistamentos de bandos de guarás em onze sítios amostrais localizados em áreas de manguezal 

na baía de Guaratuba, sendo nove sítios de forrageamento/alimentação, um de 

repouso/manutenção e um dormitório. Os sítios de forrageamento/alimentação são bancos de 

mangue que ficam expostos na maré baixa, de acordo com a literatura. A presença de sítio de 

reprodução é reportada para a baía da Babitonga (ao sul) e para a Ilha Comprida e manguezal de 

Santos/Cubatão (ao norte), porém na baía de Guaratuba não foi observado. O sítio dormitório 

(Ilha do Perigo) reúne ao pôr do sol os bandos que se dispersaram pela baía durante o dia, 

representando a maior agregação de indivíduos (máximo observado de uma só vez = 3911 

indivíduos). No sítio dormitório o número de adultos foi maior (2098 ± 836,8) na estação menos 

chuvosa  do que na mais chuvosa (870,6 ± 584,6). Igualmente, há mais guarás na baía de 

Guaratuba na estação menos chuvosa (77,2 ± 271,1) do que na chuvosa (33 ± 76,8) e essa 

diferença se deve a variação no número de adultos visto que o número médio de jovens não variou 

significativamente entre as estações. Já que o número de adultos diminui na estação mais chuvosa 

na baía de Guaratuba e que a reprodução ocorre na baía da Babitonga de dezembro a março, 

provavelmente os adultos estão deixando a baía de Guaratuba para se reproduzirem na baía da 

Babitonga na estação chuvosa, retornando na estação seguinte acompanhados de jovens. 
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Microalgas compreendem um grupo de organismos fotossintetizantes que inclui tanto organismos 

unicelulares ou pluricelulares (coloniais), e possui representantes de diferentes filos, como 

cianobactérias e algas verdes. Devido ao seu conteúdo proteico, capacidade de acúmulo de 

lipídios e possibilidade de produzir proteínas recombinantes e compostos de valor comercial, nos 

últimos anos microalgas têm ganhado atenção para aplicações biotecnológicas, especialmente 

para produção de biodiesel, que dispensa a utilização de terras férteis. Muitas microalgas com 

potencial biotecnológico pertencem ao filo Chlorophyta. Para melhorar a produtividade e alterar 

rotas metabólicas em microalgas, uma das opções é a transformação genética, que já tem sido 

realizada em clorófitas como Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella spp. e Dunaliella salina. Uma 

das maneiras eficazes de se realizar transformação genética é por meio de eletroporação, 

procedimento no qual são aplicados pulsos elétricos que visam tornar a membrana celular 

permeável à macromoléculas exógenas, como o DNA. Tetradesmus obliquus é uma alga 

cosmopolita pertencente à classe Chlorophyceae, e possui potencial para biorremediação, 

acúmulo de lipídios e triacilglicerídeos e também produção compostos de valor comercial como 

o pigmento astaxantina. Apesar de seu potencial biotecnológico, ainda não existem protocolos 

robustos definidos para transformação de Tetradesmus obliquus, sendo portanto o objetivo deste 

trabalho. Para isso, está sendo construída a curva de crescimento de uma linhagem selvagem 

previamente de T. obliquus por meio de espectrofotometria e contagem celular. Será utilizado o 

plasmídeo pCAMBIA1303 tanto circular quanto linearizado pela enzima BamHI para a 

transformação. A alga será cultivada até a fase de crescimento exponencial e submetida a 

diferentes condições de choque para a eletroporação. Se bem-sucedida, será realizada avaliação 

fenotípica por marcadores de seleção presentes no plasmídeo, em busca de possíveis 

transformantes, e será feita a análise molecular para confirmação.  
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A relevância de estudos taxonômicos de base para o conhecimento da biodiversidade é irrefutável, 

porém a fauna brasileira de Megaloptera permanece pouco estudada. Trata-se de uma ordem de 

insetos aquáticos holometábolos, importantes na manutenção da qualidade em ecossistemas. Na 

região Neotropical a maior parte da riqueza está reunida em Corydalidae (64 spp.), enquanto 

Sialidae possui apenas 8 espécies. No Brasil, das vinte espécies de Megaloptera registradas, três 

espécies ocorrem no estado do Paraná, Corydalus tridentatus, Chloronia corripiens e Ch. pennyi. 

Embora pareça pouco, corresponde a quase 14% da riqueza observada no país. À vista disso, o 

trabalho tem como objetivo fornecer informações sobre a taxonomia, riqueza e distribuição das 

espécies de Megaloptera no estado do Paraná, além do desenvolvimento de atividades de 

curadoria, determinação e digitalização dos dados de exemplares depositados na Coleção 

Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (DZUP). Foram digitalizados dados das etiquetas de 

procedência e de determinação de todos os exemplares de Megaloptera depositados no DZUP 

totalizando 229 exemplares pertencentes a Sialidae (2 exemplares de Ilyobius) e Corydalidae (183 

exemplares de Corydalus e 44 de Chloronia). Com auxílio da literatura foi realizado um estudo 

morfológico comparativo. Para o exame da genitália masculina, 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 partir dessas análises, foi possível identificar exemplares 

pertencentes a duas espécies do gênero Corydalus, que correspondem aos primeiros registros de 

ocorrência de Megaloptera para o município de Curitiba. Para Chloronia, quatro novos registros 

de ocorrência foram estabelecidos: C. hieroglyphica (RO e MT), C. corripiens e C. pennyi (DF) 

e C. plaumanni (PR). Para Sialidae, foram identificados os primeiros registros para o estado do 

Paraná referentes a exemplares de uma espécie de Ilyobius que aguardam análises mais 

cuidadosas para determinar a espécie. Os resultados destacam a importância da produção de 

pesquisas taxonômicas para o grupo, pois há indícios que a diversidade de Megaloptera seja 

potencialmente maior que a atualmente conhecida, além da necessidade de preservar amostras da 

biodiversidade em coleções biológicas. 
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A cromoblastomicose é uma infecção subcutânea crônica causada por espécies de fungos 

melanizados, conhecidos como leveduras negras, pertencentes a família Herpotrichiellaceae da 

ordem Chaetothyriales principalmente dos gêneros Cladophialophora e Fonsecaea. No Brasil, F. 

pedrosoi é considerada o principal agente etiológico da doença. A micose afeta principalmente 

trabalhadores rurais e/ou indivíduos expostos aos materiais contaminados com propágulos 

fúngicos, os quais são implantados no tecido subcutâneo do hospedeiro. A doença é caracterizada 

pelo surgimento de lesões polimórficas contendo corpos muriformes no tecido subcutâneo, de 

evolução clínica lenta e difícil tratamento. Alguns estudos demonstraram que mutações 

específicas no gene CARD-9 estão associadas ao desenvolvimento e a severidade de infecções 

fúngicas. Deste modo, este trabalho objetiva analisar o perfil patológico associado a mutações no 

gene CARD-9 através da análise de mutações nesta região a partir do sequenciamento de amostras 

de sangue de pacientes, análise da presença e o tipo mutação por meio dos programas BioEdit e 

MEGA, avaliar o potencial sinérgico de nanopartículas biogênicas de prata associadas a 

antifúngicos por meio da determinação do índice de concentração inibitória fracionada (FICI) e 

da avaliação da interação entre os antifúngicos combinados com AgNPs contra F. pedrosoi, F. 

monophora, F. pugnacius e F. erecta. A análise do FICI utilizando posaconazol em combinação 

com AgNPs demonstrou sinergismo na ação em C. albicans, F. erecta, F. monophora e F. pedrosoi 

e ausência de interação com F. pugnacius. Relativo a análise das mutações no gene CARD-9, 

dentre os pacientes analisados, onze (n=11) não apresentaram mutação, doze (n=12) apresentaram 

mutação, sendo oito (n=08) pacientes com mutação heterozigota e quatro (n=04) pacientes com 

mutação homozigota. A partir da análise estatística univariada de variância (ANOVA) e um teste 

paramétrico de Tukey, verificou-se que não existe diferença significativa em relação a lesões 

apresentadas e a presença de mutações nos pacientes analisados, o que demonstra que outros 

fatores endógenos e exógenos (idade do paciente, ocupação, histórico de trauma cutâneo, tempo 

do início dos sintomas até o diagnóstico, sintomas, entre outros) podem estar relacionados a 

gravidade da doença, todavia, foi possível observar que existe diferença significativa (p<0,05) 

entre pacientes com doença grave e moderada quando comparado a leve, indicando que 

indivíduos sem a mutação, são menos suscetíveis a desenvolver formas mais agressivas da 

doença. 
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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, resultando em distúrbios motores e não motores. A etiologia da 

doença e os tratamentos 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 para o tratamento desta patologia, pois estas podem 

diferenciar-se em células do tecido neural e expressar fatores neuroprotetores e regenerativos. 

Assim, o trabalho buscou avaliar os efeitos da infusão intranigral das DPSC diferenciadas e não 

diferenciadas em linhagem neural, sobre o comportamento motor e expressão de proteínas-chave 

para o sistema dopaminérgico em um modelo animal da DP. 

Para o modelo, foi injetada 6-hidroxidopamina (6-OHDA) no feixe prosencefálico medial de ratos 

Wistar machos, divididos pelo caráter da cirurgia (SHAM- cirurgia controle com a injeção de 

solução salina; e 6-OHDA - injeção da toxina para indução da DP) e pelo tipo de intervenção 

(injeção intranigral de DPSC diferenciadas ou não, e Veículo), resultando nos grupos: (1)  

SHAM/Veículo; (2) 6-OHDA/DPSC diferenciadas; (3) 6-OHDA/DPSC não  diferenciadas; e (4) 

6-OHDA/ Veículo. A avaliação do comportamento motor foi feita pelo teste de campo aberto pré 

e pós-infusão das células/do veículo; e a quantificação neuronal relacionada à dopamina pela 

imunohistoquímica, por um experimento piloto com um grupo SHAM e um 6-OHDA, e depois, 

no experimento principal. Os resultados mostram redução da morte neuronal em ambos os grupos 

DPSC, enquanto o grupo 6-OHDA/Veículo teve redução na densidade de neurônios tirosina 

hidroxilase-imunorreativos (TH-ir) comparado ao SHAM e ao controle do piloto. Já o Índice de 

Locomoção - IL (Campo Aberto) foi menor em todos os grupos quando comparados ao mesmo 

período (pré-infusão) dos animais SHAM. O único grupo que apresentou diferença com o IL pós-

infusão do grupo SHAM foi o 6-OHDA/Veículo, e o único que apresentou diferença significativa 

entre pré e pós-infusão foi o grupo 6-OHDA/DPSC-induzidas. Oteve-se uma correlação 

moderada entre os fatores IL e a Imunohistoquímica. Em suma, os resultados sugerem chance 

moderada de que uma maior densidade de neurônios TH-ir na SNpc implique em maiores índices 

de locomoção dos animais. Além disso, as DPSC diferenciadas ou não, possuem potencial 

neuroprotetor que pode ser explorado como uma possível estratégia terapêutica na DP.  
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Os maus-tratos aos animais são considerados problemas de saúde pública, fazendo parte de um 

espectro de violência familiar e comunitária. A implantação de programas de fiscalização de 

denúncias de maus-tratos aos animais nos municípios, bem como a capacitação dos profissionais 

envolvidos neste trabalho, deve ser considerada como uma medida imprescindível para o combate 

destes crimes contra a fauna. Serviços municipais de fiscalização para atendimento de denúncias 

de supostos maus-tratos aos animais têm sido implantados no Paraná, mas nem sempre os 

profissionais envolvidos estão capacitados para atuarem. Visto que nem todos os municípios 

paranaenses possuem esses serviços, novas políticas de fiscalização são de grande importância no 

combate aos maus-tratos no estado. Objetivou-se capacitar tanto profissionais de municípios que 

já possuem os serviços municipais de fiscalização, como aqueles cujo município ainda não 

possuía tal política para que o combate e a resolução destes crimes possam ocorrer de forma mais 

efetiva. O curso de capacitação foi desenvolvido na modalidade ensino à distância, com carga 

horária de 32 horas, abordando as noções básicas de maus-tratos aos animais e teoria do elo, 

importância das fiscalizações de maus-tratos, direito animal, noções de bem-estar animal, 

protocolos de perícia em bem-estar animal, o passo-a-passo das fiscalizações e encaminhamento 

de denúncias. Para avaliação da efetividade do curso, foram elaborados questionários aplicados 

no início e final do curso, com questões abertas e fechadas sobre os temas abordados e avaliação 

do aprendizado sobre como reconhecer e lidar com casos reais de maus-tratos aos animais. O 

curso será realizado no período de 13 a 21 de agosto. Espera-se que a partir da implantação desses 

novos programas de fiscalização de denúncias de maus-tratos, as respostas e o combate dos 

municípios a esses crimes se torne mais eficiente. 
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As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) são vegetais comestíveis que geralmente 

nascem de maneira espontânea no ambiente e não necessitam de cultivo, entretanto, ainda são 

pouco conhecidas e consumidas. As PANC possuem propriedades funcionais e nutricionais que 

poderiam contribuir para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Por outro lado, 

alguns gêneros, como Rumex, podem conter, na composição química, fatores antinutricionais, 

como o oxalato de cálcio, que prejudicam a absorção de nutrientes. Assim, tendo como norte a 

pergunta: "O teor de oxalato de cálcio presente em PANC é seguro para ingestão humana?”, foi 

realizada uma revisão sistemática, com as seguintes etapas: a) Desenho do estudo; b) Estratégia 

de Busca; c) Seleção, elegibilidade e inclusão dos estudos; d) Extração, análise e avaliação dos 

dados. Após elaboração do protocolo, foram realizadas as buscas, em espanhol, inglês ou 

português e sem restrição de data, por dois revisores independentes, nas bases de dados Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), PubMed, Embase, FSTA – Food Science and Technology Abstracts 

(EBSCO), Science Direct, Scopus e Web of Science. Os artigos encontrados foram agrupados e 

transportados para o software gerenciador de referências Mendeley®. Ao todo, incialmente, 

foram identificados 1257 artigos. Desses, até o momento, foram descartados 612, por conta de 

duplicatas ou por correspondência a algum dos critérios de exclusão na leitura dos títulos e 

resumos. Adicionalmente, será realizada a busca manual nas listas de referências dos artigos 

incluídos e também na literatura cinzenta. A etapa de seleção deverá seguir até que sejam 

cumpridos todos os passos do fluxograma apresentado no protocolo. Após isso, será realizada a 

extração dos dados dos artigos incluídos, com o auxílio da planilha adaptada do PRISMA. As 

informações obtidas serão sintetizadas, analisadas e interpretadas quanto à ingestão de oxalato 

em PANC e a SAN. Por fim, na sumarização, os resultados serão demonstrados em gráficos, redes 

e/ou fluxogramas. Acredita-se que essa temática poderá ser relevante para implementação de 

políticas públicas referentes ao consumo de plantas alimentícias não convencionais. 
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No Estado do Paraná, estima-se uma população de 60.000 animais silvestres mantidos em 

cativeiro, tais animais advém de apreensões de tráfico, comércio ilegal e maus-tratos, ou são 

animais criados em criadouros comerciais para fins de venda; desse total, 68% são aves, 

majoritariamente da ordem Psittaciformes. Uma vez que existe grande diversidade de espécies de 

aves, e cada uma possui suas particularidades, a manutenção de animais silvestres em cativeiro 

requer um manejo correto, e que leve em consideração características anatômicas, fisiológicas e 

necessidades etológicas das espécies, desta forma, protocolos de avaliação de bem-estar 

específicos para cada grupo ou espécie animal se fazem necessários. Através de parceria firmada 

com o IAT (Instituto Água e Terra), esse trabalho visou o desenvolvimento de protocolos de 

vistoria que serão utilizados no diagnóstico situacional dos crimes contra animais silvestres no 

estado do Paraná. A partir da demanda de animais recebidos pelo IAT, e visto que as aves, além 

de serem a classe mais abundante em cativeiro no Estado, são as mais afetadas pelo tráfico de 

animais silvestres, os protocolos foram desenvolvidos para cinco grupos de aves, subdivididos 

com relação à ordem pertencente: (1) Anseriformes e Galliformes, (2) Passeriformes, (3) 

Piciformes, (4) Psittaciformes e (5) Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes. Como base 

para desenvolvimento dos protocolos, foi utilizado o protocolo de perícia em bem-estar animal 

(PPBEA – HAMMERSCHMIDT, 2012), o Tratado de Animais Selvagens (CUBA, 2014), e a 

Instrução Normativa N°04 de 04 de março de 2002. Osprotocolos foram compostos por quatro 

conjuntos de indicadores: (1) nutricionais, (2) de conforto, (3) de saúde e (4) comportamentais, 

os quais podem ser classificados em inadequados, regulares e adequados, de acordo com critérios 

específicos. Os protocolos são diferenciados principalmente em relação aos hábitos alimentares e 

as regulamentações instrutivas de cada tipo de recinto, levando em consideração as 

particularidades de cada ordem. Os protocolos serão aplicados em Zoológicos do Paraná, e através 

da análise dos resultados será possível avaliar os níveis de bem-estar das aves mantidas nesses 

locais. Espera-se que outros órgãos fiscalizatórios utilizem os protocolos, auxiliando-os no 

diagnóstico de casos suspeitos de maus-tratos a animais mantidos em criadouros 

conservacionistas, criadores comerciais, mantenedores e zoológicos. 
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A solidão é definida por alguns autores como a percepção de isolamento pelo próprio indivíduo. 

Na literatura, estudos demonstraram que a solidão pode atuar como fator de risco para piores 

desfechos associados à saúde. Um possível mecanismo hipotetizado para isso seria uma disfunção 

do sistema imune em decorrência da solidão, com consequente inflamação sistêmica. A 

esquizofrenia, por sua vez, é um transtorno mental de etiologia multifatorial, porém de 

fisiopatologia ainda não totalmente esclarecida, que apresenta relatos na literatura de associações 

com disfunções do sistema imune, atividade inflamatória e níveis de solidão. Este trabalho, 

portanto, teve como objetivo principal a avaliação dos níveis de solidão e dos marcadores 

inflamatórios proteína C-reativa (PCR) e interleucina-6 (IL-6) em pessoas sem diagnóstico de 

transtorno mental e, como objetivo secundário, a comparação dos níveis de solidão entre 

participantes controle e pacientes com esquizofrenia. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética 

e pesquisa do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Para o 

desenvolvimento do estudo foram convidados pacientes do Programa de Atenção ao Paciente com 

Transtorno Psicótico (PROAP) do HC-UFPR com quadro psiquiátrico estável e indivíduos 

controle voluntários. Os participantes foram triados quanto aos critérios de inclusão e exclusão 

da pesquisa. Dos participantes elegíveis foram coletados o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), o protocolo de inclusão PROAP/HC-UFPR, a entrevista clínica estruturada 

para transtornos do DSM-5 e a escala de solidão da UCLA, assim como amostras de sangue para 

processamento e análise dos níveis de PCR (método de imunoturbidimetria) e IL-6 (método de 

eletroquimioluminescência). A análise estatística foi feita por meio do software jamovi. O total 

de participantes do estudo foi 166, sendo 89 indivíduos controle e 77 pacientes com esquizofrenia. 

Não foi observada uma correlação significativa entre os níveis de solidão e IL-6 (p-valor = 0.266, 

n = 32) e entre os níveis de solidão e PCR (p-valor = 0.725, n = 87) nos participantes controle. 

No entanto, observou-se uma diferença significativa entre os níveis de solidão de indivíduos 

controles e pacientes com esquizofrenia (p-valor = <.001, n = 166). Embora alguns estudos na 

literatura demonstrem associações entre marcadores inflamatórios e solidão, na pesquisa em 

questão não foi possível observar uma correlação significativa. Nosso estudo mostrou que 

pacientes com esquizofrenia sentem-se mais sós quando comparados com pessoas sem o 

transtorno.  
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Os estabelecimentos prestadores de serviços de alimentação devem adotar procedimentos que 

garantam um boa conservação e uma boa higienização dos equipamentos utilizados na 

manipulação de alimentos. Isso promove a inocuidade dos produtos e, consequentemente, a saúde 

do consumidor. Os equipamentos utilizados nas atividades de manipulação de carnes e frios são 

os fatiadores e as tábuas de corte, além da superfície de trabalho do manipulador. Quando os 

equipamentos não são higienizados de forma regular e adequada e nem possuem boa qualidade, 

os microrganismos encontram um ambiente favorável para o seu crescimento. Dessa forma, os 

alimentos se contaminam e favorecem a disseminação de Doenças Veiculadas por Alimentos 

(DVA). Um grupo de microrganismos causadores de DVA é o dos bolores e leveduras, que além 

de causar alterações indesejadas nos alimentos, podem produzir toxinas prejudiciais à saúde. O 

presente trabalho tem como objetivo quantificar os bolores e leveduras nos equipamentos 

utilizados para o fatiamento de frios e corte de carnes - tábuas, fatiadores e superfícies - em 

mercados da região metropolitana de Curitiba. Para isso, seis diferentes supermercados varejistas 

foram selecionados. As coletas foram realizadas durante o período de 6 meses, com cinco 

repetições em intervalos médios de um mês e meio, totalizando 60 amostras, sendo 30 de 

fatiadores de material inoxidável e 30 de tábuas de material polietileno próprias para a 

manipulação de alimentos. Os bolores e leveduras ocorreram nos fatiadores de frios e nas tábuas 

de corte de carnes em todos os supermercados. Nos fatiadores,  a contagem média de bolores e 

leveduras nos estabelecimentos A, B, C, D, E e F foi de 1,26 ± 1,69; 1,44 ± 1,13; 1,39 ± 0,76; 

0,24 ± 0,21; 1,90 ± 0,38; 2,18 ± 1,84 log UFC/cm², respectivamente. Já em tábuas de corte a 

contagem médias nos estabelecimentos  A, B, C, D, E e F foi de 2,11 ± 1,79; 1,23 ± 1,20; 2,20 ± 

1,62; 2,25 ± 1,80; 4,38 ± 0,54; 4,02 ± 0,95 log UFC/cm², respectivamente. A contagem de bolores 

e leveduras é vista como um bom indicador de qualidade higiênica, evidenciando, nesse caso, que 

há falhas nos processos de higienização dos equipamentos. Esse fator sugere que são necessárias 

ações ativas da vigilância sanitária nos estabelecimentos alimentícios. 
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A profissão do sanitarista apesar de já existir no campo da saúde há muito tempo, os cursos de 

graduação em Saúde Coletiva foram implementados a cerca de 13 anos no Brasil para formar 

profissionais do nível de graduacão capacitados para atuar de forma crítica na mudança do modelo 

de atenção hegemônica, na gestão dos serviços do SUS, além da transformação das práticas de 

saúde. Porém, ainda há poucos estudos realizados com o objetivo de analisar a trajetória dos 

sanitaristas de graduação para identificar como vem se construindo sua inserção no mundo do 

trabalho. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar a inserção profissional dos 

egressos do curso de graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana – UNILA, segundo formas de inserção, tipo de vínculo, carga horaria e grau de 

satisfação com a atuação profissional. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de natureza 

Quali-quanti, por meio da aplicação de questionário semiestruturado. Os participantes desse 

estudo são os egressos do curso de graduação em Saúde Coletiva da UNILA, formados até o 

segundo semestre de 2021. A captação dos participantes para o preenchimento do questionário 

está em andamento. O questionário semiestruturado foi enviado aos participantes da pesquisa de 

forma eletrônica, por meio de formulário do Office. A coleta de dados está em andamento, 

portanto os resultados apresentados são parciais. O curso de graduação em Saúde Coletiva da 

UNILA teve início em 2012 e até o ano 2021 formou 44 sanitaristas. Até o momento apenas 

quatro (04) participantes responderam ao questionário. Os resultados parciais da pesquisa 

mostram que 100% dos egressos já estão inseridos no mercado de trabalho e estão fazendo pós-

graduação. 50% dos participantes que já responderam estão trabalhando no Setor Saúde, mas 

desenvolvem atividades que não estão relacionadas à formação como Bacharel em Saúde Coletiva 

e 50% estão atuando como pesquisadores bolsistas e possuem carga horária semanal de trabalho 

de 40 horas. A remuneração varia entre um e três salários mínimos. No que se refere ao grau se 

satisfação com situação profissional atual, 50% responderam pouco satisfeito, 25% satisfeito e 

25% muito satisfeito. Como o estudo está em andamento e por apresentar resultados parciais, cabe 

considerar as limitações do mesmo para melhor compreender a realidade sobre a inserção 

profissional dos egressos do curso de graduação em Saúde Coletiva da UNILA. 
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As substâncias psicotrópicas alteram o comportamento, humor e a cognição, podendo levar a 

comportamentos reforçadores de autoadministração e consequentemente ao abuso e à 

dependência. Levantamentos epidemiológicos recentes indicam que cerca de 275 milhões de 

pessoas em todo o mundo usaram drogas pelo menos uma vez durante 2016. Os problemas 

associados ao uso de drogas psicotrópicas não afetam apenas a saúde, atingindo também a esfera 

social e legal. A maioria das pesquisas sugere que a adolescência precoce (12-14 anos) até a tardia 

(15-17 anos) é um período de risco crítico para o início do uso de substâncias e que o consumo 

de substâncias pode atingir o pico entre jovens de 18 a 25 anos. A exposição a drogas durante o 

período da adolescência promove ainda desregulações da maturação normal do Sistema Nervoso 

Central, as quais provocam deficiências em processos cognitivos, comportamentais e emocionais  

Nesse sentido, o presente projeto visa esclarecer o mecanismo de ação das drogas de abuso e seus 

efeitos deletérios a estudantes de ensino médio provenientes de escolas localizadas em áreas de 

fragilidade social de Curitiba e Região Metropolitana través da vivência acadêmica e do método 

científico. Três ações primordiais são propostas: oferta dos cursos de férias, análise de parâmetros 

de padrão de consumo de drogas lícitas (cigarro e álcool) e ilícitas através da aplicação do teste 

de triagem do envolvimento com álcool, cigarro e outras substâncias (ASSIST) e peça de teatro 

itinerante  sobre a temática de drogas de abuso. Para o curso de férias serão recrutados cerca de 

15 alunos em escolas pré-estabelecidas  para um curso de duração de uma semana (períodos 

manhã e tarde) na Universidade Federal do Paraná, Departamento de Farmacologia. Após a 

aprovação pelo Comitê de Ética o questionário ASSIST será aplicado através de um aplicativo 

nas escolas pré-estabelecidas. Após a análise dos dados coletados através da aplicação do 

questionário, haverá a programação do Teatro Itinerante temático. Espera-se após a condução do 

projeto: (1) proporcionar, através da oferta de cursos de férias, a oportunidade de vivência do 

ambiente acadêmico; (2) prevenir, através do conhecimento de suas ações, o abuso de drogas;(3) 

aumentar os índices de acesso à Universidade por estudantes de ensino médio de escolas 

localizadas em áreas de fragilidade social através da vivência em ambiente acadêmico e 

conhecimento da metodologia científica.Com as ações propostas, espera-se prevenir o 

aprisionamento de jovens, tanto no uso quanto no comércio de drogas ilícitas. 
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Ecossistemas aquáticos são os mais afetados com o despejo de produtos químicos tóxicos e 

mutagênicos oriundos de atividades agrícolas, industriais e urbanas. Polietoxilados de alquilfenol 

são surfactantes amplamente utilizados, desde detergentes industriais e domésticos a pesticidas e 

produtos de higiene pessoal. Estes sofrem biodegradação em estações de tratamento de água 

convertendo-se em alquilfenóis, compostos mais tóxicos e persistentes, como o 4-Nonilfenol (NP) 

e 4-Octilfenol (OP), contaminantes emergentes com potencial genotóxico. A qualidade hídrica 

pode ser aferida por bioensaios com espécies de peixes, sobre aspectos genotóxicos da exposição 

à xenobióticos. A espécie de peixe Rhamdia quelen (Jundiá), possui adaptabilidade que favorece 

a manutenção da vida para a pesquisa, com características de organismo teste, como tolerância e 

ampla distribuição, além de sensibilidade à toxicidade. Ante aos poucos estudos mutagênicos 

sobre NP e OP, a presente pesquisa objetivou avaliá-los neste quesito, a partir de concentrações 

ambientais aferidas no reservatório Iraí-PR, valendo-se das concentrações de 35,2 μg/g (NP), 58,0 

μg/g (OP) e a mistura (MIX) destas concentrações. Exemplares de Rhamdia quelen foram 

aclimatados por cerca de um ano em tanques de 2000 litros e em seguida colocados aleatória e 

individualmente em aquários de 18 litros. A exposição aos contaminantes deu-se por via trófica, 

inseridos em cápsulas gelatinosas colocadas dentro de blocos de ração comercial para peixes. Os 

peixes foram divididos em 4 grupos de 15 exemplares, sendo: (1) Controle Negativo (CN); (2) 

OP 58,0 μg/g; (3) NP 35,2 μg/g; (4) Mistura (MIX) de OP 58,0 μg/g + NP 35,2 μg/g. A 

contaminação durou 60 dias, com recebimento das doses a cada 72 horas, totalizando 20 doses. 

Após, cada animal foi anestesiado com benzocaína e teve o sangue coletado sendo em seguida 

eutanasiados. Avaliou-se a mutagenicidade pelo Teste do Micronúcleo Písceo a partir de 

esfregaço sanguíneo em lâminas que foram analisadas quanto à presença de micronúcleos (MN) 

e alterações eritrocíticas nucleares (AEN). Resultados preliminares foram analisados utilizando-

se o programa estatístico GraphPad Prism® 5.00(Trial), por ANOVA, e por ora não revelaram 

significância estatística entre o CN e os tratamentos de OP, NP e MIX. Portanto, por ainda 

faltarem parte das lâminas a serem analisadas, acreditamos na obtenção de melhores resultados 

para o relatório final, no qual NP e OP podem ou não apresentar capacidade mutagênica nas 

concentrações avaliadas. 
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A aptidão do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) em nodular e adquirir nitrogênio através da 

fixação biológica é um atributo capaz de aumentar a produtividade e diminuir gastos na produção 

agrícola. Entretanto, não somente bactérias do grupo dos rizóbios são encontradas colonizando 

nódulos radiculares, outros gêneros já foram identificados ocupando tais estruturas, beneficiando 

a planta por um ou mais mecanismos de promoção de crescimento. Logo, analisar a diversidade 

destas bactérias e entender a sua atuação na planta hospedeira é de suma importância para o 

desenvolvimento de tecnologias e de produtos de baixo custo. Desta forma, o presente trabalho 

teve por objetivo avaliar as potenciais habilidades de isolados bacterianos oportunistas de nódulos 

de feijoeiro em promover diretamente o crescimento de plantas. Tais isolados, pertencentes aos 

gêneros Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, Herbaspirillum e Rhizobium foram submetidos aos 

testes para solubilização de fosfato, redução do nitrato, produção de sideróforos, fixação de 

nitrogênio (FBN) em vida livre e ainda teste de crescimento em meio ácido e sob temperaturas 

adversas. Dentre os 33 isolados analisados, todos foram capazes de reduzir o nitrato, manifestando 

sua capacidade desnitrificante; 94,74% deles apresentaram crescimento bacteriano sob pH 4, 

apontando a aptidão em crescer em meio ácido; 57,58% foram produtores de sideróforos, 

evidenciando a capacidade de sequestrar e complexar o ferro; à 28° C todos os isolados cresceram, 

à 37°C e 42°C o valor foi de 96,97% e a 50°C apenas 30,30% conseguiu se desenvolver; nenhum 

isolado avaliado solubilizou fosfato ou formou película sobre a superfície do meio indicando a 

FBN em vida livre. Avaliando-se conjuntamente os resultados, 19 isolados apresentaram 

habilidades múltiplas, e destes, 6 se destacaram por, além de serem positivos para produção de 

sideróforos, redução do nitrato e crescimento em meio ácido, conseguiram se desenvolver à 

temperatura de 50°C, sendo quatro do gênero Rhizobium (LGMB551, LGMB552, LGMB585 e 

LGMB596), uma Pseudomonas (LGMB490) e uma Enterobacter (LGMB635). Conclui-se que 

todos os isolados avaliados apresentaram, in vitro, pelo menos um mecanismo capaz de promover 

diretamente o crescimento vegetal, assim pode-se inferir que, principalmente aqueles que 

apresentaram múltiplas habilidades, possuem potencial para compor bioinsumos. Sugere-se que 

em trabalhos futuros seja estudado, através da inoculação em plantas, o potencial de promover o 

incremento agronômico dos atributos avaliados, visando a aplicação à campo. 
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Introdução. A socioeducação busca substituir o modelo punitivo pela via educacional e de 

ressocialização de adolescentes privados de liberdade em conflito com a lei. A Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei (PNAISARI) foi criada em 

2014 para garantir o direito à saúde desses adolescentes, propondo a integração entre rede de 

saúde municipal e socioeducação. Objetivos. Identificar como é a relação entre a rede de saúde e 

a socioeducação pela perspectiva dos trabalhadores e da gestão desses serviços no município de 

Toledo (PR). Levantar como a PNAISARI é implantada e atua nesse processo. Metodologia 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório, realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas com perguntas norteadoras abertas. O método de amostragem intencional foi 

utilizado para obter entrevistados-chave que atuam nas unidades socioeducativas e nos serviços 

de saúde e estão diretamente envolvidos com os cuidados em saúde dos adolescentes e na 

articulação entre esses serviços. Todas as entrevistas foram transcritas na íntegra, codificadas e 

organizadas em narrativas. Posteriormente foram analisadas pela abordagem hermenêutica. 

Considerando o período de pandemia da COVID-19, todos os procedimentos de pesquisa foram 

realizados de modo remoto. Resultados. Foram realizadas quatro entrevistas, sendo três na 

socioeducação e uma na rede de saúde. Foram quatro as temáticas que emergiram das análises 

das narrativas sobre os aspectos operacionais entre saúde e socioeducação: relações entre os 

serviços para atenção à saúde do adolescente e unidades socioeducativas; aspectos logísticos; 

sobre a PNAISARI; e limitações estruturais da atenção à saúde do adolescente em conflito com a 

lei. Alguns assuntos apareceram repetidamente como a questão do estigma e do preconceito e 

como mitiga-los. Também se falou da questão do isolamento da socioeducação com relação ao 

território e como foi feita a implantação da PNAISARI no município. Conclusões. Além de 

levantar toda a questão operacional e como funciona hoje, foi possível notar também que, apesar 

das dificuldades estruturais dos sistemas de saúde e socioeducativo, os trabalhadores e a 

coordenação trabalham para alcançar a integração desses dois serviços. Ficou evidente que a 

PNAISARI auxilia nesse processo de integração e para isso se faz necessário que existam pessoas 

dentro dos serviços comprometidas com a política e a sua execução. 
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Na atualidade, faz-se necessário buscar por soluções inovadoras no campo da biotecnologia, visto 

que existe um grande aumento da demanda atual por novos medicamentos antivirais. Existem 

diversas doenças que exigem essa pesquisa, incluindo a COVID-19. Esta é uma infecção viral 

(SARS-CoV-2) que causa a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e que já causou a morte de mais 

de quatro milhões de pessoas no mundo. O Laboratório BIOGEMM (Bioprospecção e Genética 

Molecular de Microrganismos), da Universidade Federal do Paraná, possui uma grande coleção 

de microrganismos endofíticos isolados dos biomas brasileiros Pantanal e Cerrado. Estes vem 

sendo prospectados para produzir compostos com atividade contra diversos patógenos, incluindo 

a atividade antiviral. Alguns compostos produzidos pelo metabolismo secundário desses 

microrganismos foram avaliados in silico pelo laboratório BIOGEMM, e foram selecionados 

como potenciais inibidores de proteínas não estruturais (Nsps) do vírus SARS-CoV-2. Em função 

disso, o objetivo do presente projeto é validar in vitro os resultados já obtidos in silico. Para a 

validação, inicialmente foi necessário primeiro expressar as proteínas Nsps previamente 

selecionadas, para que as mesmas possam ser utilizadas nos ensaios juntamente com os compostos 

microbianos. Nesta fase foram realizas as etapas de transformação de vetores de cinco Nsps 

diferentes (Nsp3, Nsp5, Nsp13, Nsp14 e Nsp15) na bactéria Escherichia coli BL21, e 

posteriormente foi feito a indução da expressão de tais proteínas. Até o momento, foi possível 

observar a expressão diferenciada da proteína Nsp3, a qual encontra-se purificada e armazenada 

para os ensaios de atividade que serão realizados na sequência, enquanto que as demais Nsps 

ainda estão em processo de adaptação de protocolo para expressão. 
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Tendo em vista que a promoção e prevenção em saúde bucal são fatores de grande importância 

que podem influenciar a saúde sistêmica, é de suma importância a avaliação de pessoas com 

deficiências (PDs), as quais podem apresentar maiores limitações diante da higiene diária, além 

de outras situações agravantes como por exemplo a frequência de alimentação. O presente projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR sob parecer #4.899.727, 

sendo este resumo um dos dados obtidos com objetivo específico de avaliar o índice de dentes 

cariados, perdidos e obturados (CPO-D) em 117 estudantes com Deficiência Intelectual, 

Transtorno Global do Desenvolvimento e Múltiplas Deficiências, com idade entre 6 a 45 anos da 

Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional de Curitiba-PR. Os dados de CPO-D foram 

analisados utilizando o programa Statistical Packge for the Social Science (IBM SPSS for Apple 

OS, versão 25.0, Armonk, NY: IBM Corp). A idade não apresentou normalidade ao teste de 

Kolgomorov-Smirnov e por isso foi representada por mediana, mínima e máxima. As variáveis 

independentes foram sexo (feminino ou masculino), idade (< 18 anos ou > 19 anos), tipo de 

respiração (nasal ou bucal), presença de limitação física (sim ou não), uso de medicação (sim ou 

não), higiene bucal (boa, regular ou ruim), nível da deficiência (leve ou moderada a grave). Os 

escores de CPO-D não apresentaram normalidade dos dados por meio do teste de Kolgomorov-

Smirnov (P<0,05), por isso os dados foram representados por valores da mediana, mínimo e 

máximo. A associação entre os escores do CPO-D e as variáveis independentes foi analisada pelo 

teste Teste U de Mann-Whitney, na presença de variáveis com duas categorias, ou teste Kruskal 

Wallis, quando a variável possuía mais de três grupos, adotando nível de significância de 5%. 

Com relação aos resultados obtidos, houve associação estatística entre CPO-D e idade (p = 0,007), 

com indivíduos mais velhos apresentando índices mais elevados e entre CPO-D e higiene bucal, 

com indivíduos que apresentavam higiene bucal ruim apresentando níveis mais elevados de CPO-

D (p = 0,017). Não houve associação entre níveis de CPO-D e sexo, tipo de respiração, presença 

de limitação física e uso de medicação ( p > 0,05). Com isso, concluímos sobre a importância da 

prevenção em saúde bucal para que indivíduos de mais idade não apresentem necessidades 

complexas de tratamento, além da necessidade de instrução de higiene bucal reforçada a PDs. 
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A presente pesquisa tem por objetivo reconhecer os casos de sucesso dos inoculantes utilizados 

em culturas anuais no Brasil entre 2010 e 2021. Foi realizado um referencial sobre algumas 

culturas, sendo elas, milho, trigo, sorgo, aveia, arroz, soja, feijão e amendoim, além disso, quais 

as bases dos inoculantes referentes às bactérias promotoras de crescimento vegetal (BPCV). Com 

isso, pode ser destacado alguns gêneros mais utilizados, como o Bacillus sp., Pseudomas, 

Azospirillum, Lysinibacillus, Brevibacilluas, Enterobacter, Herbaspirillum, Paenibacilluas e 

Rhizobium. Assim, verificamos que ainda falta muitos estudos a serem realizados acerca da 

utilização dos inoculantes nas culturas anuais destacadas, uma vez que, em busca de resultados 

significatórios necessitam de uma melhor pesquisa e análise sobre as BPCV em relação a cada 

cultivar, pois apresentam resultados distintos a depender de qual variedade é realizada a 

inoculação das bactérias de forma isolada ou conjunta. A presente pesquisa tem por objetivo 

reconhecer os casos de sucesso dos inoculantes utilizados em culturas anuais no Brasil entre 2010 

e 2021. Foi realizado um referencial sobre algumas culturas, sendo elas, milho, trigo, sorgo, aveia, 

arroz, soja, feijão e amendoim, além disso, quais as bases dos inoculantes referentes às bactérias 

promotoras de crescimento vegetal (BPCV). Com isso, pode ser destacado alguns gêneros mais 

utilizados, como o Bacillus sp., Pseudomas, Azospirillum, Lysinibacillus, Brevibacilluas, 

Enterobacter, Herbaspirillum, Paenibacilluas e Rhizobium. Assim, verificamos que ainda falta 

muitos estudos a serem realizados acerca da utilização dos inoculantes nas culturas anuais 

destacadas, uma vez que, em busca de resultados significatórios necessitam de uma melhor 

pesquisa e análise sobre as BPCV em relação a cada cultivar, pois apresentam resultados distintos 

a depender de qual variedade é realizada a inoculação das bactérias de forma isolada ou conjunta. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  453 
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A presente pesquisa realiza uma análise qualitativa da problemática em torno do formato 

televisivo drama médico. Através da investigação do fenômeno social da comunicação 

relacionada à saúde, buscou-se entender o impacto que essas representações trazem à educação 

médica e seus contextos sociais e políticos. Em tempos em que grande parte da população tem 

acesso às mídias digitais, o campo da comunicação torna-se solo fértil para se construir de maneira 

crítica as novas práticas de cuidado em saúde. Foram analisadas as potencialidades geradas pelo 

uso de ferramenta audiovisual, no ensino médico e as relações de dicotomia entre o discurso 

biomédico e as novas práticas de cuidado em saúde através da percepção e vivência da série 

televisiva “Unidade Básica”, sob a perspectiva de estudantes e professores de medicina. A série 

acontece e surge em um contexto de crescente biomidiatização, onde há a necessidade de se 

analisar as representações inserindo-as num contexto nacional, propiciando um entendimento 

mais ampliado do processo saúdedoença-cuidado e a presença de atributos da Atenção Primária 

à Saúde (APS). Objetivos: Analisar aspectos relacionados a série televisiva "Unidade Básica" 

como ferramenta pedagógica no campo da saúde coletiva e entender a percepção de estudantes e 

docentes a respeito das produções audiovisuais do gênero drama médico focando na temática da 

APS. Material e métodos: Esta é uma pesquisa qualitativa, que utiliza a metodologia de entrevista 

semiestruturada. Realizamos um estudo qualitativo pois a sua intenção não é identificar o 

fenômeno, mas sim entender e compreender o significado individual e/ou coletivo desse processo. 

A entrevista semiestruturada foi realizada com estudantes e professores de um curso de medicina, 

que assistiram à série televisiva “Unidade Básica” no contexto de uma disciplina. Resultados: A 

percepção dos entrevistados é de que o uso da série propiciou ampliação do olhar para a Atenção 

Básica, trazendo reflexões a respeito dos modelos de saúde presentes em nosso meio e das 

representações criadas pela mídia através do drama médico. Percebemos a aproximação da série 

com o modelo de medicina centrada na pessoa e sua função pedagógica ao propiciar o contato 

dos estudantes com esse modelo através da série, sendo uma ferramenta útil para o ensino de 

conceitos da APS. Conclusão: Os resultados demonstram que a série é uma ferramenta didática 

que torna possível desenvolver discussões e abordagens sobre a APS em sala de aula, trazendo 

novas percepções e aprendizados para docentes e estudantes. 
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MEIO DE CULTIVO CONTENDO RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Nº 202212329 

Autor(es): Gustavo Santos 

Orientador(es): Rossana Calegari dos Santos 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Carotenoides, Halorubrum Saccharovorum, Resíduos Industriais 

 

Diversos resíduos são gerados como resultado dos processos industriais e, para evitar que sejam 

descartados no ambiente, podem ser reutilizados em outros processos. Uma alternativaeconômica 

e sustentável a esse descarte foi elaborada nesse trabalho, ao utilizar resíduosindustriais no cultivo 

da Archaea halofílica Halorubrum saccharovorum (ATCC® 29252™). Estemicrorganismo é 

capaz de sintetizar carotenoides, que são pigmentos antioxidantes e possuemaplicabilidades na 

indústria farmacêutica, de cosméticos e de alimentos. A bacteriorruberina éo principal 

carotenoide produzido por esse microrganismo, possuindo propriedadeantioxidante superior à do 

ácido ascórbico e do betacaroteno. A produção microbiológica decarotenoides apresenta como 

vantagens o menor custo de produção, devido à possibilidadede utilizar substratos de baixo custo 

e à produção de substâncias que podem atuar emsinergismo, em comparação com a síntese 

química, que é muito dispendiosa e pode gerarsubprodutos nocivos. Além disso, cultivos 

utilizando Archaea halofílicas possuem a vantagemde evitar a contaminação por outros 

microrganismos, já que são cultivadas em meios comelevadas concentrações de sais. Dados da 

literatura mostram que os resíduos são boasalternativas como fontes de nitrogênio para o meio de 

cultivo de microrganismos. Portanto, osresíduos utilizados como substituição às fontes de 

nitrogênio (extrato de levedura ehidrolisado de caseína) do meio ATCC® 876, recomendado para 

o crescimento da ArchaeaHalorubrum sacchavorum, foram os seguintes: farinha de soja, farelo 

de soja e farinha decouro bovino, visto que são resíduos em abundância no Brasil e possuem 

potencial comofontes de nitrogênio para microrganismos. Foram elaborados os meios de cultivo 

utilizandoesses resíduos industriais e determinadas as concentrações de carotenoides e de 

célulasmicrobianas produzidos em cada bioprocesso nas condições previamente otimizadas para 

aprodução de carotenoides (pH 6,7, concentração de 9,6% de cloreto de sódio e temperaturade 

35,8 °C) e de células (pH 9,2, concentração de 26,4% de cloreto de sódio e temperatura de50,1 

°C). Espera-se que os resíduos utilizados proporcionem ao microrganismonutrientes necessários 

ao seu crescimento e produção dos carotenoides, agregando valor aestes resíduos, evitando que 

sejam descartados no ambiente e reduzindo o custo do processo.   
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O Câncer, atualmente, é um dos principais problemas de saúde pública mundial. De acordo com 

a mais recente estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), do ano de 2020, o câncer de 

mama feminina ocupa a segunda posição mais frequente em todas as regiões brasileiras. O 

desenvolvimento desse tipo de câncer pode estar relacionado a diversos fatores de risco, sendo 

eles: fatores genéticos, fatores hereditários, menopausa tardia (fatores da história reprodutiva e 

hormonal), obesidade, sedentarismo e exposições frequentes a radiações ionizantes (fatores 

ambientais e comportamentais). Em se tratando de fatores genéticos, o gene MDM4 tem um 

importante papel no desenvolvimento de vários tipos de câncer, entre eles: o câncer de próstata, 

câncer de mama, câncer do tipo retinoblastoma, leucemia linfoblástica pré-B do adulto, carcinoma 

escamoso de cabeça e pescoço e câncer de cólon. O MDM4 é um oncogene que regula 

negativamente a proteína p53 e supressores de tumor. A proteína p53, durante o ciclo celular, 

através de uma cascata de reações, impede que a célula que passou por mutações sofra a mitose, 

e não complete a divisão celular. O gene MDM4 atua regulando a atividade transcricional da p53, 

diminuindo a sua atividade, originando, dessa forma, tumores malignos ou não malignos. Nesse 

estudo, do tipo caso-controle, serão genotipadas 90 amostras de controles sadios originários da 

população brasileira com ascendência branca e 90 amostras de pacientes com câncer de mama 

originários do mesmo grupo populacional através da reação de sequenciamento da posição 3’UTR 

do gene MDM4. Nessa região encontra-se o polimorfismo de único nucleotídeo (SNP) rs4245739 

cujo alelo C forma o sítio de interação com micro RNAs miR-191-5p, miR-887 e miR-3669 

promovendo a diminuição na expressão do gene MDM4. Dessa forma, pretende-se analisar e 

demonstrar que o polimorfismo está relacionado com a predisposição ao câncer de mama na 

população brasileira. 
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Os besouros (Coleoptera) representam a maior ordem dos insetos com aproximadamente 350 mil 

espécies descritas. No Brasil, segundo o Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira, existem 

atualmente 34.676 espécies e 4.827 gêneros pertencentes a 105 famílias de besouros. Para o estado 

do Paraná são conhecidas 1.173 espécies e 598 gêneros, porém há pouca informação sobre 

espécies presentes nas em Unidades de Conservação (UCs) e Reservas Biológicas (REBIO) do 

Estado. O objetivo do estudo foi gerar uma lista de famílias de Coleoptera presentes no Parque 

Estadual São Camilo (PESC), Parque Nacional do Iguaçu (PNI) e Reserva Biológica de Perobas 

(REBIO das Perobas), todos localizados no estado do Paraná, Brasil. Os exemplares estudados 

estão depositados na Coleção Entomológica do Setor Palotina (CESP), Universidade Federal do 

Paraná. Para as coletas realizadas no PNI foi utilizado o método de Interceptação de Voo (para 

capturar insetos bons voadores), com 50 armadilhas dispostas em transectos da borda para o 

interior da vegetação. No PESC e REBIO das Perobas os exemplares foram coletados por Extrator 

Winkler (para capturar besouros de solo). Ao total foram identificados 3410 exemplares sendo: 

3068 exemplares pertencentes a 26 famílias no PNI, 158 exemplares pertencentes a 15 famílias 

no PESC e 184 exemplares pertencentes a 08 famílias na REBIO Perobas. Abaixo é apresentada 

a abundância das famílias nas Unidades PNI, PESC e REBIO Perobas, respectivamente: 

Bostrichidae (n=15; n=0; n=0), Cantharidae (n=02; n=0; n=0), Carabidae (n=112; n=31; n=54), 

Cerambycidae (n=03; n=01; n=0), Chrysomelidae (n=30; n=02; n=0), Coccinellidae (n=01; n=01; 

n=0), Cucujidae (n=01; n=0; n=0), Curculionidae (n=78; n=41; n=69), Curculionidae-

Dryophthorinae (n=01; n =0; n=0), Dermestidae (n=02; n=0; n=0), Elateridae (n=20; n=03; 

n=20), Erotylidae (n=01; n=0; n=02), Geotrupidae (n=08; n=0; n=0) Histeridae (n=169; n=0; 

n=0);  Hybosoridae (n=963; n=04; n=0), Hydrophilidae (n=01; n=0; n=0), Hydroscaphidae (n=09; 

n=01; n=01), Meloidae (n=02; n=0; n=0), Melolonthidae (n=07; n=0; n=0), Mordellidae (n=01; 

n=0; n=0), Nitidulidae (n=13; n=0; n=01), Phalacridae (n=02; n=05; n=0), Ptilodactylidae (n=30; 

n=03; n=0), Staphylinidae (n=972; n=60; n=0); Scarabaeidae (n=622; n=03; n=36); Scolytidae 

(n=0; n=0; n=01), Tenebrionidae (n=02; n=03; n=0), Trogidae (n=01; n=0; n=0). Os resultados 

obtidos melhoram o conhecimento da biodiversidade de besouros protegidos pelos Parques e 

Reservas, contribuindo para futuras reformulações do plano de manejo, visto que são dados 

inéditos para todas as UCs. 
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O Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCi) é a principal causa de morbimortalidade no 

Brasil. O itinerário terapêutico é o percurso de estabelecimentos de saúde pelos quais o paciente 

passa ao longo de seu atendimento. Nesta pesquisa, objetiva-se traçar o itinerário terapêutico de 

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) acometidos por AVCi em 2020, no município de 

Toledo, Paraná. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e transversal.  

Os pacientes que sofreram AVCi foram identificados em prontuários eletrônicos, por meio dos 

CIDs-10 O45 e I64, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Pronto Atendimento Dr. Jorge 

Nunes. Foram incluídos indivíduos maiores de 18 anos, que sofreram AVCi entre janeiro e 

dezembro de 2020, residentes no município de Toledo, PR, atendidos pela rede de atenção pública 

de saúde. Excluíram-se menores de 18 anos, residentes em outro município que foram atendidos 

em Toledo e indivíduos que não tiveram condições físicas para responder ao questionário. O 

convite para participação da pesquisa foi feito por meio de cartazes e ligações telefônicas, se 

aceito, foram agendadas ligações telefônicas ou visitas domiciliares subsequentes para coleta de 

dados através de questionário elaborado pelos pesquisadores. O presente estudo foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, sendo aprovado sob o parecer 4.840.831. 

Foi possível identificar que o primeiro atendimento de dez (55,6%) dos sujeitos foi na Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA). Desses, seis (33,3%) permaneceram na UPA, um deles realizou 

TC de crânio no hospital de alta complexidade vinculado ao SUS (HAC-SUS). Quatro (22,2%), 

com internação inicial na UPA, foram, após, transferidos para o HAC-SUS. Dois (11,1%) tiveram 

atendimento inicial no HAC-SUS e permaneceram em internamento e três (16,7%), no Pronto 

Atendimento Municipal Dr. Jorge Milton Nunes, depois transferidos ao HAC-SUS. Dos três 

(16,7%) que iniciaram o atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

todos foram encaminhados à UPA. Uma pessoa compareceu primeiramente à UBS, em seguida 

levada pelo SAMU até a UPA. Uma (5,6%) foi atendida em um hospital particular, permanecendo 

em internação. Apenas um (5,6%) referiu realização de trombólise endovenosa, quatro (22,2%) 

referiram sua não ocorrência e dez (55,6%) não sabiam informar.  

A utilidade do IT é verificar se o caminho está próximo do ideal, especificamente importante nos 

casos de AVCi, pois há necessidade de diagnóstico e intervenção precoces e as complicações são 

graves. 
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Os animais de vida livre representam um papel significativo na epidemiologia das doenças 

transmitidas por vetores, muitas vezes agindo como reservatórios destas no ecossistema. Além 

disso, a proximidade destes com a população humana exige que profissionais da fauna – biólogos, 

médicos veterinários e gestores, garantam a saúde pública por meio do acompanhamento sanitário 

dessas populações, sendo essencial conhecer a prevalência destes patógenos, para promover a 

Saúde Única. O objetivo deste estudo é criar um perfil sanitário da mastofauna de vida livre na 

área de Curitiba e região metropolitana e avaliar a prevalência de hemoparasitoses nestes animais. 

Para isto, foi realizada a coleta de tecido a partir carcaças de animais atropelados, provenientes 

de entregas voluntárias ao Hospital Veterinário da UFPR e por meio de parcerias com 

concessionárias de rodovias e com a prefeitura de Curitiba. Estas passaram por necropsia no Setor 

de Patologia Veterinária do HV-UFPR, e os fragmentos de baço e linfonodos coletados seriam 

utilizados para detecção de hemoplasmas, utilizando-se a reação em cadeia da polimerase (PCR) 

convencional. Até o momento, já foram realizadas as coletas de amostra de 36 carcaças, sendo 

24/36 (66,67%) gambás, 5/36 (13,89%) gatos do mato, 3/36 (8,33%) lontras, 1/36 (2,78%) ouriço 

cacheiro, 1/36 (2,78%) tatu e 1/36 (2,78%) cachorro do mato. A partir destas, foram realizadas 

múltiplas extrações de DNA. Porém, destas nenhuma testou positivo no teste de triagem da 

extração gapdh, o que significa que não é possível detectar material genético no produto final das 

extrações. Assim, uma conclusão possível é que, por terem sido colhidas de carcaças, o material 

genético destas amostras já estivesse degradado, e assim não há DNA para ser extraído e triado. 

Dessa forma, não é possível iniciar os protocolos da reação em cadeia da polimerase para 

avaliação da presença de patógenos. 
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As florestas com Araucária foram submetidas ao processo de degradação ambiental desde o 

período colonial brasileiro, em razão da exploração agrária que culminou na supressão vegetal e 

alteração das paisagens. Para promover a restauração florestal dessas áreas o plantio de mudas de 

espécies florestais nativas é um método indicado. Aliado a isso, a semeadura de espécies 

forrageiras nas entrelinhas para potencializar a recomposição desses ambientes. Em virtude disso, 

a presente pesquisa busca avaliar se a adubação verde favorece o crescimento inicial de mudas de 

oito espécies florestais nativas em uma área de restauração. O estudo foi desenvolvido em área 

de restauração florestal do projeto Arboreto (Arboreto 3), localizado no Centro de Estações 

Experimentais Fazenda Canguiri da Universidade Federal do Paraná, em Pinhais – PR. A área 

experimental foi implantada em 2019, o delineamento utilizado foi de blocos casualizados, sendo 

4 blocos com 3 tratamentos e repetições, ao todo neste experimento foram mensuradas 12 

parcelas, cada uma com 72 mudas. As espécies escolhidas para compor o arranjo de plantio foram: 

Araucaria angustifolia, Casearia decandra, Cassia leptophylla, Inga sessilis, Luehea divaricata, 

Mimosa scabrella, Solanum diploconos e Vitex megapotamica, distribuídas em três tratamentos: 

testemunha (sem interferência na entrelinha); semeadura de gramíneas (Avena strigosa) na 

entrelinha; semeadura de leguminosa (Vicia sativa) na entrelinha. Avaliou-se as variáveis 

diâmetro de coleto (dc) e altura total (ht) das mudas, aos 24 meses após a semeadura. Os dados 

foram submetidos a Análise de Variância. Ao analisar os resultados obtidos, observou-se que o 

crescimento das espécies A. angustifolia, C. decandra, C. leptophylla, I. sessilis não apresentou 

diferença significativa entre os tratamentos avaliados. No entanto, para as espécies M. scabrella 

(99,71 mm e 396,37 cm), L. divaricata (82,17 mm e 223,08 cm), S. diploconos (48,75 mm e 

107,12 cm) e V. megapotamica (36,31 mm e 168,16 cm), houve diferença estatística, 

principalmente, no tratamento com legminosas que proporcionou as maiores médias para 

diâmetro e altura. O aumento pode ser relacionado a presença da adubação verde, visto que 

normalmente está associada à oferta de biomassa, a diminuição de temperatura do solo e a criação 

precoce de condições favoráveis. Com base nos resultados conclui-se que a semeadura de 

ervilhaca influenciou positivamente no crescimento das espécies florestais, diferente do 

tratamento com gramíneas e do testemunha em que as mudas não apresentaram um incremento 

expressivo. 
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A produção de pescados vem crescendo a cada ano, inclusive de crustáceos, para atender à 

crescente demanda de proteína animal para consumo humano, tendo em vista as pressões 

insustentáveis sobre os estoques naturais. No entanto, atividades de aquicultura podem também 

não ser sustentáveis e são, em geral, prejudiciais ao meio ambiente e ao próprio cultivo, devido 

ao excesso de resíduos biológicos quando o manejo não ocorre de forma adequada. Uma 

alternativa para esse cenário é a aquicultura multitrófica integrada (AMTI), que integra uma 

espécie que será alimentada (como camarões) e uma ou duas outras espécies que serão 

extrativistas orgânicas (como bivalves) e/ou extrativista inorgânica (algas). Na revisão 

bibliográfica realizada até o momento buscou-se responder à seguinte pergunta: “Qual a 

influência do ambiente hipóxico no sistema de cultivo de crustáceos?”, tendo em vista que o 

acúmulo de matéria orgânica, frequente nesses sistemas de cultivo isolados e intensivos, tende a 

gerar hipóxia na água. Utilizou-se o Google Acadêmico, ScienceDirect e livros digitais para a 

pesquisa. A revisão mostrou que ambientes hipóxicos em cultivos, por eutrofização associada ao 

excesso de nutrientes no sistema,pode levar a perturbações fisiológicas nos camarões. As 

alterações mais frequentemente relatadas, até o presente momento, foram: 1) alterações nos 

mecanismos de estresse oxidativo (n = 6); 2) na cadeia transportadora de elétrons (n = 4)  ; 3) no 

sistema imune; (n = 4); 4) no intestino (n=3);  e 5) na reprodução (n = 3). O fornecimento de 

oxigênio dissolvido para esses sistemas, por meio de aeradores, pode auxiliar no aumento da 

concentração de desse gás, no entanto, não altera os níveis de matéria orgânica na água. Portanto, 

alterar o manejo nutricional e  associar bivalves nesses sistemas de cultivo pode favorecer a 

redução da quantidade de alimento disponível para o zooplâncton (principal envolvido nos casos 

de eutrofização, pois consome o oxigênio dissolvido). Desta forma, a presente iniciação científica 

contribuiu para o entendimento dos impactos da hipóxia em crustáceos e o potencial benéfico da 

AMTI com bivalves, visando a melhoria da qualidade da água do ambiente, além de constituir 

fonte adicional de renda para o aquicultor. Até o final desta IC serão feitas mais buscas 

bibliográficas para aumentar o n e aprofundar a base teórica em relação às alterações causadas 

pela hipóxia nos crustáceos. 
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Um grupo de pesquisa tem o objetivo de realizar estudos científicos relacionados a uma 

determinada área do conhecimento acadêmico. O Grupo de Estudo e Pesquisa em Fixação 

Biológica de Nitrogênio (FIXTEC), da Universidade Federal do Paraná- Setor Palotina, tem 

caráter emancipatório que visa produzir pesquisas na área da Biologia do Solo. Com um recorte 

temporal, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto científico e pedagógico na 

vida acadêmica e profissional dos discentes participantes ao longo de 10 anos de atividades. O 

método quantitativo foi realizado por meio de uma pesquisa do tipo causal comparativa, sendo 

mensurado a partir de dados solicitados e recebidos pelos endereços eletrônicos dos membros 

identificados e por consultas na base dos currículos lattes da plataforma do CNPq. A pesquisa 

qualitativa, conduziu-se através da identificação de palavras relacionadas a sentimentos, emoções 

e outros elementos que não quantificáveis, obtida a partir de depoimentos dos participantes. Os 

números até então levantados apontaram um total de 66 membros ao longo de 10 anos. O perfil 

destes foram divididos em 33 estudantes da Agronomia, 15 estudantes do curso de Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia e 18 estudantes do curso de Ciências Biológicas. As principais 

linhas de pesquisa desenvolvidas ao longo destes anos foram: Biologia Molecular de 

Microrganismos, entre 2011 e 2013, Biotecnologia agrícola e ambiental entre 2015 a 2018 e 

Biologia do solo aplicada entre 2019 a 2022. Observou-se que, do total de participantes, 36% se 

encontravam em formação acadêmica e 38% estavam engajados no mercado de trabalho, os 

demais 36% não responderam. Pelos depoimentos até então obtidos (43% do total de participantes 

nos 10 anos), as palavras-chaves que aparecem em maior destaque foram: oportunidade (5 vezes), 

experiência (5 vezes), pós-graduação (5 vezes), aprendizado (3 vezes) e trabalho (4 vezes). Por 

este, foi possível concluir que a participação discente no grupo FIXTEC influenciou na escolha 

pela construção da carreira acadêmica a partir dos ingressos nas pós-graduações e na consolidação 

dos membros em mercados de trabalho dentro das linhas dos manejos agrícolas sustentáveis. 

Também pelos dados alcançados, foi possível observar que a meta da sensibilização foi alcançada 

pois conseguiu contribuir para a formação de profissionais engajados com a conservação do solo. 
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A Mancha Foliar de Glomerella e a Podridão Amarga são doenças muito importantes para a 

macieira. Estas doenças são causadas por espécies do gênero Colletotrichum. Devido às pressões 

econômicas e ecológicas por opções de controles alternativos aos fungicidas, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a ação de bactérias para controle de isolados de Colletotrichum sensíveis a 

fungicidas. Para isso, três ensaios in vitro foram realizados para verificar efeito das bactérias sob 

o patógeno considerando: i) efeito das bactérias na germinação de conídios; ii) redução do 

crescimento micelial e iii) efeito de compostos termoestáveis das bactérias sob o crescimento 

micelial do patógeno. Utilizou-se os produtos biológicos comerciais Duravel® (B. 

amyloliquefaciens) e Serenade® (B. subtilis). Além destes, tratamentos a base de Biomassa e 

Sobrenadante de Bacillus alcalophilus (BBa e SBa - produto em teste), como comparativo foram 

utilizados dois fungicidas registados para macieira, Delan® (Ditianona) e CabrioTop® (Metiram 

e Piraclostrobina) em dose comercial. Foram utilizados os patógenos C. fructicola (isolado MdCf 

safra-2017/18) isolado de fruto de raleio e C. nymphaeae (isolado MdCn safra-2011/12) isolado 

da folha, ambos provenientes da macieira. O ensaio de germinação de conídios foi conduzido em 

eppendorfs contendo 50µL do tratamento + 50µL de 1x10⁶ conídios/ml do patógeno. A 

germinação dos conídios foi paralisada com 20µL de lactofenol após 12 horas e a percentagem 

de conídios germinados foi avaliada. Para crescimento micelial os tratamentos foram 

incorporados ao BDA fundente e vertidos em placas de Petri. Para o estudo da termoestabildade, 

os tratamentos biológicos foram incorporados ao BDA e depois autoclavados. Em ambos os 

ensaios, um disco de micélio foi colocado no centro da placa e, mensurado o diâmetro da colônia. 

A análise dos resultados foi feita pelo teste de Kruskal-Wallis. O SBa reduziu 21,3% da 

germinação do C. nymphaeae e 16,1% da germinação do C. fructicola no primeiro e segundo 

ensaio, respectivamente. O Duravel® reduziu 29,5% da germinação no segundo ensaio para o 

isolado C. fructicola. Em relação aos fungicidas, o melhor tratamento foi o CabrioTop®. Todos 

os tratamentos reduziram significativamente o crescimento micelial do patógeno em relação a 

testemunha, em ambos os ensaios. O tratamento BBa teve efeito reduzindo 100% do crescimento 

micelial, mas, apenas no segundo ensaio para C. nymphaeae. Em relação aos compostos 

termoestáveis, o Serenade reduziu 100% do crescimento micelial e os tratamentos SBa e BBa não 

reduziram o crescimento micelial.  
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A Mata Atlântica possui grande diversidade de espécies e é uma das áreas mais ameaçadas da 

biosfera. Alterações na paisagem decorrentes de processos de urbanização, observados no entorno 

de grandes regiões metropolitanas como Curitiba, por exemplo, resultam no aumento da 

impermeabilização do solo e podem modificar a riqueza, a abundância e muitas vezes causar a 

extinção local de espécies, modificando drasticamente a composição das comunidades. O 

principal objetivo deste estudo é compreender os efeitos da urbanização sobre a diversidade de 

grupos endêmicos de insetos das ordens Odonata (libélulas), Blattodea (baratas), Hymenoptera 

(abelhas), Lepidoptera (borboletas e mariposas) e Neuroptera (formigas-leão) da Mata Atlântica 

brasileira sob a influência da região metropolitana de Curitiba, promovendo uma rede 

colaborativa para auxiliar na elaboração de ações mitigatórias para a perda da biodiversidade e 

seus serviços. Os grupos selecionados incluem polinizadores, recicladores de nutrientes e 

predadores importantes de ambientes aquáticos de água doce, assim como organismos modelo 

para diversos campos das ciências biológicas. Foram considerados 14 municípios para esse 

estudo: Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 

Campo Largo, Colombo, Contenda, Curitiba, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco 

do Sul e São José dos Pinhais. O desenvolvimento do projeto está organizado em três eixos: (1) 

obtenção de dados primários, (2) análises de diversidade e efeitos de urbanização e (3) 

disseminação dos resultados em múltiplas plataformas científicas tradicionais e em redes digitais. 

Nessa primeira etapa do projeto, exemplares da ordem Odonata foram coletados e identificados 

com auxílio de estereomicroscópio, tendo seus dados compilados na base de dados online da 

Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (DZUP). Os resultados preliminares indicam 

que dos 2.363 registros de ocorrência disponíveis na base de dados do DZUP, 963 deles foram 

coletados em quatro municípios da região metropolitana: Colombo (0,10%), Curitiba (21,3%), 

Piraquara (78,5%) e São José dos Pinhais (0,10%). Ao total foram identificadas 86 espécies, sendo 

o município de Piraquara o mais rico e mais bem amostrado, com 77 espécies e 756 registros. 

Aliado aos dados das demais ordens, um estudo para inferir a influência da região Metropolitana 

de Curitiba e os efeitos da urbanização sobre suas comunidades está em desenvolvimento. 
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A gestação em idade avançada, ou seja, a partir dos 35 anos de idade, é um fenômeno crescente 

nas sociedades ocidentais atuais. Diversos fatores sociais, econômicos, culturais e emocionais 

contribuem para a cada vez mais alta média de idade das primíparas. Este tipo de gestação pode 

acarretar muitos danos tanto para a mãe quanto para o bebê, necessitando de um cuidado pré-natal 

especializado. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar na literatura as expectativas e 

necessidades de mulheres acima dos 40 anos sobre o planejamento reprodutivo. Para alcançar 

esse objetivo foi construída uma revisão integrativa. A seleção dos artigos analisados foi feita por 

meio da busca de palavras chaves e descritores (DeCs e MeSH) em bases de dados (BVS, 

PubMed/Medline, LILACS, WHOLIS, CINAHL, BDENF, Web of Science e Scopus). Essas 

buscas resultaram em 531 artigos, em que foram excluídas 62 duplicatas, restando 469 artigos 

para aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Essa primeira análise foi feita por meio da 

plataforma Rayyan, resultando em 19 artigos a serem lidos na íntegra, sendo 5 destes selecionados 

para inclusão na revisão. Posteriormente à análise dos artigos, verificou-se que a maioria deles 

abordava, primariamente, apenas um aspecto do planejamento reprodutivo em mulheres acima 

dos 40 anos: a contracepção. Assim, os outros aspectos praticamente não foram abordados, como 

por exemplo o viés psicológico e emocional dessas mulheres que escolhem adiar a gravidez, bem 

como suas expectativas e necessidades, comprovando que há uma lacuna na literatura sobre esse 

assunto. Diversos artigos contemplavam, entretanto, a perspectiva socioeconômica relacionada à 

maternidade e ao planejamento familiar: foi constatado que muitas mulheres em piores condições 

socioeconômicas detinham de menos conhecimento e recursos acerca do tema, muitas vezes 

utilizando os contraceptivos erroneamente ou não os utilizando de forma alguma por falta de 

acesso. Isso resultou, frequentemente, em gestações não planejadas que alteraram o projeto de 

vida dessas mulheres. Conclui-se, portanto, que há uma lacuna na literatura existente acerca do 

planejamento reprodutivo para mulheres acima dos 40 anos, mais especificamente no que diz 

respeito aos outros pilares do tema que não a contracepção, como os aspectos emocionais, 

psicológicos e culturais. Assim, é necessário promover cada vez mais a produção de pesquisa 

sobre o tema, a fim de melhorar o cuidado recebido por essas mulheres pela equipe de 

enfermagem. 
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A Cultura de Segurança do Paciente (CSP) diz respeito aos componentes estruturais dos serviços 

de saúde para a prestação de cuidados seguros.Sob esta ótica, as pesquisas sobre a CSP têm 

aplicado novas abordagens e, observa-se que essa é uma área com potencial para o emprego 

de tecnologias, tais como aplicativos móveis. O desenvolvimento de um aplicativo para uso em 

pesquisas avaliativas da CSP requer o emprego de determinados mecanismos da área de 

computação, a exemplo da modelagem de banco de dados e descrição dos requisitos funcionais. 

Para tanto, objetivou-se identificar os requisitos para a elaboração de um aplicativo para pesquisa 

avaliativa sobre a cultura de segurança do paciente na perspectiva teórica. Primeiramente, foi 

realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema, utilizando inicialmente o Google Acadêmico 

com busca livre, e a posteriori, a base de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) de forma 

sistematizada, a fim de levantar os principais artigos da língua portuguesa, inglesa e espanhola 

sobre a temática, a partir de descritores que abordassem tanto a CSP, quanto o desenvolvimento 

de aplicativos. Na segunda etapa, foram investigados, a nível teórico, os requisitos mínimos para 

o desenvolvimento de um aplicativo, com a ideia de levantar os principais elementos que uma 

ferramenta móvel deve possuir, seguindo os principais conceitos da Engenharia de Requisitos. 

Por fim, buscou-se informações sobre as principais tecnologias que poderiam ser utilizadas para 

a construção do aplicativo, tendo em vista seu foco e objetivo. Como resultado, obteve-se uma 

baixa quantidade de artigos que tratassem do desenvolvimento de um aplicativo voltado para a 

CSP, dado que dos 151 artigos levantados, nenhum abordou de maneira objetiva a união entre a 

CSP e a tecnologia. Ainda neste tópico, a fim de estruturar as premissas esperadas para o 

aplicativo, foi desenvolvido o levantamento e a análise dos requisitos, e posteriormente, a 

documentação e especificação destes. Ademais, foi realizada a modelagem do banco de dados da 

aplicação. Assim, é esperado que ao ser desenvolvido, o aplicativo obtenha funcionalidades que 

contribuam com a análise dos cuidados prestados, utilizando da modalidade questionário e, em 

um segundo estágio, análise dos dados levantados. Nesta premissa, espera-se utilizar das 

ferramentas do desenvolvimento mobile, e também de um banco de dados relacional para 

armazenamento e consultas de dados. Portanto, os resultados obtidos na revisão de literatura, 

denotam campo fértil para novas ferramentas, de forma a aproximar a tecnologia e a CSP. 
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Enquanto as séries médicas tradicionais veiculam uma prática médica hospitalocêntrica e centrada 

na doença, a série Unidade Básica afasta-se desse modelo ao mostrar o cotidiano de uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando a atual 

tendência especializante da formação médica, gerando profissionais com dificuldades em lidar 

com as demandas dos usuários do SUS, percebe-se a importância da implementação de 

ferramentas de ensino voltadas à atenção primária. Sendo assim, o presente estudo buscou 

entender a experiência de estudantes de graduação de Medicina com a série Unidade Básica no 

contexto acadêmico, utilizando-se da metodologia de pesquisa qualitativa por meio de 3 grupos 

focais, totalizando 16 participantes, com posterior transcrição e análise dos dados segundo a 

hermenêutica ricoeuriana. Observou-se que os participantes pontuaram a representação da 

atenção primária, ao invés da hospitalar, como fator que distingue Unidade Básica de outras séries 

médicas, identificando no cenário da UBS fictícia maior proximidade com o que veem na 

realidade brasileira. Nesse sentido, paralelos entre a vivência prática na unidade básica de saúde 

e as cenas dramatizadas foram por eles estabelecidos no que diz respeito à atenção integral, à 

necessidade de solicitação criteriosa de exames complementares, a pacientes poliqueixosos, ao 

manejo da violência doméstica, às visitas domiciliares e à experiência nesses serviços. Outra 

questão levantada pelos alunos consistiu no destaque dado à Medicina de Família e ao trabalho 

em equipe multidisciplinar pela série, com os quais haviam tido pouco contato prévio. Notou-se, 

portanto, o potencial desse seriado como apoio à discussão e apropriação dessas temáticas por 

parte dos graduandos, além de como complemento às visitas práticas em UBS ao longo do curso, 

a fim de sedimentar competências e habilidades em atenção primária à saúde. Em um cenário de 

desigualdades na assistência à saúde e desvalorização do SUS na mídia e na opinião pública, 

Unidade Básica permite aos estudantes um maior entendimento e apreciação do sistema em que 

se inserem.  
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A bactéria fixadora de nitrogênio Herbaspirillum rubrisubalbicans M1 é a causadora da doença 

da estria mosqueada na variedade de cana de açúcar B-4362 e a doença da estria vermelha em 

variedades susceptíveis de sorgo. Porém, a  H. rubrisubalbicans M1 chama a atenção por sua 

capacidade de colonizar os tecidos vegetais e fixar nitrogênio biologicamente, pois pode ajudar 

na redução de fertilizantes químicos. Com a inativação dos genes hrpE e hrcN de H. 

rubrisubalbicans M1, esta estirpe se torna 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 do Sistema de Secreção do Tipo III (SST3) tem uma função essencial na 

interação entre patógeno-hospedeiro, mimetizando a função e estrutura de proteínas do 

hospedeiro, e inibindo o sistema imune do hospedeiro (DEAN et al., 2011), esta é uma maquinaria 

altamente conservada capaz de injetar proteínas bacterianas dentro de células eucarióticas. Este 

sistema de secreção ainda controla a compatibilidade, ou ausência dela, entra a planta e a bactéria, 

sendo importantes para a avaliação da reação de hipersensibilidade do hospedeiro ao entrar em 

contato com a H. rubrisubalbicans M1. Devido à importância dessas efetoras para a virulência das 

bactérias patogênicas, o objetivo desse projeto é caracterizar as proteínas efetoras do Sistema de 

Secreção do Tipo III de H. rubrisubalbicans M1. Análises de Bioinformática sugerem que o gene 

Hrubri_4144 codifica para uma possível proteína efetora do sistema de secreção do tipo três, com 

atividade de glicosiltransferase. O gene Hrubri_4144 está sendo amplificado, e será clonado no 

vetor pET28a, a construção obtida será utilizada para a expressão da proteína Hrubri_4144 e 

posterior purificação e caracterização desta proteína. 
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CARACTERIZAÇÃO DO RISCO CARDIOMETABÓLICO EM DIABÉTICOS TIPO 2 
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PR. 
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Pacientes diabéticos, dentre outras complicações, apresentam hipertrigliceridemia, redução dos 

níveis de colesterol-HDL e colesterol-LDL mais denso e aterogênico. A relação entre 

hipertrigliceridemia e colesterol-HDL é usada para calcular o índice cardiometabólico (RCM), 

reconhecidamente maior em diabéticos, esse índice possibilita entender a chance de 

desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Outra situação clínica que está associada a 

aterogênese são as doenças autoimunes (DAI), uma vez que pacientes com DAI apresentam maior 

incidência de acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio. Com base nestas 

informações, é esperado que pacientes diabéticos com DAI tenham maior RCM que aqueles sem 

DAI.  Neste sentido, este estudo determinou o RCM em diabéticos tipo 2 com e sem DAI. O RCM 

foi determinado com base em informações laboratoriais do perfil lipídico disponível no prontuário 

eletrônico registrado na secretaria municipal de Toledo-PR. Foram adotados como critérios de 

exclusão ter idade inferior a 18 anos, ser portador do subtipo 1 de DM e ser usuário de 

hipolipemiantes. Como critérios de inclusão, considerou-se os pacientes com valores de Hb 

glicada inferior a 8%. O período da coleta se deu entre outubro/2021 e junho/2022. Os dados 

foram descritos de forma quantitativa como a média e o desvio padrão. A comparação das médias 

foi realizada pelo teste t de Student (p<0,05*). No total foram avaliados 1060 prontuários e 272 

pacientes foram selecionados. Em relação a amostra, a maioria dos pacientes são mulheres 

(64,3%; n=175), tem idade superior a 60 anos (51,1%; n=139) e são casados (38,9%; n=106). 

Consumo de etanol e tabagismo foram encontrados em 17 (6,3%) e 36 (13,2%) diabéticos, 

respectivamente. As principais co-morbidades encontradas foram depressão (31,6%; n=186), 

hipertensão arterial sistêmica (86,7%; n=236), sobrepeso (21,7%; n=59) e obesidade (47,4%; 

n=129). A presença de DAI foi encontrada em n=53 (19,5%) pacientes. A maioria dos diabéticos 

com DAI apresentavam hipotireoidismo autoimune (92,45%; n=49). Outras DAI encontradas 

foram artrite reumatoide (3,7%; n=2), psoríase (1,8%; n=1) e dermatomiosite/polimiosite (1,8%; 

n=1). Em relação ao RCM, não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo com e 

sem DAI (p=0,6657). A presente pesquisa foi direcionada ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFPR, em 2020, a aprovação ocorreu em 05/05/2021 sob o Número do Parecer 7.751.634.  Estes 

resultados demonstram, divergindo dos dados descritos na literatura, que a presença de DAI não 

representou aumento do RCM em diabéticos tipo 2. 
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A simulação médica surgiu como recurso eficaz no ensino de habilidades cirúrgicas, permitindo 

treinamento repetido, sem riscos aos pacientes. Há limitação do uso em larga escala devido aos 

custos dos simuladores de alta fidelidade, o que poderia ser solucionado por simuladores de baixa 

fidelidade, com menor custo. Porém, ainda há dúvidas na literatura quanto à eficácia do 

aprendizado de alunos inexperientes por meio desses simuladores menos sofisticados. O objetivo 

deste estudo foi comparar a eficácia do treinamento em simuladores de diferentes graus de 

fidelidade no ensino cirúrgico laparoscópico em alunos inexperientes. Para desenvolver o estudo, 

foram recrutados 50 alunos de medicina sem experiência prévia com laparoscopia. Receberam 

uma breve explicação sobre cirurgia laparoscópica e depois foram randomizados em 2 grupos: 25 

para o treinamento convencional com a caixa (baixo custo) e 25 para o treinamento no simulador 

de alta fidelidade (alto custo). Praticaram em cada plataforma correspondente 4 sessões de 5 

exercícios. O tempo individual e a dificuldade técnica para execução das 5 tarefas nos dois 

simuladores foram registrados na primeira e na última sessão e avaliados objetivamente pelo 

índice de classificação global para habilidades técnicas. Após finalizar, os participantes 

receberam um questionário de percepção individual de dificuldade técnica e aprendizado. As 

pontuações obtidas, o tempo desempenhado e as percepções foram comparados entre os grupos. 

Antes de iniciarmos as simulações, confeccionamos um método avaliativo capaz de mensurar de 

maneira equivalente os resultados obtidos em dois simuladores com diferentes mecanismos de 

funcionamento. Esse método foi composto de avaliação subjetiva, da adaptação do índice de 

classificação global para habilidades técnicas e da comparação da performance (tempo de 

execução e pontuação no índice) da primeira e da última sessão. Também desenvolvemos 

exercícios passíveis de execução em ambos os simuladores. Então, agendamos os grupos de 5 em 

5 alunos para realização do treinamento em cada simulador, conforme a randomização, e do 

questionário pós-teste. Espera-se que não haja diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos na análise final, demonstrando que os simuladores de baixa fidelidade e baixo custo 

possuem eficácia semelhante ao de alta fidelidade e alto custo no ensino da cirurgia 

videolaparoscopica para alunos inexperientes. Portanto, espera-se demonstrar que os simuladores 

de baixa fidelidade podem ser uma alternativa eficaz de ensino cirúrgico em instituições com 

recursos limitados. 
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Introdução: O câncer de mama pode ser classificado conforme similaridades moleculares em 

subtipos, com implicações prognósticas e preditivas. Os subtipos são definidos pela positividade 

para biomarcadores, como os receptores hormonais de estrogênio (ER) e de progesterona (PR). 

Essa avaliação é feita manualmente por imuno-histoquímica pelo médico patologista, contudo, há 

grande variabilidade inter e intraobservador. A patologia digital inclui a digitalização de lâminas 

histológicas, seu compartilhamento entre patologistas para segunda opinião e seu processamento 

automatizado ou semiautomatizado por algoritmos capazes de quantificar a expressão de 

biomarcadores. Sua aplicação visa tornar a análise de lâminas mais eficiente e reprodutível, e 

estudos de validação mostram boa concordância com os métodos convencionais de análise. 

Embora diversos sistemas tenham sido desenvolvidos para classificar os receptores hormonais no 

câncer de mama de forma automatizada ou semiautomatizada, a maioria depende de materiais 

específicos e financeiramente onerosos. Objetivo: descrever o desenvolvimento de um método de 

avaliação semiautomatizado para lâminas histológicas digitalizadas com o objetivo de avaliar 

quantitativamente a expressão nuclear para receptores hormonais ER e PR por método 

computacional. Metodologia: foram selecionadas lâminas de pacientes testadas para 

biomarcadores ER e PR no Hospital Erasto Gaertner de janeiro a dezembro do ano de 2012. As 

lâminas foram digitalizadas e anonimizadas no formato WSI (Imagem da Lâmina Inteira) com o 

Scanner AxioScan Z1, Zeiss (Germany). As WSI foram subsequentemente transformadas em 

subconjunto de patches menores de 250x250 pixels e por meio de aplicação de histograma foi 

realizada a separação entre os patches do fundo e os patches da camada principal (linha de corte) 

com manutenção de 30 patches considerados relevantes de cada WSI. Estes patches foram 

classificados de acordo com a positividade para ER e PR por especialistas patologistas. Por meio 

de semi-automação aos mesmos patches, aplicou-se os algoritmos LPB, PFTAS, HSV e CNN 

para extração de padrões e classificação propriamente dita. Resultados principais e análise: Foram 

avaliadas 90 lâminas histológicas. Comparando-se os padrões de expressão obtidos pela avaliação 

pelos especialistas e os obtidos pelo método computacional a concordância ficou próximo de 

75%. Considerações finais: Há necessidade de implementação por meio de testes de outros 

algoritmos para se obter concordância acima de 90%. Novos estudos serão realizados. 
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O Diabetes Mellitus (DM) é uma endocrinopatia caracterizada por falhas no processo de 

produção, secreção ou ação da insulina. Trata-se de uma doença com alta incidência mundial e 

responsável por complicações macrovasculares como hipertensão arterial sistêmica, acidente 

vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM) e doença renal crônica. O IAM e 

AVE são consequências de um processo aterogênico reconhecidamente mais intenso em 

diabéticos em função do maior estresse oxidativo e inflamação causados pela hiperglicemia 

crônica. Além do DM, tem sido demonstrado que doenças autoimunes (DAI) também aumentam 

o risco cardiovascular (RCV), uma vez que a fisiopatologia da aterosclerose apresenta natureza 

imuno-inflamatória. Diante disso, é esperado que diabéticos com DAI tenham RCV maior que 

aqueles sem DAI. Neste sentido, este estudo determinou o RCV em diabéticos tipo 2 com e sem 

DAI. O RCV foi determinado com base em informações laboratoriais do perfil lipídico disponível 

nos prontuários eletrônicos de diabéticos tipo 2 registrados na secretaria municipal de Toledo-PR. 

As informações do colesterol total (CT), colesterol-LDL (LDL) e colesterol-HDL (HDL) foram 

usadas para o cálculo do Índice de Castelli I (CT/HDL), Índice de Castelli II (colesterol-

LDL/HDL) e Colesterol não-HDL (CT menos o HDL). Foram adotados como critérios de 

exclusão ter idade inferior a 18 anos, ser portador do subtipo 1 de DM e ser usuário de 

hipolipemiantes. Como critérios de inclusão, considerou-se os pacientes cujo valor de Hb glicada 

fosse inferior a 8%. O período da coleta se deu entre outubro de 2021 e junho de 2022. Os dados 

foram descritos de forma quantitativa como a média e o desvio padrão. A comparação das médias 

foi realizada pelo teste t de Student (p<0,05*). No total foram avaliados 1060 prontuários e, com 

base nos critérios de inclusão e exclusão, 283 pacientes foram selecionados. A presença de DAI 

foi encontrada em 56 pacientes (19,8%). A maioria dos diabéticos com DAI apresentavam 

hipotireoidismo autoimune (91,2%). Outras DAI encontradas foram artrite reumatoide (5,2%), 

psoríase (1,8%) e dermatomiosite/polimiosite (1,8%). Em relação ao RCV, não foram 

encontradas diferenças significativas entre o grupo com e sem DAI quanto ao Índice de Castelli I 

(p=0,4503), Índice de Castelli II (p=0,1627) e colesterol não-HDL (p=0,7941). Estes resultados 

demonstram que, apesar ser maior em pacientes com DAI, esta doença não alterou o RCV de 

pacientes diabéticos tipo 2. 
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O  planejamento  zootécnico  é  essencial  para  qualquer  atividade  pecuária,  pois  é  possível 

identificar  as  dificuldades,    estabelecer  metas  para  os  índices  zootécnicos,  que  estão 

diretamente  ligados   à  rentabilidade  do  sistema  de  produção.  O objetivo  deste trabalho  foi 

realizar a simulação da evolução de um rebanho para identificar o número de animais e o tempo 

necessário para que o criador atinja a média de produção de leite da região Centro Oriental do 

Paraná.  Para  tanto  foi  utilizado  o  banco  de  dados  histórico  da  Associação  Paranaense  de 

Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), que dispunha de 2.190.880 Informações 

de controle leiteiro de 109.544 animais pertencentes a 349 rebanhos distribuídos em 10 bacias 

leiteiras no Paraná. Utilizou-se o Programa R para realizar a edição e as análises estatísticas 

descritivas. Para a simulação escolheu-se  um rebanho que apresentava 78 vacas, de 1ª ordem de 

lactação, que pariram entre 2010 e 2015, com médias para produção de leite (L305), gordura 

(G305)  e  proteína  (P305)  aos  305  dias  inferiores  às    da  região  Centro  Oriental.  A  partir  

de planilhas do Excel realizou-se a simulação da evolução do rebanho, considerando as taxas de 

prenhez (67%),  descarte (20%), natalidade (90%) e mortalidade para bezerros, novilhas e vacas 

respectivamente (7%; 1%; 1%), conforme dados da literatura. As médias (±desvios-padrão) para  

L305, G305 e  P305 para os rebanhos da região Centro Oriental foram respectivamente, 9.106,29 

± 3.295,52 kg; 286,18 ± 103, 74kg e 313,83 ± 119,47kg. Para o rebanho utilizado para fazer a 

simulação,  as  médias  (±desvios-padrão)  para    L305,  G305  e    P305  foram,  respectivamente, 

4.637,8 ± 2.067,1kg; 141,28 ± 64,77kg e 150,6 ± 62,7kg. Para que o rebanho  atinja a média de 

produção da região Centro Oriental,  será necessário aumentar o plantel para 162 animais em 

lactação, o que ocorrerá em 19 anos.    
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O envelhecimento é um processo complexo e natural, composto por alterações biológicas, sociais 

e psicológicas, que pode ser agravado pelo desenvolvimento da síndrome da fragilidade física, 

condição que provoca aumento da vulnerabilidade quando exposto a estressores internos e 

externos. Entretanto, o Sentido de Vida é uma alternativa para o enfrentamento das situações de 

perdas e sentimentos de inutilidade decorrentes do envelhecimento. Trata-se de uma revisão 

integrativa de literatura, com o objetivo de levantar na literatura o panorama atual da produção 

científica (inter) nacional acerca da busca pelo sentido de vida dos idosos na condição de 

fragilidade. Utilizou-se as etapas metodológicas de Mendes, Silveira e Galvão (2008) e a 

estratégia PICO. Elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: qual é o panorama atual da produção 

científica (inter)nacional acerca do sentido de vida em idosos fragilizados? Determinou-se as 

bases de dados BVS, CINAHL, PubMed e Web of Science. A estratégia de busca incluiu os 

seguintes descritores do Descritores de Ciências da Saúde e Medical Subject Headings “Frailty”, 

“Aged, 80 and over”, “Frail Elderly” e a palavra-chave “Meaning of Life” ajustados com 

operadores booleanos “AND” e “OR”. Os critérios de inclusão dos artigos foram: publicações de 

2017 a 2022; texto disponível completo na base de dados; incluir a temática sentido de vida e 

idosos fragilizados; idosos a partir dos 60 anos de idade; disponíveis nos idiomas português e 

inglês. Os critérios de exclusão foram: estudos que não respondessem a questão de pesquisa; os 

duplicados nas bases de dados; protocolos, validação de instrumentos, dissertações, teses, 

revisões sistemáticas e integrativas. A busca inicial resultou em 4.264 artigos, foram selecionados 

26 estudos para leitura na íntegra, conforme critérios mencionados, e destes restaram 20 artigos 

que compuseram o corpus da revisão. Nos estudos selecionados evidenciou-se que o Sentido de 

Vida está relacionado ao bem-estar subjetivo, saúde mental, bem-estar espiritual, participação 

social e pode ser moderador e protetor da saúde mental e física em pessoas idosas fragilizadas. A 

falta de Sentido de Vida, por sua vez, foi relacionada à fragilidade física, multidimensional, 

atividade física reduzida, menor saúde mental, doenças neurodegenerativas e vulnerabilidade 

social. Esses resultados apontaram que a presença de Sentido de Vida pode contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos idosos fragilizados, além de proporcionar conhecimentos para 

intervenções de cuidado na área de Enfermagem gerontológica. 
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Phyllosticta citricarpa é o agente causador da Mancha Preta dos Citros (MPC), doença 

responsável por grandes prejuízos em diversos pomares de citros no mundo inteiro. A MPC é 

caracterizada por pequenas lesões pretas, nas cascas dos frutos, contendo esporos, que são 

responsáveis pela disseminação da doença na cultura. Alguns genes candidatos de P. citricarpa 

relacionados a processos essenciais do ciclo celular já foram elencados em estudos prévios, dentre 

eles, o gene Scp3, codificador de uma proteína associada à formação de microtubulos, cruciais no 

processo de divisão celular. O objetivo geral deste trabalho é o estudo e a edição dos genes 

envolvidos na produção de esporos assexuais de P. citricarpa, via CRISPR-Cas9, visando elucidar 

a genética funcional do fungo e a prospecção para um possível controle direcionado da doença. 

Para confirmar a viabilidade da enzima Cas-9 na edição gênica de P. citricarpa, inicialmente será 

realizada uma prova de conceito, verificando a expressão da enzima Cas-9 e o direcionamento da 

mesma para o núcleo no fungo. Esta verificação será realizada utilizando-se inicialmente o vetor 

pDHt/sk-PE, que codifica para uma proteína Cas-9 fusionada com a proteína verde fluorescente 

(eGFP). Este é um vetor binário para utilização em agrotransformação, utilizando a bactéria 

Agrobacterium tumefaciens. As linhagens transformantes de P. citricarpa serão avaliadas por 

microscopia de fluorescência para expressão da proteína Cas-9 fluorescente dentro do núcleo, 

confirmando a viabilidade do processo, caso detectada. Após a prova de conceito, linhagens de 

A. tumefaciens transformadas com o vetor pDHt/sk-PC, codificante para a enzima Cas-9 

funcional, serão utilizadas para nova agrotransformação em P. citricarpa, para obter linhagens 

aptas a edição gênica mediante complexação com RNAs guias. Até o momento (Início do projeto 

Junho de 2022), os vetores foram extraídos de linhagens transformadas de Escherichia coli 

mediante MINIPREP e caracterizados via eletroforese e PCR. Os passos futuros são a 

transformação do plasmídeo em A. tumefaciens via processo de eletroporação, a 

agrotransformação das linhagens de P. citricarpa, seleção de transformantes via resistência à 

higromicina e a construção de vetores para edição gênica e expressão do RNA guia. Os resultados 

esperados são a confirmação da viabilidade do uso do sistema CRISPR-Cas9 em P. citricarpa, o 

estudo da genômica funcional associada a patogenicidade pelo silenciamento de genes candidatos 

e o desenvolvimento de um método genético para controle do fungo. 
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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. 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 em triplicata foram realizadas e estão 

em análise. 
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A bioincrustação está entre as principais problemáticas relacionadas às atividades de aquicultura 

em mares ao redor do mundo, devido ao alto custo na manutenção das estruturas de cultivo, 

impactos na saúde das espécies cultivadas, além dos graves prejuízos ambientais decorrentes dos 

resíduos originados em sua remoção. Existe também o risco de invasões biológicas pela presença 

de espécies exóticas componentes das comunidades incrustantes. Em tanques-rede de piscicultura 

marinha o acúmulo de bioincrustação acarreta na oclusão das malhas das redes, afetando a troca 

de água no interior das gaiolas e aumentando as forças de arrasto que atuam sobre essas estruturas. 

Este estudo foi realizado em duas regiões de maricultura na costa de Santa Catarina, Brasil e teve 

como objetivo testar dois materiais utilizados na confecção de tanques-rede de piscicultura 

marinha com dois tamanhos de malha (4 tratamentos), na intenção de verificar se existe diferença 

no acúmulo de bioincrustação e se algum tratamento favorece a colonização por espécies exóticas. 

O desenvolvimento da bioincrustação foi registrado em intervalos de dois meses, a partir de julho 

de 2021. Os resultados demonstram que em ambas as regiões o tratamento “tela de PVC com 

malha grande (~20 mm)” apresentou menor biomassa acumulada e taxa de oclusão, sendo que em 

Palhoça o tratamento “tela de PVC com malha pequena (~10 mm)” também apresentou biomassa 

significativamente menor em relação aos outros tratamentos. Quanto aos organismos, foram 

identificadas até o momento nove espécies introduzidas, os cirripédios Amphibalanus amphitrite, 

Amphibalanus reticulatus, Balanus trigonus, Megabalanus coccopoma, os tunicados Diplosoma 

listerianum, Styela plicata, o briozoário Bugula neritina, o poliqueta Branchiomma luctuosum e 

o bivalve Mytilus galloprovincialis. O tratamento “tela de PVC com malha grande” foi o que mais 

favoreceu estas espécies e por tanto seu uso para a confecção de tanques-rede de psicultura deve 

ser evitado. 
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De modo geral, a gestação e o puerpério sempre foram considerados um período de bem-estar 

emocional para as mulheres, crença que pode levar ao negligenciamento da saúde mental das 

gestantes e, em especial, das puérperas. Este é um estudo observacional, analítico e transversal, 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob número de parecer 4.452.801, que determinou a 

prevalência de Depressão Pós-Parto (DPP) em puérperas atendidas pela rede pública de Toledo-

PR, bem como seus principais fatores preditores. Para isso, 53 puérperas responderam um 

questionário para coleta de dados sociodemográficos, econômicos, associados ao estilo de vida e 

obstétricos. Para a triagem de DPP, foi utilizada a Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo 

(EPDS). A correlação entre as variáveis e a prevalência de DPP foi determinada pelo teste do qui-

Quadrado (p<0,05) e Odds Ratio (OR, intervalo de confiança–0,95). A maioria das entrevistadas 

tinha entre 19 e 34 anos (73,6%), era casada (79,2%), com ocupação remunerada (69,8%) e residia 

em zona urbana (90,6%). Sobre estilo de vida, 83% eram sedentárias, 41,5% eram fumantes e 

15,1% consumiam bebidas alcoólicas. Acerca das características psiquiátricas, 37,7% declararam 

histórico de transtornos mentais, 11,3% estavam em uso de algum medicamento psicoterápico e 

20,8% relataram já ter atentado contra a própria vida. Quando questionadas sobre o apoio e 

suporte social, 92,5% afirmaram ter apoio do cônjuge ou companheiro, bem como afetivo 

familiar. A análise dos fatores estressantes demonstrou que 13,2% das entrevistadas tinham 

conflitos matrimoniais, 1,9% tinha história de agressão física, 11,3% relataram a perda do 

emprego e 17% informaram problemas financeiros. A prevalência de DPP encontrada foi de 

30,2% (n=16) das entrevistadas. Os fatores preditores para DPP encontrados neste estudo foram 

pensamento suicida (p<0,001; OR=9,41, 2,12-41,71), histórico de tentativa de suicídio (p=0,01; 

OR=18,57, 1,11-325,51), conflitos matrimoniais (p<0,001; OR=21,67, 1,28-367,23) e problemas 

financeiros (p=0,02; OR=4,12, 1,16-14,62). Em conclusão, encontrou-se alta prevalência de DPP 

na rede pública de Toledo. Os dados também sugerem que puérperas com ideações suicidas, 

conflitos matrimoniais e problemas financeiros devem ter assistência especial quanto a triagem 

de possíveis quadros de DPP. 
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O fungo Phyllosticta citricarpa é o agente causal da doença Mancha Preta dos Citros (MPC), a 

qual afeta economicamente a citricultura.  Os sintomas da MPC são observados em diversas partes 

da planta, como ramos, pecíolos, pedúnculos, folhas e frutos. As lesões nos frutos são externas e 

causam depreciação estética para comercialização dos frutos in natura. Para controle da MPC são 

aplicadas métodos alternativos e químicos, baseados em fungicidas. Para o desenvolvimento de 

outras formas de controle, o primeiro passo é encontrar alvos, por meio da identificação de genes 

envolvidos na patogenicidade e processos de interação com o hospedeiro, como por exemplo, a 

produção de esporos. Esta estratégia é chamada de genética funcional, e pode ser realizada 

empregando-se diferentes estratégias, como o silenciamento de genes de interesse via iRNA 

(RNA de interferência). O objetivo geral do presente projeto é avaliar a função de genes de 

patogenicidade do fungo Phyllosticta citricarpa via silenciamento gênico por RNAi. Para isto, é 

necessário desenvolver um sistema funcional de silenciamento gênico por RNAi para esta espécie. 

Sendo assim, a primeira etapa do projeto consistiu no desenvolvimento da prova de conceito do 

sistema de RNAi, utilizando linhagens do fungo transformantes que apresentam fluorescência 

vermelha, e buscando realizar o silenciamento gênico do gene responsável por esta fluorescência 

(DsRed). Tais linhagens foram anteriormente obtidas por meio do protocolo de 

agrotransformação mediada por Agrobacterium tumefaciens. Se o silenciamento ocorrer, 

demonstra-se que o sistema de RNAi é funcional em P. citricarpa, e que outros genes de interesse 

podem ser silenciados utilizado este sistema. As etapas do projeto consistem em  caracterizar 

linhagens transformadas de P. citricarpa, verificando se as mesmas expressam a proteína DsRed 

por meio de microscopia de fluorescência, verificar a presença do gene via PCR e para confirmar 

a transformação e prosseguir para o silenciamento do gene DsRed via RNAi. Para atingir tal 

objetivo, primeiramente estão sendo otimizadas as condições da PCR para o gene DsRed, 

utilizando como controle positivo o plasmídeo PcamDsRed, que foi utilizado para obter 

transformantes de P. citricarpa. Uma vez que as condições de PCR estejam bem estabelecidas, 

será feito o screening de linhagens transformantes candidatas já existentes, para validação da 

transformação antes de se prosseguir para as etapas de silenciamento. 
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A asma, assim como a depressão, é uma doença de alta prevalência global. Sabendo que as 

comorbidades são fatores agravantes do controle da asma, e que o transtorno depressivo tem uma 

forte associação com doenças crônicas, esse estudo objetivou pesquisar a prevalência e correlação 

da depressão com o controle da asma - visto que essa condição permanece mal controlada em 

grande parcela dos pacientes, o que contribui para a piora da qualidade de vida e ônus do sistema 

de saúde. Foi realizado um estudo transversal em 41 pacientes do ambulatório de asma grave do 

serviço de pneumologia do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. 

Foram utilizados o Questionário de Controle da Asma (ACQ-5) e Teste de controle da asma 

(ACT) para avaliar o controle  da asma, e variáveis como VEF1%, número de exacerbações, início 

da asma e gênero; para a avaliação do transtorno depressivo, a Escala Hospitalar para Ansiedade 

e Depressão (HADS), International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) e Inventário de 

depressão de Beck (BDI). Por fim, foram correlacionados os achados psiquiátricos com as 

variáveis supracitadas. Na análise do estudo, foi identificada uma prevalência geral de 48,8% 

relativa ao transtorno depressivo, e prevaleceu o status não controlado da asma. Em pacientes 

com asma não controlada, o quadro indicativo de depressão teve uma prevalência 

significativamente maior do que na parcela de pacientes com asma controlada, tanto na 

classificação do ACQ-5 (valores 4 vezes maiores) quanto no ACT (metade da amostra não 

controlada, em contraponto com 0% na controlada). Também em pacientes com início precoce da 

asma, a prevalência de sintomas depressivos foi superior ao do grupo com início tardio. Na 

avaliação da prevalência do transtorno em relação ao gênero e presença ou não de exacerbações, 

não foram encontrados valores de p significantes, porém, esses valores foram maiores em 

mulheres e exacerbadores. Esses resultados corroboram com a hipótese inicial de existência de 

vínculo inerente entre a gravidade, controle da asma e início precoce da doença, e a presença de 

sintomas depressivos. Entender esta relação pode levar a um melhor manejo dos pacientes e 

contribuir com uma melhora no quadro individual e nacional. Destacou-se, com os resultados 

obtidos, a importância de um diagnóstico correto e precoce de comorbidades psiquiátricas como 

a depressão em indivíduos com asma grave e de um acompanhamento prematuro e contínuo com 

uma abordagem multidimensional da Pneumologia e Psiquiatria. 
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A lesma Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873) (Stylommathophora: Philomycidae) foi 

introduzida no Brasil em 2011, sendo considerada praga agrícola pelos danos e riscos de 

disseminação de patógenos humanos. O controle desse molusco é dependente do uso de iscas 

sintéticas à base fosfato férrico. Desta forma, os estudos desenvolvidos com produtos derivados 

de plantas e fungos têm demonstrado resultados promissores para o desenvolvimento de novos 

moluscicidas. Assim, foi hipotetizado que as actinobactérias do gênero Streptomyces isoladas de 

regiões marinhas são produtoras de metabólitos secundários biologicamente ativos contra M. 

pictum. Neste contexto, o objetivo geral do trabalho foi selecionar linhagens de actinobactérias 

com potencial moluscicida contra M. pictum. Para isso, as linhagens 146 e 157 foram cultivadas 

em meio GY líquido (10 g/L de extrato de levedura e glicose), sob condições controladas de 28 

ºC e 120 rpm por 14 dias. Posteriormente, os pellets foram filtrados e os potencializadores 

constituídos por permanganato de potássio (2%) ou dimetilsulfóxido (3%) foram adicionados aos 

fermentados, resultando em 4 tratamentos, os quais foram aplicados topicamente, com uma 

alíquota de 5 mL, sobre o dorso de adultos de M. pictum. Durante 5 dias, as lesmas foram mantidas 

em placas de Petri e alimentadas com alface, sendo contabilizados diariamente a mortalidade das 

lesmas. Como testemunha, foi empregado o meio GY líquido. O delineamento foi inteiramente 

casualizado, com 5 tratamentos e 10 repetições, sendo cada unidade experimental constituída por 

uma placa de Petri composta por 5 lesmas (n = 50). O fermentado 146 potencializado com 

permanganato de potássio proporcionou mortalidade instantânea das lesmas (96%). A adição de 

dimetilsulfóxido potencializou a mortalidade para as linhagens 146 e 157, respectivamente, de 6 

e 2%. Ao passo que a 157, com permanganato de potássio, causou 20% de mortalidade. Com isso, 

actinobactéria Streptomyces spp. possui potencial para produção de substâncias biologicamente 

ativas contra M. pictum. Estudos adicionais estão sendo conduzidos com o uso de cafeína extraída 

da erva-mate Ilex paraguariensis (A.St.-Hil.) (Aquifoliaceae) como potencializadora dos 

fermentados 146 e 157. 
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INTRODUÇÃO: A enterocolite necrosante (ECN) é um distúrbio inflamatório intestinal grave, e 

uma das principais causas de morbimortalidade em unidades de tratamento intensivo neonatal. 

Sua etiologia não está totalmente estabelecida. Múltiplos fatores estão envolvidos na 

fisiopatologia da doença, desde a imaturidade do sistema imunológico à complexa composição 

mutável da microbiota intestinal. OBJETIVO: Baseado nos conhecimentos atuais e nas 

possibilidades terapêuticas, propusemo-nos a estudar em ratos, a influência do Sildenafil,  L-

arginina e  glicina nas lesões intestinais por hipóxia de modo a identificar um método para 

prevenção da ECN. MÉTODOS: Realizada revisão bibliográfica nas bases de dados Pubmed e 

SciELO, os artigos selecionados foram analisados criticamente para construção de embasamento 

teórico-experimental. RESULTADOS: A sinalização bacteriana anormal levando ao 

desenvolvimento de ECN permitiu  identificação da atuação dos receptores liofilizadores como 

moléculas de reconhecimento de patógenos, destacando-se o receptor 4 (TLR4) reconhecedor dos 

lipopolissacarídeos de bactérias deletérias e indutoras de resposta inflamatória pela ativação do 

fator de transcrição de citocinas. As bactérias deletérias, ao atingirem a circulação, interagem com 

o TLR4 no revestimento dos vasos sanguíneos mesentéricos, promovendo a inibição da expressão 

da  óxido nítrico sintetase endotelial (eNOS) e, consequentemente, reduzindo a disponibilidade 

de óxido nítrico (NO), um importante modulador de condições homeostáticas e inflamatórias. 

Nesse contexto, a administração de Sildenafil, substância que aumenta a sinalização da eNOS, 

surge como possibilidade de estratégia preventiva na ECN. Para potencializar o efeito do 

Sildenafil, é cogitada uma suplementação que forneça maior quantidade de substrato à atividade 

enzimática. Assim, a L-arginina, aminoácido não essencial e precursor do NO, adquire papel de 

destaque. Outro mecanismo a ser explorado é o uso da glicina, que em modelos de isquemia-

reperfusão intestinal em ratos, se mostrou como agente protetor das lesões intestinais por bloquear 

a entrada intracelular de cálcio, e assim reduzir a formação de citocinas. CONSIDERAÇÕES: A 

pesquisa se propõe avaliar o efeito isolado e em combinação dessas substâncias sobre as estruturas 

da parede intestinal. Analisaremos as taxas de atividade celular e o grau de peroxidação lipídica 

ocorrida nos intestinos, a fim de compreender melhor a fisiopatologia da ECN e verificar um 

provável efeito protetor dessas substâncias nas condições de hipóxia intestinal. 
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O objetivo do trabalho foi avaliar a prevalência de disfunção temporomandibular (DTM) em 

pacientes com deformidade dentofacial que seriam submetidos a cirurgia ortognática. Além disso, 

identificar se o tipo de má oclusão e a inclinação do plano oclusal estão associados à DTM. Foi 

realizado um estudo observacional transversal no serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial da Universidade Federal do Paraná.  Os participantes do estudo foram 

submetidos a uma avaliação clínica e tomográfica previamente à cirurgia, sendo diagnosticados 

sobre sua má-oclusão de acordo com a classificação de Angle e sobre a presença de DTM através 

da ferramenta Critérios diagnósticos para DTM (DC/TMD). Além disso, foi aferido a angulação 

do plano oclusal na tomografia. Os dados foram submetidos a análise descritiva  e estatística 

através do Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), considerando-se um 

p<0,05. Foram avaliados um total de 42 pacientes, sendo a maioria do de sexo feminino (71,4%). 

A maior parte dos pacientes apresentavam má oclusão de classe III (50%), 42,9% apresentavam 

má-oclusão classe II e 7,1% apresentavam má-oclusão classe I com outra deformidade associada. 

Na amostra geral a prevalência de DTM muscular foi de 33,3%, DTM articular foi de 47,6% e 

um total de 19% dos pacientes apresentaram cefaléia associada à DTM. As desordens da ATM 

variaram de 40,5%- 42,9% da ATM direita para a esquerda. A cefaleia atribuída a DTM foi mais 

prevalente nos pacientes classe III (p < 0,009), essa variável também foi associada a uma menor 

média do ângulo do plano oclusal. Os outros tipos de DTM, não apresentaram associação com o 

tipo de má oclusão e com a inclinação do plano oclusal. Assim, concluímos que a cefaleia 

atribuída a DTM foi mais prevalente nos pacientes classe III, e com menor inclinação do plano 

oclusal. 
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A aterosclerose é uma inflamação crônica que acomete a camada subendotelial sendo responsável 

pelo acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio. Em função do componente 

inflamatório da aterosclerose, pacientes com doenças autoimunes (DAI) apresentam maior risco 

cardiovascular (RCV) em relação aos pacientes sem DAI. Também é observado que o RCV é 

maior em pacientes com Diabetes Mellitus. Isto sugere que diabéticos com DAI possam 

apresentar maior RCV em relação àqueles sem DAI. Neste sentido, este trabalho se determinou e 

caracterizou a prevalência de DAI em pacientes diabéticos tipo-2 atendidos na rede pública de 

saúde do Município de Toledo-PR. Os dados foram obtidos a partir de prontuários eletrônicos de 

pacientes com DM-2 registrados na secretaria de saúde do município. Foram adotados como 

critérios de exclusão os pacientes com idade inferior a 18 anos e com DM-1. As variáveis 

coletadas foram: sexo, faixa etária, estado civil, tabagismo, etilismo, índice massa corporal (IMC), 

comorbidades e diagnóstico de DAI. O período de coleta de dados se deu entre outubro de 2021 

e junho de 2022. Os resultados foram descritos de forma quantitativa como frequência absoluta e 

relativa em relação a amostra total e analisados pelo teste do qui-Quadrado (p<0,05) e Odds Ratio 

(OR: intervalo de confiança – 0,95). Foram avaliados 1060 prontuários dos quais 615 atendiam 

aos critérios de inclusão. Em relação a amostra total, a maioria dos pacientes são mulheres 

(64,2%; n=395), tem idade superior a 60 anos (57,6%; n=354) e são casados (46,2%; n=284). 

Consumo de etanol e tabagismo foram encontrados em n=44 (7,2%) e n=80 (13,0%), 

respectivamente. As principais co-morbidades encontradas foram depressão (31,9%; n=196), 

hipertensão arterial sistêmica (90,7%; n=558), sobrepeso (24,2%; n=149) e obesidade (42,5%; 

n=263). A presença de DAI foi encontrada em n=135 (22%) pacientes. A maioria dos diabéticos 

com DAI apresentavam hipotireoidismo autoimune (20,2%; n=124). Outras DAI encontradas 

foram artrite reumatoide (1,1%; n=7), hipertireoidismo (0,2%; n=1), psoríase (0,2%; n=1), 

dermatomiosite/polimiosite (0,2%; n=1) e vitiligo (0,2%; n=1). Das variáveis investigadas, 

observou-se que o sexo feminino (p<0,0001*; OR=2,548, 1,617-4,013), a depressão (p=0,0013*; 

OR=1,962, 1,314-2,929) e o sobrepeso (p<0,0001*; OR=4,353, 2,157-8,787) foram 

significativamente mais prevalentes nos pacientes com DAI. Os resultados demonstram alta 

prevalência de pacientes diabéticos tipo 2 com DAI com maiores chances de ocorrer em pacientes 

do sexo feminino, com depressão e sobrepeso. 
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A doença renal crônica (DRC) é uma condição irreversível onde os rins gradualmente perdem a 

capacidade de filtrar o sangue. A atividade renal reduzida induz o acúmulo de toxinas urêmicas 

tais como o p-cresil sulfato (pCS), o indoxil sulfato (IS), e o ácido indol acético (IAA) no sangue. 

Uma das consequências do excesso destas toxinas é o estresse oxidativo nas células que aparece 

estabelecido nos últimos estágios da DRC. A progressão da doenca renal crônica aumenta o 

estresse oxidativo, pois nos estágios mais avançados, onde ocorre a uremia, as células são 

incapazes de combater os oxidantes, impedindo o processo de destoxificação das células. Uma 

das causas deste estresse oxidativo progressio é a falha na ativação do fator nuclear eritroide 2 

relacionado ao fator 2 (Nrf2), proteína responsável por induzir a expressão de genes antioxidantes 

quando translocada para o núcleo da célula. A inativação da Nrf2 reprime seu papel antioxidante. 

Este trabalho visa observar por microscopia de fluorescência a expressão e translocação da via 

Nrf2 estimulada após exposição a pCS, IS e IAA combinados em altas concentrações, após 

diferentes tempos de exposição às células endoteliais. Para isso submetemos as células ao 

tratamento com as toxinas nos tempos determinados (5h, 24h e 48) e após ele seguimos com o 

protocolo de imunofluorescência indireta seguida da análise em microscópio confocal. Os 

resultados indicam que a Nrf2 é ativada no tempo curto de tratamento (5h) e nos outros tempos 

(24h e 48h) ela retorna ao citosol. Em tempos intermediários (24h) há um aumento na sua 

expressão. Estes dados confirmam que toxinas urêmicas aumentam a atividade da Nrf2 nos 

tempos iniciais, detectada tanto pela traslocação como pelo amento da sua expressão. Em tempos 

mais tardios, a via torna-se inativa. Esta inatividade pode ser devido ao caráter intermitente da 

atividade da Nrf2 ou a inativação permanente induzida pelas toxinas urêmicas. 
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Esta proposta inscreveu-se no âmbito das pesquisas que tratam da Educação Ambiental no 

contexto das práticas escolares. Como objetivo principal, visou analisar as ações de 

sustentabilidade e de Educação Ambiental nas escolas estaduais do Paraná em três regionais de 

ensino: Curitiba, Toledo e Paranaguá. Estes três Núcleos Regionais de Educação participaram da 

primeira fase da pesquisa. Em cada uma das regionais foi obtida a seguinte adesão: Curitiba 

(41,1%); Toledo (64,13%) e Paranaguá (44,26%). Os dados foram sistematizados com a 

finalidade de traçar um panorama geral da situação da Educação Ambiental nos três Núcleos. 

Neste segundo momento, objetivou-se aprofundar e analisar a realidade por meio de entrevistas 

individuais e grupos de discussão, focando nas escolas que possuem projetos em andamento 

voltados à temática. Os professores da rede estadual participantes da pesquisa, foram recrutados 

com apoio de cada núcleo Regional e convite através de e-mail para as escolas. Para inclusão na 

pesquisa, o participante obrigatoriamente, deve ser um profissional da educação que trabalha nas 

escolas dos Núcleos Regionais investigados e que possui afinidade com a temática da pesquisa. 

Sendo assim, a segunda etapa, ainda em processo de entrevistas, consistiu em uma imersão no 

campo empírico, a partir da qual foram realizadas as coletas e posteriormente a organização e 

categorização dos dados. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas individuais e dos 

grupos de discussão, com posterior transcrição, análise de documentos, bem como de codificação 

e classificação do material transcrito.  Assim, por meio da análise da realidade das escolas em 

relação à sustentabilidade ambiental, pretendeu-se compreender as perspectivas teóricas e 

metodológicas das ações educativo-ambientais realizadas em turmas de Ensino Médio e 

Fundamental de escolas públicas estaduais, descrever as práticas pedagógicas voltadas à temática 

ambiental elaboradas e/ou executadas pelos professores e publicar as experiências docentes em 

um e-book,  como resposta às demandas socioambientais contemporâneas de forma qualitativa e 

com base no estudo de boas práticas.  Portanto, a pesquisa abordou a temática da inserção da 

Educação Ambiental e da sustentabilidade nas escolas com base no uso de metodologias 

quantitativas e qualitativas. 
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O presente trabalho teve como objetivo quantificar a alteração do plano oclusal e avaliar a 

estabilidade das alterações do plano oclusal em pacientes submetidos a cirurgia ortognática. 

Foram avaliados dados de sexo, idade e diagnóstico da maloclusão de pacientes que foram 

submetidos a cirurgia ortognática no Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foram realizadas tomografias computadorizadas nos 

tempos T0 (pré-cirúrgico), T1 (pós-cirúrgico imediato - 5 a 10 dias após a cirurgia) e T2 (pós-

cirúrgico de 6 meses). As imagens foram geradas no formato DICOM e as imagens tomográficas 

foram processadas no software i-CAT Vision (Imaging Sciencies International, Hatfield, EUA). 

A mensuração do plano oclusal (PO) foi realizada em um software de acesso livre. As medidas 

nas imagens tomográficas nos períodos T0 e T1 foram utilizadas para quantificar a alteração do 

plano oclusal, e de T1 e T2 para avaliar a estabilidade do movimento. Foram incluídos até o 

momento no estudo 9 pacientes, sendo 8 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, e desses 8 

participantes se autodeclararam brancos e 1 pardo. A média de idade foi de 28,88 anos com desvio 

padrão de 8,63. 5 pacientes apresentaram classe II de Angle, e 4 classe III. A alteração do PO foi 

quantificada comparando a diferença dos valores de T1 e T0, tendo sido observada uma rotação 

em sentido horário em 4 pacientes com valor médio foi de 2,32º, e no sentido anti-horário em 5 

pacientes, com valor médio de 2,81º. Para avaliar a estabilidade do PO, foi comparado o ângulo 

do plano oclusal 6 meses após a cirurgia com o valor do ângulo no pós cirúrgico imediato (T2-

T1). Em 7 dos 9 casos analisados, foi observada uma inversão no sentido da rotação no período 

pós cirúrgico quando comparada ao sentido da rotação resultante da cirurgia ortognática. O valor 

médio de rotação no sentido horário foi de 0,88º, observada em 6 pacientes, e de 1,09° no sentido 

anti-horário para o restante dos pacientes. Evidencia-se a importância da quantificação e da 

avaliação da estabilidade do plano oclusal, uma vez que a grande maioria dos pacientes 

submetidos a cirurgia ortognática sofrem alterações na posição do PO. Além disso, percebe-se 

que o valor médio de T2-T1 é menor em comparação a T1-T0, sinalizando uma correlação com 

a estabilidade do procedimento cirúrgico. 
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Com o Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes, tendo seu surgimento na década de 80, 

houve a busca ativa para a conquista de respeito, autonomia, compreensão e direitos para pessoas 

que escutam vozes. Uma das importantes formas de atuação do movimento é a criação de grupos 

de ouvidores de vozes, onde as pessoas que passam por tais situações podem se encontrar e 

partilhar experiências. Estes grupos constituem-se como espaços de validação de sentimentos e 

atuam a favor do pertencimento dos indivíduos. Investindo em enfrentamento versus o 

silenciamento e isolamento das pessoas, com forte aspecto de luta contra os estigmas e 

preconceitos. Os objetivos da pesquisa foram explorar quais eram as estratégias utilizadas 

cotidianamente por participantes de um grupo de ouvidores de vozes para lidar com suas 

experiências, sejam elas vozes, visões ou sensações corporais. A metodologia tratou-se de uma 

pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação. A coleta de dados se deu através de entrevistas em 

profundidade, com perguntas norteadoras, presenciais, áudio-gravas. Somado a isso teve 

elaboração de diário de campo via observação participante. Todo o material obtido foi, 

posteriormente, transcrito e analisado pela metodologia de análise do conteúdo, com elaboração 

de grade de análise. Os critérios de inclusão foram: ser maior de 18 anos, usuários do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) de Curitiba e frequentadores do grupo de Ouvidores de Vozes há 

pelo menos um mês, aceitação em participar. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em 

pesquisa em seres humanos. Foram realizadas quatro entrevistas, uma re-entrevista e registro de 

participação em 10 encontros do grupo. Foi possível identificar as seguintes estratégias: refletir, 

utilizar raciocínio lógico que auxilie a perceber que existem escolhas próprias, conversar e estar 

com uma pessoa de sua confiança, realizar atividade que envolva concentração e criatividade, uso 

dos medicamentos prescritos, contar com profissionais, interagir com as vozes (descrições 

simples e complexas) e religiosidade. Com essa pesquisa conseguimos acessar diversas 

estratégias para lidar com vozes, visões e sensações corporais consideradas estranhas ou bizarras. 

As pessoas que as vivenciam utilizam tais estratégias em seu dia a dia, inclusive com modos 

complexos de interação que tendem a ser deixados de lado ou pouco explorados nos atendimentos 

em saúde. Essas formas de lidar com tais fenômenos, à medida que são conhecidas poderão ser 

estimuladas, desenvolvidas ao longo do tempo e compartilhadas. 
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As terapias oncológicas promovem, ainda hoje, muitos efeitos colaterais nos pacientes e novas 

alternativas menos tóxicas são de extrema necessidade e possuem cada vez mais relevância no 

cenário atual, sendo os epifármacos uma classe de medicamentos que vêm ganhando cada vez 

mais relevância. Neste contexto, os monoterpenos, grupo de compostos naturais, apresentam-se 

como alternativas promissoras, destacando-se o (-)-linalool (LNL), um representante já 

amplamente usado em cosméticos e com interessantes atividades biológicas já descritas. Assim, 

o objetivo deste trabalho foi o de avaliar as atividades antitumoral e epigenética induzidas pelo 

monoterpeno em questão. Para isso, foram usadas como modelo as linhagens tumorais de mama 

MCF7 e MDA-MB-231. Ambas as linhagens foram tratadas com o monoterpeno e delas foram 

extraídos o RNA total das linhagens (controle e tratadas) para avaliação da expressão gênica por 

RT-qPCR, o DNA total para análises posteriores de alterações epigenéticas, e as proteínas 

nucleares para avaliar a atividade das enzimas da família DNMT, enzimas-chave do processo 

epigenético de metilação do DNA. Os resultados evidenciaram que o monoterpeno possui 

atividade epigenética sobre ambas as linhagens tumorais de mama, interferindo tanto com o perfil 

de expressão gênica, quanto com a atividade das enzimas DNMTs. As células tratadas com o LNL 

demonstraram aumento de expressão de MMP14, CDH1, Casp8, VEGF, DNMT1 e DNMT3A, e 

redução de MMP9 e TP53, sendo que a MDA-MB-231 também apresentou aumento de TIMP2, 

RIPK3, IntB1 e DNMT3B, e redução de MMP2, enquanto que a MCF7 apresentou aumento de 

MMP2 e redução de DNMT3B após o tratamento. Apesar do aumento de expressão da maioria 

dos genes, a atividade das enzimas da família DNMT se mostrou aumentada após o tratamento 

de ambas as linhagens com o composto. Portanto, o monoterpeno LNL possui uma possível 

atividade epigenética in vitro, pois além das alterações pontuais de expressão gênica, o composto 

levou a alterações de expressão e atividade das enzimas DNMT1, DNMT3A e DNMT3B, sendo 

que novas pesquisas são necessárias a fim de ratificar este achado. 
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Uma das pragas de morangueiro que causam mais déficit econômico é a Duponchelia fovealis. O 

combate a esta praga é tradicionalmente feito através de inseticidas químicos tradicionais. 

Entretanto, sabe-se que a união de fungos entomopatogênicos (EPF's) com óleos essenciais 

formam um bioinseticida, os quais são uma alternativa aos inseticidas químicos prejudiciais ao 

meio ambiente, e capaz de aumentar a mortalidade desses insetos. Assim, o objetivo do presente 

trabalho é estudar diferentes concentrações de óleos essenciais de Baccharis dracunculifolia e 

Baccharis uncinella e avaliar sua compatibilidade com os fungos de gênero Beauveria bassiana. 

Experimentos anteriores já comprovaram a eficácia de duas linhagens de Beauveria bassiana 

(4485 e 4488) no controle de Duponchelia fovealis, e a compatibilidade dos óleos testados - 

Alfavaca cravo (Ocimum gratissimum), erva baleeira (Cordia verbenacea), Alecrim (Rosmarinus 

officinalis), Camomila alemã (Matricaria recutita) e Pimenta (Pimenta pseudocaryophyllus) - em 

folhas de morangueiro. O presente experimento avaliou o crescimento da linhagem 4485 com 

óleos essenciais de alecrim-do-campo (Baccharis dracunculifolia) e vassoura lageana (Baccharis 

uncinella) nas concentrações de 0,5%, 1% e 2%. Os resultados obtidos foram, respectivamente, 

para o primeiro óleo: 17,3%, 23,2% e 2,5% de inibição fúngica; já para o segundo: 13,9%, 7,9% 

e 2,4% de inibição fúngica. O que nos permite concluir que os resultados de inibição obtidos 

foram inferiores a 20% em praticamente todas as concentrações testadas, e, consequentemente, 

esta linhagem tem uma boa compatibilidade com todos os óleos testados. A próxima etapa é a 

avaliação in vivo do uso combinado do óleo essencial com o fungo para controle da lagarta em 

terceiro instar de Duponchelia fovealis. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  490 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CELULARES DO LIMONENO E LINALOOL IN VITRO 

Nº 202212423 

Autor(es): Maria Eduarda Braga Vilacio Pinto 

Orientador(es): Edneia Amancio de Souza Ramos Cavalieri 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Efeito Citotóxico, Monoterpeno, Srb 

 

Os efeitos colaterais da quimioterapia em vítimas de câncer, como quedas de cabelo e unhas, 

náuseas e febre, são decorrentes dos tratamentos utilizando drogas sem caráter seletivo. A 

identificação de compostos naturais capazes de apresentarem propriedades antitumorais com 

maior especificidade pode contribuir para o avanço no tratamento oncológico. São estes os 

monoterpenos, oriundos da ação auto protetiva ou atrativa de plantas, de modo que a defluência 

destes em humanos vai além da relaxante. Dentre essas biomoléculas, volúveis e conhecidas pela 

fixação aromática em cosméticos, está o (-)-Linalool (C10H18O), produzido por lavanda, canela, 

gengibre, entre outros. O objetivo do presente trabalho foi estimar, qualitativa e 

quantitativamente, a influência citotóxica do monoterpeno na proliferação e metabolismo em 

linhagens tumorais. Foram realizados dois ensaios comparativos de viabilidade celular, o de 

redução do MTT (brometo de 3-4[5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) e o colorimétrico 

SRB (sulforodamina B) para análise da concentração e tempo de incubação adequado do 

composto na linhagem MDA-MD-231. Em placas de 96 poços, foram aderidas cerca de 2x103 

células por poço, em testes realizados em triplicata para os tempos de incubação de 24, 48 e 72h 

com concentrações variáveis entre 0, 50, 250, 500 e 1000 µM de (-)-Linalool. Para os tempos de 

incubação de 24h e 48h, respectivamente, no ensaio de MTT, foram definidas as concentrações 

de 889 µM e 605 µM, enquanto no SRB a concentração de 250 µM, para ambos os períodos, 

como melhores indicativos para atingir queda da viabilidade celular a 70%. Todavia, os dados 

para o tempo de 72h foram inconclusivos. Assim, ainda são necessários mais testes com outras 

linhagens e concentrações na tentativa de identificar qual a melhor opção de tratamento com o (-

)-Linalool. A avaliação do limoneno, por sua vez, ainda não apresentou resultados robustos, 

estando esta etapa ainda em execução. Foi possível observar que o (-)-Linalool possui efeito 

antitumoral, concentração dependente, uma vez que seu tratamento proporcionou diminuição na 

viabilidade celular por ambas as técnicas utilizadas e novos testes ainda estão sendo finalizados. 
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A emissão de poluentes gerada pela atividade humana tem grande impacto negativo tanto para os 

recursos naturais, quanto para a população e sua qualidade de vida. 

Para entender estes impactos, é preciso conhecer qual é a situação pretérita e atual em que uma 

região ou uma cidade se encontram. Existem algumas ferramentas para realizar a coleta desses 

dados e, dentre elas, a utilização de bioindicadores e biomonitores ambientais. 

O objetivo desse trabalho é analisar os anéis de crescimento de árvores de Araucaria angustifólia 

da floresta urbana como ferramenta de biomonitoramento da qualidade ambiental na cidade de 

Curitiba, neste momento com foco na Regional Administrativa do Boa Vista. 

Na primeira etapa dessa pesquisa, foi realizado o levantamento de informações referentes a 

emissão dos de poluentes atmosféricos (dióxido de enxofre; óxido nítrico; dióxido nítrico; ozônio 

e monóxido de carbono) na região do Boa Vista, em Curitiba-PR. A mesma apresentou os valores 

de emissão de ozônio, que ficou classificado como péssimo para a regional Boa Vista, segundo 

os critérios estabelecidos pelo IAT. Por outro lado, poluentes como o SO2 e NO2 apresentaram 

uma melhora nas séries mais recentes, mostrando uma diminuição na emissão desses gases. 

Para realizar uma datação cruzada com os dados trabalhados anteriormente, foram coletadas 

amostras do lenho de 15 árvores de Araucaria angustifolia, na regional Boa Vista e, de cada 

árvore, foram tomadas duas amostras radiais do lenho, totalizando 30 amostras. As árvores foram 

selecionadas aleatoriamente e com base em critérios fitossanitários. A coleta das amostras do 

lenho foi realizada com a utilização de um trado de Pressler. Com uma fita métrica foi medida a 

circunferência a altura do peito (CAP), sendo a circunferência média das 15 araucárias amostradas 

de 210,5cm. 

As amostras do lenho estão sendo fixadas em suportes de madeira e polidas com lixas de 

diferentes granulometrias (80 a 600 grãos/cm2), para posterior identificação, marcação e medição 

da largura dos anéis de crescimento. 

Após essa etapa, serão apresentados os dados obtidos referentes ao lenho de Araucaria 

angustifólia e a correlação com dados da emissão dos poluentes registados na mesma regional. 
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O mel é um alimento viscoso e de sabor açucarado produzido por diferentes espécies de abelhas, 

a partir da coleta do néctar floral.A composição física e química do mel é variável, pois vários 

fatores podem interferir na sua qualidade: condições climáticas,florada, estágio de 

maturação,espécie de abelha, processamento e armazenamento.A obtenção de parâmetros físico-

químicos de méis é importante para a sua caracterização, como também primordial para garantir 

a qualidade desse produto.Inicialmente o objetivo deste projeto era determinar o teor de minerais 

e contaminantes inorgânicos em mel de abelha sem ferrão, através do método analítico de 

espectrometria de absorção atômica com chamas. Porém, devido aos problemas do equipamento, 

o objetivo foi alterado para identificar características de qualidade do mel de abelha Jataí. A coleta 

das amostras foi realizada no Meliponário Didático Científico da UFPR, Setor Litoral,no mês de 

maio e em junho de 2022. A espécie escolhida para a pesquisa foi a Jataí (Tetragonisca angustula), 

destas foram utilizadas 7 caixas para coleta. A coleta do mel foi realizada manualmente com o 

auxílio de uma pipeta e uma espátula. Todas as amostras foram armazenadas em tubos de ensaio 

de plástico, identificadas e mantidas até o dia das análises em refrigerador.Foram analisados 

alguns parâmetros de qualidade de mel, como o teor de umidade, pH, cor e os sólidos solúveis 

totais.O teor médio de umidade do mel variou de 25,80 à 29,60 %.Os níveis de Ph para o mel de 

T. angustula variaram de 3,41 à 3,91. A amostras analisadas foram classificadas com a cor Âmbar-

claro.Os sólidos solúveis totais, determinados em Grau ºBrix, apresentaram valores que variaram 

com o mínimo de 69,50% e máximo de 72,50% para a mesma espécie de abelha. Os resultados 

obtidos neste estudo somam-se a estudos correlatos para num futuro próximo obter-se um padrão 

de qualidade para o mel de abelhas Jataí.  
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A pandemia da COVID-19 decretada pela OMS expôs as fragilidades nos sistemas político, 

econômico de saúde mundial. O vírus SARS-CoV-2 provoca desde sintomas leves até a síndrome 

respiratória aguda severa SARS, agravada pela tempestade de citocinas. O tropismo viral ocorre 

pelo receptor celular ACE2, que através da glicoproteína S na sua cápsula, infecta células de 

diversos órgãos gerando sintomas sistêmicos. Indivíduos com DCNT e de maior idade, 

apresentam pior prognóstico quando acometidos pela COVID-19, sendo a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica DPOC uma doença prevalente e de alto risco a apresentar sintomas graves. 

No processo de saúde e doença, os mecanismos epigenéticos estão envolvidos no surgimento e 

agravamento de diversas DCNTs, e na literatura é relatada a alteração da expressão de ACE2 nos 

pulmões e coração, mostrando que a metilação desse gene pode ser um fator importante na 

patogênese da COVID-19. Dentre outros promotores do desenvolvimento do epitélio pulmonar 

que poderiam estar sendo regulados pelo vírus, ADAM33 e a MMP2 são potenciais alvos, estando 

associados aos pacientes asmáticos e no remodelamento e fibrose, respectivamente. Para 

compreender o processo de alteração na metilação dos genes alvo da infecção de SARS-CoV-2, 

linhagens celulares de pulmão serão avaliadas quanto ao perfil de expressão gênica e proteica, 

antes e após o tratamento com agentes desmetilantes. Para tanto, as linhagens MRC5 (fibroblasto 

pulmonar normal) e a A549 (epitélio pulmonar) foram padronizadas quanto ao seu cultivo celular, 

e avaliadas quanto ao perfil de expressão gênica dos controles. A partir disso, as linhagens serão 

submetidas ao tratamento com agente desmetilantes e as alterações na expressão gênica e proteica 

reavaliadas. Com isso, será possível compreender como alterações na expressão dos genes 

envolvidos na infecção pelo SARS-CoV-2 in vitro através de mecanismos de metilação do DNA. 

A padronização de técnicas é a fase inicial de um trabalho de iniciação científica e, durante esse 

período, foram realizadas a padronização do cultivo de linhagens ainda não disponíveis no 

laboratório, bem como a avaliação do perfil de metilação de genes alvo já conhecidos pelo 

laboratório (ADAM33 até o momento). Para os genes ACE2 e TMPRSS2 foram ainda desenhados 

oligos que serão utilizados na análise do perfil de metilação desses alvos e estão em fase de 

realização dos experimentos.  
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Introdução: A glia entérica tem papel fundamental na manutenção e regulação da atividade 

intestinal. Intervenções cirúrgicas demandam adaptação; para tanto, o plexo mioentérico sofre 

modificações morfofuncionais na fase pós-cirúrgica. Esse fenômeno evidencia a capacidade 

neuroplástica do plexo. Objetivo: Apresentar características morfológicas e funcionais da glia 

entérica para estudo da plasticidade neuronal após cirurgia em ratos. Métodos: Desenvolvimento 

de uma revisão sistemática, com interpretação e análise das informações obtidas. Foram utilizadas 

as bases de dados PubMed/MEDLINE, Scielo, Cochrane, Lilacs, Science Direct, Google Scholar, 

Portal Capes e TripDataBase. O Descritor em Ciências da Saúde foi utilizado para a formação 

dos termos de busca em inglês, português e espanhol; são respectivamente: "Short Bowel 

Syndrome" AND "Myenteric Plexus", “Síndrome do Intestino Curto” AND “Plexo Mioentérico” 

e "Síndrome del Intestino Corto" AND "Plexo Mientérico". Resultados finais: Foram encontrados 

1142 artigos sobre o tema, porém 10 pesquisas envolvendo Ratos Wistar submetidos a 

intervenção cirúrgica em intestino foram selecionadas como relevantes para esse trabalho. As 

células da glia se apresentam em maior quantidade que neurônios ganglionares no plexo 

mioentérico. Essas células têm pouco citoplasma e poucas organelas citoplasmáticas, sendo que 

as mitocôndrias são as mais abundantes. O núcleo é irregular, com envelope tendo dobras 

profundas, e rico em heterocromatina. O plexo mioentérico tem alta capacidade neuroplástica: 

após instauração de dieta hipoproteica, que simula a deficiência de absorção de nutrientes que 

pode ocorrer após intervenção cirúrgica encurtadora de intestino, os neurônios sofreram 

mudanças no tamanho, densidade e atividade, porém, com notável capacidade de restauração das 

funções anteriores após interrupção da dieta alterada. Após intervenção cirúrgica, houve alteração 

da arquitetura das células entéricas em relação à distribuição e mudanças na responsividade a 

estímulos. Essas adaptações do plexo mioentérico foram responsáveis pelo aumento da 

motilidade, da força e frequência de contração, o que promove melhor absorção de nutrientes e é 

fundamental para reverter ou reduzir danos. Considerações finais: Cirurgias encurtadoras de 

intestino resultam em menor área para absorção de nutrientes, o que pode levar a deficiências 

nutricionais. A alta capacidade neuroplástica do plexo mioentérico promove a rápida alteração de 

sua funcionalidade, o que é fundamental para reverter ou reduzir os danos que essas cirurgias 

podem causar. 
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Os mamíferos marinhos possuem uma grande riqueza de espécies, sendo conhecidas mais de 100 

espécies de diferentes grupos, tais como os cetáceos. Além disso, desempenham papéis 

ecológicos importantes, sendo considerados indicadores da saúde do ecossistema marinho e 

espécies-bandeira. Por este motivo, o monitoramento e a coleta de dados sobre mamíferos 

marinhos são de extrema importância, pois podem ajudar na interpretação dos impactos 

cumulativos das ações humanas e auxiliar na tomada de decisões por gestores ambientais. Desta 

maneira, o presente trabalho teve como objeto analisar os dados sobre encalhes de mamíferos 

marinhos , obtidos pelo do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) 

realizado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) que é parte da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), e abrange os municípios paranaenses de Matinhos, Paranaguá, Pontal do 

Paraná, Guaratuba e Guaraqueçaba. O levantamento realizado tem por objetivo buscar 

informações que auxiliem na caracterização biológica e de uso do território costeiro do Paraná 

pelas espécies de cetáceos, e assim apoiem a tomada de decisão em ambientes costeiros.Para 

alcançar o objetivo proposto, foi utilizado como metodologia o Processo de Descoberta em Base 

de Dados (do inglês knowledge-discovery in databases,KDD). O KDD envolve várias etapas, 

desde a organização e padrões de coleta de dados, pré-processamento e diferentes passos até 

chegar na avaliação de resultados. Ao iniciar estes passos, foi utilizado o banco de dados 

provenientes do monitoramento de praias.Como resultados preliminares, foram identificadas as 

espécies de carcaças dos cetáceos mais encontrados no litoral do Paraná, entre estas: Sotalia 

guianensis, Pontoporia blainvillei e Tursiops truncatus; além de algumas informações relevantes 

sobre estas, como a proporção entre sexo e estágio de desenvolvimento. A busca de fatores que 

podem influenciar os encalhes, seguindo os passos do KDD,indicou uma tendência de maior 

frequência de registros na maré vazante,mas na avaliação com especialistas, mostrou que isso se 

dá porque a maré vazante é um fator decisivo para realizar o monitoramento. Outro dado avistado 

foi a variação entre as praias, onde Pontal do Paraná foi o município que apresentou maiores 

números de encalhes, pois há condições geomorfológicas que facilitam a chegada da carcaça na 

região. Com a explanatória desses dados, espera-se que a Secretaria do Meio Ambiente dos 

municípios use essas informações para a divulgação científica com intermédio de redes midiáticas 

em prol da conservação das espécies. 
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Fungos endofíticos são microrganismos que residem no interior de tecidos de plantas em uma 

relação simbiótica e que produzem metabólitos secundários, os quais são historicamente 

explorados por suas atividades biológicas. O objetivo do presente estudo é isolar fungos 

endofíticos de Handroanthus albus (ipê-amarelo) e analisar possível atividade antimicrobiana de 

seus metabólitos secundários contra as bactérias patogênicas Escherichia coli e Pseudomonas 

aeruginosa. As flores das plantas foram lavadas e submetidas a processo de desinfecção 

superficial com álcool 70% e hipoclorito de sódio 3%. Depois foram cortadas em fragmentos de 

1cm2 distribuídos em placas de Petri contendo meio ágar batata dextrose com 1mg.ml de 

Terramicina, sucedendo incubação a 25°C por sete dias. Para obter os metabólitos secundários, 

foi realizada fermentação submersa em meio Batata Dextrose a 25°C por nove dias em um 

agitador a 160 rpm. Após isso, o meio fermentado foi filtrado de forma que uma fração aquosa 

foi retirada, uma parte foi separada em um funil separador usando clorofórmio, e outra parte foi 

separada usando-se acetato de etila. Os materiais obtidos foram rotaevaporados e concentrados 

em 1 ml de composto. As Concentrações Inibitórias Mínimas (MICs) das frações aquosas em 

meio fermentados (extrato aquoso), clorofórmio e acetato de etila dos metabólitos de fungos 

endofíticos foram determinadas por microdiluição em caldo Muller-Hinton (MH) em placas de 

96 poços, em concentrações de 5%, 10%, 25% e 50%, sendo os testes realizados em triplicata e 

com controles positivos (caldo MH + bactéria, caldo MH + bactéria + solvente) e negativos 

(apenas caldo MH, caldo MH + bactéria + antibiótico). Os testes empregando meio fermentado 

(extrato aquoso) e clorofórmio não demonstraram efeito antimicrobiano contra as bactérias 

avaliadas. A fração de acetato de etila de alguns metabólitos apresentou atividade antimicrobiana 

para ambas as bactérias. Dos extratos dos 17 fungos testados, seis apresentaram resultados de 

inibição pela CIM para a bactéria E. coli, com concentrações entre 37,5% e 50%. Similarmente 

aos resultados obtidos para E. coli, seis extratos de fungos endofíticos apresentaram resultados de 

inibição pela CIM para a bactéria P. aeruginosa, porém todos em concentração de 25%. Os 

resultados mostram o potencial antimicrobiano dos metabólitos, sendo relevante realizar mais 

estudos para avaliar a sua aplicabilidade. Vale ressaltar que os testes foram realizados com 

bactérias planctônicas em meio aquoso, porém a capacidade antibiofilme ainda deve ser avaliada. 
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O estudo objetiva avaliar a concordância do Point-Of-Care Ultrasound (POCUS) quando 

realizado por operadores com graus variados de experiência com o ultrassom (US), comparando-

a com o padrão-ouro (realizado pelo Radiologista). Para tanto, pacientes  internados no Hospital 

de Clínicas da UFPR com suspeita clínica de derrame pleural parapneumônico (DPP) e idade de 

até 14 anos são submetidos ao POCUS. O exame à beira do leito é realizado com o paciente 

sentado e em decúbito dorsal, pelo acadêmico de medicina, pelo residente em cirurgia pediátrica 

e pelo cirurgião pediátrico. As variáveis analisadas são a presença e a espessura do DPP, a 

presença e o aspecto das septações, classificando-os em finos, grossos ou ausentes. Em estudo 

prévio, o POCUS é tido como uma ferramenta com elevada acurácia para diagnosticar o DPP, 

sendo inclusive superior ao raio-x de tórax e tão preciso quanto a Tomografia Computadorizada. 

A literatura diverge em afirmar se um examinador com mais experiência teria um desempenho 

melhor no exame à beira do leito. Estudo prévio que comparou dois grupos de examinadores, 

sendo um com moderada experiência e o outro com vasta experiência com o US, demonstrou 

resultados similares na performance do POCUS torácico para avaliação das linhas-B (um sinal 

ecográfico de congestão pulmonar). Entretanto, outro artigo, em uma avaliação de variáveis 

distintas ao do estudo anterior, concluiu que os examinadores com maior experiência obtiveram 

mais concordância com o especialista em ultrassonografia. Em relação à pesquisa atual, a coleta 

de dados e sua análise estão em andamento. Neste estudo, espera-se que haja concordância geral 

para o diagnóstico do DPP, enquanto pressupõe-se que as outras variáveis se mostrem 

heterogêneas, variando conforme o grau de experiência do examinador. Presume-se que o 

cirurgião pediátrico seja mais concordante com o padrão-ouro do que o acadêmico, inferindo que 

a experiência do operador seria fator determinante na avaliação correta do POCUS. A pesquisa 

deve indicar a possibilidade do uso do POCUS por não-especialistas em imagem para a avaliação 

de DPP no Serviço de Pediatria. 
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O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a concentração de fluoretos na água mineral 

engarrafada na região sul do Brasil, comparando-a aos valores declarados no rótulo da embalagem 

com a análise laboratorial. Foram adquiridas 34 amostras de 17 diferentes marcas comerciais 

oriundas de diversos estabelecimentos na região sul durante o período de fevereiro de 2013 a 

janeiro de 2016, para cada uma das marcas comerciais, foram adquiridas 2 amostras com datas de 

envase diferentes totalizando 34 amostras. As amostras de água foram analisadas na Faculdade 

de Odontologia de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense pelo método 

eletrométrico, utilizando potenciômetro digital (SA-720-Procyon) com eletrodo específico para o 

íon flúor (96-09-Orion Research). Os resultados variaram entre 0,0175-0,922 ppmF, no entanto, 

em diversas marcas os resultados divergiram com os descritos nos rótulos. Sugere-se uma efetiva 

normatização e verificação desses íons pelos órgãos competentes para que o consumidor possa se 

beneficiar de seus efeitos, pois a legislação vigente sobre fluoretação de águas envasadas necessita 

de atualizações, a fim de se tornar mais objetiva e de criar novos critérios para o uso da expressão 

“água fluoretada” nos rótulos. Concluiu-se que as concentrações de fluoreto encontradas nas 

amostras não apresentam potencial para causar fluorose dentária, porém estes resultados 

enfatizam a importância das empresas de informar corretamente nos rótulos as concentrações 

reais de fluoretos na água mineral, sendo que estas devem ser revistas e fiscalizadas de forma 

contínua. Futuros estudos para monitorar o consumo, a concentração de F e as informações nos 

rótulos de água mineral engarrafada devem ser conduzidos para garantir que a população tenha 

acesso a água mineral de alta qualidade com descrições adequadas. 
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A DRC é uma patologia caracterizada por perda progressiva da função renal e proteinúria, neste 

processo há evidências de elevada ativação de citocinas e do fator de trancrição STAT-3 em 

túbulos renais acometidos pela fibrose na DRC, estando nesta patologia envolvido em processos 

de ativação de fibroblastos e fibrose. No tecido muscular, sua ativação excessiva está relacionada 

com a sarcopenia, definida pela diminuição da quantidade de fibras, diâmetro e quantidade de 

proteínas em fibras musculares, fator que possivelmente está relacionado com a quantidade de 

sarcômeros em série nestas. Neste cenário é evidenciado que o EFR em pacientes com DRC, além 

de possuir efeitos anti-inflamatórios, leva ao aumento da massa muscular e da função renal nos 

mesmos. Dessa forma, o objetivo deste projeto é avaliar o papel do EFR sobre a via de sinalização 

STAT-3 e se estes fatores podem interferir na contagem de sarcômeros em série em modelo 

experimental de nefropatia. Para isto, serão utilizados camundongos (Mus musculus) machos da 

linhagem balb/c, utilizando-se  Adriamicina (ADM) para indução de nefropatia e Stattic, inibidora 

da via STAT-3, para a avaliação desta via. Os animais serão divididos em sedentários e EFR, 

sendo ambos subdivididos em: 1)Controle; 2)ADM; 3)ADM + Stattic e 4)Stattic, totalizando em 

8 grupos. O protocolo de treinos será realizado através de uma escada vertical, consistindo em 

séries de escaladas com pesos anexados a parte proximal das caudas dos animais, partindo de 10% 

da massa corporal dos mesmos até alcançar uma carga máxima de 50% desta e com aumento 

progressivo das cargas. Este terá duração de 12 semanas, na oitava semana ocorrerá a indução da 

DRC e, após as 12 semanas, ocorrerá a eutanásia dos animais, os músculos sóleos direitos serão 

coletados, medidos, pesados e armazenados para análise. Para a análise, em cada músculo serão 

isoladas um total de dez fibras, as quais serão fixadas em lâminas histológicas e analisadas 

posteriormente em microscópio de luz. Até o presente momento as lâminas foram confeccionadas 

e as fibras musculares estão sendo fotografadas por meio do microscópio AxioLab A1 ZEISS e 

do software Zen Blue, realizando-se a captura de três campos por fibra (totalizando em 300μm) 

em cinco fibras musculares para em breve iniciar-se a análise de contagem e comprimento de 

sarcômeros. A partir de análises similares realizadas em ratos que sofreram imobilização muscular 

e alongamento passivo, observou-se aumento na quantidade de sarcômeros em série no grupo 

alongamento e, portanto, esperamos resultados similares em relação ao EFR. 
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A utilização de cateteres está frequentemente associado a complicações, incluindo infecções que 

podem ser fatais. O principal fator associado às infecções de cateteres é a formação de biofilmes 

microbianos, que são formados pela associação de micro-organismos em uma matriz extracelular, 

que permite alta capacidade de adesão ao material do cateter. Assim, o monitoramento dos agentes 

formadores de biofilmes, bem como a produção de compostos que dificultem a adesão microbiana 

aos cateteres são necessários para a redução de infecções nosocomiais e óbitos provocados por 

estas infecções. Neste contexto, o objetivo deste plano de trabalho do projeto é realizar, utilizando 

micro-organismos comumente formadores de biofilmes em cateteres hospitalares, a formação de 

biofilmes, e avaliar a atividade antimicrobiana de compostos isolados de fungos endofíticos 

isolados de plantas medicinais contra células sésseis e planctônicas de micro-organismos 

formadores de biofilmes. Foram isolados 53 fungos endofíticos de flores de Handroanthus 

ochraceus (ipê-amarelo). Desses 53, 11 foram selecionados aleatoriamente e cada uma de suas 

três fases (aquosa, solubilizada em clorofórmio e em acetato de etila) e testadas contra a bactéria 

S. aureus ATCC 25923. Destes 11 testados, foram selecionados seis que obtiveram na resultados 

de inibição para testagem da atividade antimicrobiana contra Bacillus cereus ATCC10876 e 

Bacillus subtilis ATCC6633. Para a determinação da atividade antimicrobiana e da concentração 

inibitória mínima (CIM) foi utilizada a técnica de microdiluição em caldo. Os micro-organismos 

foram inoculados nos poços das microplacas contendo meio de cultura líquido e, sobre estes, os 

metabólitos fúngicos extraídos em diferentes concentrações. As microplacas foram incubadas a 

37±2°C por 24 horas e avaliada a presença ou ausência de crescimento, sendo comparados com 

os poços controle, contendo somente meio de cultura. Em relação ao B. cereus ATCC10876, dos 

seis compostos na fase aquosa (meio fermentado puro) testados, três tiveram ação inibitória no 

crescimento de células planctônicas. Os três compostos tiveram a CIM de 5%. Contra B. subtilis 

ATCC6633, cinco dos metabólitos testados inibiram o crescimento de células planctônicas. 

Quatro dos cinco compostos tiveram a CIM de 5% e a CIM de 25%. Assim, espera-se que CVC 

possam ser revestidos com estes metabolitos, evitando infecções relacionadas. 
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O câncer de colo de útero é o quarto tipo de câncer mais incidente em mulheres e a quarta causa 

de morte por câncer em mulheres no Brasil. A infecção pelo Papilomavirus Humano (HPV) é 

necessária para o seu desenvolvimento. Esse vírus é transmitido pelo contato com pele ou mucosa, 

e apresenta tropismo para células epiteliais. No entanto, nem todas as infecções resultam no 

desenvolvimento de tumores. O HPV é um vírus de DNA dupla-fita circular que possui a região 

de leitura aberta do genoma dividido em região de genes de expressão precoce (E – Early) e região 

de genes de expressão tardia (L – Late), onde estão os genes L1 e L2 que codificam as proteínas 

do capsídeo. Com o objetivo de detectar o DNA do HPV em amostras cervicais, foram utilizadas 

77 amostras de mulheres com lesões cervicais (neoplasias intraepiteliais cervicais-NIC ou câncer) 

e 134 amostras de mulheres sem lesões (controles), atendidas no Hospital Erasto Gaertner e na 

UBS Nossa Senhora Aparecida. As amostras cervicais foram submetidas ao isolamento do DNA 

pelo método de salting-out. A concentração e pureza das amostras de DNA foi estimada com o 

espectrofotômetro NanoDrop e então as amostras foram diluídas a concentração de 50ng/uL. Os 

resultados das amostras foram tabulados e foram selecionadas amostras para a padronização da 

reação de PCR (polymarase chain reaction) para ß-globina humana, seguida de eletroforese em 

gel de agarose para verificação do resultado. Esta reação tem o objetivo de indicar a presença de 

DNA humano na amostra. A padronização desta reação está em andamento. Após esta etapa, 

pretendemos submeter as amostras a uma nova PCR para a detecção de HPV. Assim esperamos 

investigar a prevalência do DNA de HPV nestas amostras cervicais e posteriormente identificar 

os tipos de HPV destas amostras. 
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O Zebrafish apresenta uma incrível capacidade de regeneração, sendo capaz de recuperar 

morfológica e funcionalmente diversos tecidos, incluindo retina, rim e coração, processo 

orquestrados por células do sistema imunológico, levando a formação de cicatriz de colágeno e 

posterior reabsorção. Os Specialized Pro-resolving Mediator (SPM) são uma superfamília de 

lipídios com capacidade de modular o fenótipo de células imunes. Quanto ao coração, apesar das 

diferenças anatômicas, a fisiologia é muito semelhante ao coração humano, apresentando as ondas 

P, complexo QRS e onda T. Neste trabalho esperamos replicar a lesão cardíaca via crioinjuria e 

avaliar o processo de regeneração sob a influência de moduladores imunes, como os SPM. Para 

induzir a lesão realizamos a crioinjuria, método no qual expomos o coração do animal via incisão 

no tórax encostamos uma sonda resfriada previamente com nitrogênio líquido, o que induz 

necrose tecidual. Para analisar o sucesso da lesão, os animais foram eutanasiados nos dias 3, 7, 

13 e 21 dias pós lesão (DPI) e os corações foram coletados e corados com HE e Tricrômico de 

Masson. No 3 DPI identificamos alteração na coloração, desestruturação da arquitetura tecidual, 

alteração de coloração das fibras cardíacas e depósito de fibrina, bem como aumento de 

celularidade, no 7 DPI encontramos alterações na coloração das fibras, o que pode ser indicativo 

de lesão, e espessamento do epicárdio, bem como presença de infiltrado linfocitário, no 13 DPI 

encontramos alterações que podem ser compatíveis com depósito de cicatriz de colágenos e início 

da reabsorção da cicatriz, no 21 DPI os animais operados e controle não aparentam ter diferenças 

significativas. Quanto aos resultados do ECG, os animais do 3 DPI apresentam leituras atípicas, 

como inversão da onda T, nos animais do 7 DPI tivemos a fusão de onda S e T, os demais animais 

apresentaram complicações durante a leitura. Ainda não foram realizados experimentos com 

moduladores imunológicos, porém esperamos ver alteração no tempo de regeneração cardíaca, 

por conta do papel fundamental de neutrófilos e macrófagos no processo. Perante os resultados 

podemos inferir que a crioinjuria leva a formação de cicatriz de colágeno e que esta se resolve 

num período de 21 dias. Na histologia conseguimos ver diminuição da área da cicatriz ao longo 

do tempo e no ECG temos alterações das ondas elétricas, o que pode ser resultado das alterações 

resultantes da fibrose e resolução da cicatriz, porém ainda são necessários mais experimentos para 

confirmar os dados encontrados. 
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A cúrcuma, é um composto fenólico antioxidante muito utilizado na culinária mediterrânea como 

um tempero. Na literatura podemos encontrar a utilização da cúrcuma desde auxilio contra 

doenças, como o câncer, até como um suplemento esportivo. Entretanto, um dos maiores 

empecilhos para a utilização da cúrcuma é sua baixa biodisponibilidade. O seguinte trabalho trata-

se de uma revisão integrativa da literatura acerca dos métodos e eficácia do nanoencapsulamento 

da cúrcuma, utilizando a caseína como veículo. Para a condução da pesquisa, foi determinada a 

seguinte pergunta norteadora: “Qual a eficácia do nanoencapsulamento de cúrcuma com a 

caseína, a fim de aumentar sua biodisponibilidade?”. Adjunto da pergunta norteadora, foram 

estipulados os critérios de inclusão: artigos em língua inglesa ou portuguesa, estudos primários e 

que atendessem a pergunta norteadora; e os critérios de exclusão: artigos de revisão, dissertação, 

monografia e capítulo de livro. Posteriormente, foi realizada a busca nas bases de dados PubMed® 

e ScienceDirect®, utilizando palavras chaves em inglês, com os operadores booleanos “AND” e 

“OR”, para especificar melhor a busca: ("casein") AND (“nano-delivery system” OR 

“nanovehicles” OR “milk nanoparticles” OR “casein nanostructures”) AND (“curcumin”). Na 

base PubMed® foram encontrados 11 artigos e na ScienceDirect® 41 artigos. Os resultados foram 

exportados para o site EndNote®, utilizado para gerir os artigos. Foram excluídos os artigos 

duplicados e aqueles que após a leitura do título, não se encaixavam com o tema e a pergunta 

norteadora, resultando em 4 artigos da base PubMed® e 2 da ScienceDirect®. Os resultados 

mostram uma eficácia no nanoencapsulamento de cúrcuma com a caseína, com métodos de: 

liofilização; Spray-drying a partir de uma solução de etanol com caseinato de sódio e a cúrcuma; 

self-assembled da cúrcuma após passar por um processo químico com caseinato de sódio e pH 

12; composto por micelas de caseína e cúrcuma, ligadas por interações hidrofóbicas; composto 

de duas camadas de polissacarídeos e caseinato de sódio; e método químico com CDI (1,1′-

carbonyl diimidazole). Com estes dados pode-se concluir que existem diversos métodos e 

aplicabilidades eficazes do nanoencapsulamento de compostos lipofílicos, em especial da 

cúrcuma, tanto para a indústria alimentícia quanto para a farmacêutica. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  504 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INCLUSÃO DE ÁCIDO BUTÍRICO E L-ARGININA 

SOBRE A CAPACIDADE PROLIFERATIVA DAS CÉLULAS INTESTINAIS E A 

PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA DE FRANGOS DE CORTE 

SUBMETIDOS A UM PROTOCOLO DE DESAFIO INFECCIOSO - II 

Nº 202212467 

Autor(es): Luiza Reinert Stefanello 

Orientador(es): Jovanir Ines Muller Fernandes 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Morfometria Intestinal, Saúde Intestinal, Ácidos Orgânicos 

 

A utilização de antibioticos como aditivos/suplementos foi amplamente praticada por décadas, 

até ser questionada devido ao aumento da frequência de resistência a antibióticos em frangos. 

Decorrente dos problemas associados ao uso de antibióticos como melhoradores de desempenho 

nas rações, uma crescente tendência de diminuição do uso vem se estabelecendo, fazendo com 

que os produtores busquem por novas alternativas para garantia da saúde intestinal, e sistema 

imunológico das aves. Portanto, o uso em conjunto de ácidos orgânicos e arginina na cadeia 

produtiva de aves é uma promissora ferramenta para promoção da saúde. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar os efeitos da inclusão de butirato de sódio encapsulado (BSE) e arginina (Arg) em 

dietas de frangos de corte sobre a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) em frangos 

de corte submetidos ou não a um modelo de desafio entérico. Foram utilizados 768 pintos de corte 

machos, de um dia de idade, da linhagem Cobb®. As aves foram distribuídas em um delineamento 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 2 (4 dietas vs com e sem desafio), totalizando 

8 tratamentos e 6 repetições com 16 aves cada. Os tratamentos foram: Arginina:Lisina 1:13; 

Arginina:Lisina 1:13 + butirato; Arginina: Lisina 1:30 e Arginina: Lisina 1:30 + butirato. Aos 15, 

16 e 17 dias de idade, as aves do grupo desafiado receberam inoculação via inglúvio de 15 mg/kg 

de peso vivo de amoxicilina e as 19 dias receberam inóculo de Escherichia coli (ATCC® 8739™) 

de 109 UFC/ave. Aos 22 dias,  24 aves por tratamento foram abatidas e o conteúdo cecal foi 

coletado para avaliação do conteúdo de ácidos graxos voláteis. Os resultados obtidos no 

experimento foram tabulados e analisados, utilizando-se análise de variância (ANOVA), do 

procedimento General Lineal Model (GLM), com auxílio do programa estatístico SAS. Os 

resultados da avaliação mostraram efeito significativo (p<0,05) nas concentrações dos AGCC nas 

aves que foram submetidas ao desafio entérico independente da dieta fornecida. Aves desafiadas 

apresentaram aumento da concentração de ácido acético, propanóico, isobutírico e butírico em 

comparação com as aves que não foram desafiadas. A utilização de Arg e BSE, em substituição 

aos antibióticos promotores de crescimento pode ser uma estratégia de minimização dos desafios 

infecciosos e não infecciosos que acometem os frangos de corte em condições comerciais de 

criação. 
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Dentre os exames complementares da cardiologia, a ecocardiografia consiste na ferramenta 

diagnóstica mais importante. Ele é considerado o exame de escolha em tais afecções já que é 

realizado de forma não invasiva e possibilita a determinação de um prognóstico para o paciente. 

Tanto a anatomia quanto a função do coração são avaliadas através deste exame, e por isso de sua 

importância na avaliação com relação à doença mixomatosa da válvula mitral. Em sua progressão, 

a regurgitação da valva mitral gera um aumento de pressão no átrio esquerdo (PMAE), levando a 

uma dilatação e, por esse motivo, esse estudo tem como foco utilizar de medidas radiográficas de 

tórax para conseguir estimar esse aumento de pressão que é encontrado na ecocardiografia, e 

então correlacionar os achados. Aqui, foram realizados exames ecocardiográficos e radiográficos 

em diversos cães que apresentaram diferentes estágios da doença. Os dados foram coletados e 

tabulados para análise no Hospital Veterinário de Palotina (HVP) entre agosto de 2021 até abril 

de 2022 e associações entre os resultados obtidos foram realizadas, além da aplicação dos dados 

radiográficos em uma fórmula que prediz o aumento de PMAE. Foram selecionados 42 animais, 

dos quais, segundo a classificação do American College of Veterinary Internal Medicine 

(ACVIM), 9 pacientes se encontram no grupo A, 23 no grupo B1, 5 no grupo B2 e 2 no grupo C. 

Das medidas de radiografias torácicas realizadas estão inclusas VHS, tamanho de átrio esquerdo, 

largura de veia cava caudal, aorta e tamanho da quarta vértebra torácica. Dentre os resultados, 

mais da metade apresentaram aumento do átrio esquerdo em avaliação estrutural no 

ecocardiograma, e dentre eles, 62.5% estavam em estágio B1, 20.8% em B2 e 4.2% em estágio 

C. Diversas variações em tamanho de parede, cavidade e septo de ventrículo esquerdo também 

foram encontradas e, ademais, a maior parte dos pacientes apresentaram regurgitação discreta em 

válvula mitral. Ao realizar o coeficiente de correlação de Pearson, notou-se que ao comparar as 

relações de átrio esquerdo e aorta (AE:Ao) das radiografias com as da ecocardiografia, obtemos 

uma correlação muito forte, atingindo valor próximo a 1. Ao mesmo tempo, a maior parte dos 

testes concluíram que o valor de “p” das medidas foi menor que 0.05, ou seja, houve diferença 

significativa. 
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A gota é uma doença caracterizada por episódios de monoartrite, desencadeados pela resposta 

inflamatória à cristais de urato monossódico depositados em articulações. Classicamente, é 

descrito o envolvimento do inflamassoma NLRP3 (NLR family pyrin domain containing 3) neste 

processo - tendo como via final a produção das citocinas inflamatórias interleucina 1 beta (IL-1B) 

e IL- 18. A hiperuricemia - níveis elevados de ácido úrico sérico - é conhecidamente uma condição 

precursora da deposição de cristais de urato e da ocorrência de episódios de gota. No entanto, um 

comportamento paradoxal é observado: nem todos os indivíduos hiperuricêmicos desenvolvem 

manifestações de gota. A explicação para tal paradoxo permanece uma incógnita. A fim de 

respondê-la, diversos trabalhos mais recentes têm focado em componentes do sistema imune inato 

como a chave para a explicação. Neste sentido, o presente trabalho busca investigar o 

envolvimento do gene NAIP (NLR-family apoptosis inhibitory protein) - localizado em região de 

variação do número de cópias (CNV) e recentemente apontado como um sensor de ácido úrico - 

na fisiopatologia da gota. Para tal, foram obtidas amostras de DNA e RNA de três grupos de 

pacientes do complexo hospital de clínicas da UFPR (CHC-UFPR): normouricêmicos; 

hiperuricêmicos sem gota e com gota. A fim de se processar análises genéticas, foram 

selecionados quatro SNPs (single nucleotide polymorphisms) candidatos, através da avaliação de 

parâmetros preditivos por bioinformática - como frequência do polimorfismo, alteração prevista 

na estrutura da proteína e influência da variante na expressão e/ou splicing alternativo do gene. 

Das variantes selecionadas, uma delas está relacionada ao aumento da expressão gênica, outra à 

diminuição da expressão e apenas uma com o splicing alternativo. Também se buscou selecionar 

diferentes isoformas da proteína NAIP, levando em conta sua expressão diferencial e parâmetros 

de confiabilidade. Os parâmetros analisados foram acessados em diversas plataformas como o 

GWAS catalog, Ensembl, Gtex e UCSC genome browser. A genotipagem dos SNPs será 

processada em instituição parceira por espectrometria de massa (MassARRAY®). Ademais, 

pretende-se avaliar o número de cópias do gene NAIP nos indivíduos dos três grupos e a expressão 

das diferentes isoformas por qPCR. Desta forma, espera-se encontrar variações genéticas que 

elucidem o envolvimento do gene NAIP na resposta ao ácido úrico e que estas sejam apontadas 

como fator de predisposição à gota, podendo este gene ser alvo de futuras terapêuticas para a 

doença. 
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O estudo objetiva avaliar a concordância do Point-Of-Care Ultrasound (POCUS) quando 

realizado por operadores com graus variados de experiência com o ultrassom (US), comparando-

a com o padrão-ouro (realizado pelo Radiologista). Para tanto, pacientes  internados no Hospital 

de Clínicas da UFPR com suspeita clínica de derrame pleural parapneumônico (DPP) e idade de 

até 14 anos são submetidos ao POCUS. O exame à beira do leito é realizado com o paciente 

sentado e em decúbito dorsal, pelo acadêmico de medicina, pelo residente em cirurgia pediátrica 

e pelo cirurgião pediátrico. As variáveis analisadas são a presença e a espessura do DPP, a 

presença e o aspecto das septações, classificando-os em finos, grossos ou ausentes. Em estudo 

prévio, o POCUS é tido como uma ferramenta com elevada acurácia para diagnosticar o DPP, 

sendo inclusive superior ao raio-x de tórax e tão preciso quanto a Tomografia Computadorizada. 

A literatura diverge em afirmar se um examinador com mais experiência teria um desempenho 

melhor no exame à beira do leito. Estudo prévio que comparou dois grupos de examinadores, 

sendo um com moderada experiência e o outro com vasta experiência com o US, demonstrou 

resultados similares na performance do POCUS torácico para avaliação das linhas-B (um sinal 

ecográfico de congestão pulmonar). Entretanto, outro artigo, em uma avaliação de variáveis 

distintas ao do estudo anterior, concluiu que os examinadores com maior experiência obtiveram 

mais concordância com o especialista em ultrassonografia. Em relação à pesquisa atual, a coleta 

de dados e sua análise estão em andamento. Neste estudo, espera-se que haja concordância geral 

para o diagnóstico do DPP, enquanto pressupõe-se que as outras variáveis se mostrem 

heterogêneas, variando conforme o grau de experiência do examinador. Presume-se que o 

cirurgião pediátrico seja mais concordante com o padrão-ouro do que o acadêmico, inferindo que 

a experiência do operador seria fator determinante na avaliação correta do POCUS. A pesquisa 

deve indicar a possibilidade do uso do POCUS por não-especialistas em imagem para a avaliação 

de DPP no Serviço de Pediatria. 
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No cenário atual a piscicultura marinha é um dos caminhos mais eficientes para suprir ademanda 

de pescado e diminuir a pressão que a pesca extrativista causa nos estoquespesqueiros naturais. 

Contudo a piscicultura marinha apresenta grande perspectiva decrescimento no Brasil, mas é uma 

atividade pouco praticada, ficando retida a poucosprodutores de peixes marinhos ornamentais e 

instituições de pesquisa. A pisciculturadepende do desenvolvimento de tecnologia na 

domesticação de matrizes reprodutorasselvagens. As matrizes passam por captura, transporte e 

aclimatação um processoconsiderado o mais traumático passado pelo animal. O presente estudo 

tem como objetivoavaliar o estresse via resposta glicêmica de robalos-peva (Centropomus 

parallelus)selvagens, capturados em seu ambiente natural através de pesca esportiva, 

transportadosde barco até a marina onde seguem transportados em caixas de transportes com 

injeçãoO2 puro por automóvel até o laboratório e aclimatados em sistema de recirculação deágua. 

Para o presente experimento foram realizados 2 ensaios subdivididos em 7tratamentos (tempos 

após a captura). Onde no primeiro ensaio os peixes foram coletadosimediatamente após a captura 

(IMC) (27,1 ± 9,43 mg/dL), chegada na marina apóspermanência no viveiro do barco (MAR) 

(221,2 ± 160,6 mg/dL) , chegada ao laboratórioapós transporte terrestre (LAB) (200,6 ± 92,5 

mg/dL) (n=10) e o segundo ensaio após atransferência para os aquários de aclimatação: 12horas 

(177,8 ± 82,4 mg/dL), 24horas(106,2 ± 16,5 mg/dL), 48horas (151,8 ± 80,3 mg/dL) e 96horas 

(74,4 ± 15,9  mg/dL) (n=5).Para a coleta os peixes foram anestesiados e aleatoriamente coletados 

para amostragemsanguínea por pulsão na veia caudal. Após cada tratamento foram realizados 

testes paraaveriguar os parâmetros de qualidade de água. Concluímos que houve 

diferençasignificativa em todos os tratamentos em relação ao IMC e que a captura, transporte 

emanejo de transferência são etapas estressantes para estes peixes, mas que o protocolode 

aclimatação permitiu o retorno da glicose aos níveis iniciais depois de 96horas.  
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O transtorno de humor bipolar (TBH) é um transtorno psiquiátrico definido pela alternância entre 

episódios de mania (ou hipomania), depressão e eutimia. As opções terapêuticas para os episódios 

de mania continuam limitadas e muitas vezes apresentam efeitos colaterais e refratariedade. 

Diante disso, são necessários modelos animais válidos tanto para a pesquisa de novos agentes 

com potencial terapêutico quanto para um melhor entendimento da fisiopatologia desse 

transtorno. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento com carbamazepina em 

camundongos machos e fêmeas Swiss submetidos ao modelo de hiperlocomoção e impulsividade 

induzidas pela administração de metilfenidato, modelo animal de mania. Adicionalmente foi 

avaliado uma possível mediação do sistema adenosinérgico na fisiopatologia e tratamento do 

TBH. Inicialmente foi realizado a avaliação do efeitos da carbamazepina (5, 10, 20, 40 e 80 

mg/kg, intraperitoneal, dose única) e da aminofilina (2, 4 e 8 mg/kg, intraperitoneal, dose única), 

antagonista dos receptores adenosinérgicos, isoladamente na locomoção. Na sequência, 

reproduzimos a indução de aumento da locomoção  (comportamento tipo maníaco) pela 

administração aguda de metilfenidato (5mg/kg por via subcutânea, administração única). Após a 

validação do protocolo, foram iniciados os experimentos principais: camundongos naive foram 

randomicamente divididos em grupos e receberam aminofilina (4 mg/kg) ou carbamazepina (20 

mg/kg) ou veículo (todos ip); após 15 minutos, os camundongos receberam metilfenidato  ou 

veículo e depois de 20 minutos, os camundongos foram submetidos ao teste de caixa de 

movimentação por 20 minutos e, em seguida, ao teste cliff avoidance por 10 minutos. A 

carbamazepina e a aminofilina não alteraram a locomoção isoladamente (F[5,22]=1,978, NS). O 

metilfenidato aumentou a locomoção como esperado (Fator MPH: F[1,22]=15,662, p<0,001), 

enquanto não houve diferenças significativas entre os grupos carbamazepina, controle e 

aminofilina (Interação fatores: F[5,22]= 0,068, NS). Estes resultados podem indicar uma 

deficiência desse modelo animal para a detecção do efeito da carbamazepina, fármaco 

clinicamente eficaz no tratamento dos episódios de mania. Entretanto, um aspecto importante é 

que é feito o tratamento agudo realizado no presente estudo, sendo necessária a avaliação da 

administração repetida de carbamazepina. Por fim, conclui-se que são necessários mais estudos 

visando a confirmação da deficiência, apontada pelo trabalho, do modelo animal adotado. 
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Dentre os métodos utilizados para avaliação e diagnóstico de doenças cardíacas e pulmonares, o 

ecocardiograma e a radiografia de tórax possuem maiores indicações. Quando se trata de 

cardiopatias adquiridas, a degeneração mixomatosa da valva mitral (DMVM) possui alta 

prevalência na rotina veterinária quando se trata de cães, decorrente a isso, a hipertensão pulmonar 

(HP) pode se fazer presente, devido ao aumento de pressão no átrio esquerdo e regurgitação mitral 

sistólica que ocorre em quadros de DMVM. O prognóstico varia de acordo com a apresentação e 

o estágio da doença. Objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de hipertensão pulmonar 

em cães com degeneração mixomatosa valvar mitral, por meio de estudo prospectivo, utilizando 

os paramentos radiográficos e ecocardiográficos para estimar as alterações morfológicas e 

funcionais de quarenta e três  cães atendidos pelo Laboratório de Imaginologia e Cardiologia do 

Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina (HVP) entre o período 

de setembro de 2021 a março de 2022.  Dos animais analisados, foi possível constatar a presença 

de DMVM em trinta e seis animais, dentre esses animais, trinta se enquadram no Estágio B1, 

quatro no Estágio B2 e dois no Estágio C, de acordo com o Consensus Statements of the American 

College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM). Além disso, cerca de dez animais 

apresentavam a probabilidade a apresentar HP, um animal apresentava a doença em estágio grave 

e outro em estágio leve. Os valores obtidos da mensuração através do ecocardiograma resultaram 

em uma correlação positiva segundo o coeficiente de Pearson. Os animais apresentaram mediana 

em relação LVIDd de 1,3 e relação de átrio esquerdo e aorta de 1,4. Desta forma conclui-se que 

a casuística relatada no presente estudo, condiz com as informações relatas na literatura, onde a 

presença de degeneração mixomatosa da valva mitral está associada com a probabilidade de 

desenvolvimento de hipertensão pulmonar.  
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O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de um blend de óleos essências (OE) e ácidos orgânicos 

(AO) sobre a saúde intestinal de frangos de corte. Foram utilizados 2016 pintos, machos da 

linhagem Cobb 500, provenientes de matrizes de um mesmo lote com cerca de 40 semanas de 

idade, distribuídos em um delineamento interiamente casualizados. Os tratamentos foram: 1- 

controle negativo sem APC (antibiótico promotor de crescimento); 2- controle positivo + 

Bacitracina de Zinco 15%; 3- Blend de aditivo comercial 150g/ton; 4- Blend de aditivo comercial 

300g/ton; 5- Blend de aditivo comercial 450g/ton; 6- Blend de aditivo comercial 600g/ton. O 

blend de AO e OE microencapsulados consistiu de uma combinação entre formiato de cálcio, 

ácido cítrico, ácido fumárico, óleo essencial de laranja (Citrus sinenses), timol e carvacrol. Aos 

42 dias foram coletadas amostras de raspado da mucosa do jejuno para avaliação do efeito de 

sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. Foram quantificadas as atividades das 

enzimas superoxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa transferase (GST), a da 

glutationa (GSH) e a da peroxidação lipídica (LPO). Os dados foram submetidos à análise de 

variância e à análise de regressão pela decomposição polinomial dos graus de liberdade, referentes 

aos níveis de inclusão do blend e aplicado o teste de contrastes entre os níveis de inclusão e as 

dietas controle positivo e negativo pelo programa estatístico SAS. A análise de regressão não 

mostrou efeito significativo dos níveis crescentes do blend de AO e OE sobre os sistemas 

antioxidantes da mucosa intestinal. No teste de contrastes, houve menor atividade das enzimas 

GST e CAT na mucosa do jejuno das aves que receberam dietas suplementadas com o nível de 

300g/t do blend de AO e OE em relação as dietas controle, o que indica menor necessidade da 

atuação dos sistemas antioxidantes endógenos, devido a capacidade dos compostos bioativos 

presentes nos óleos essenciais em proteger as células contra os efeitos dos radicais livres. Não 

houve diferença significativa (p>0,05) do blend de AO e OE sobre a atividade dos demais 

sistemas antioxidantes (GSH, LPO e SOD). A melhora do status redox no microambiente 

intestinal reduz o estresse oxidativo associado à inflamação e aos custos metabólicos para 

manutenção da saúde intestinal e do desempenho produtivo. A inclusão de 300g/ton de blend de 

aditivo de AO e OE microencapsulado resultou em proteção antioxidante da mucosa intestinal de 

frangos de corte. 
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A gravidez sempre foi considerada um fator protetor em relação à saúde mental das mulheres, 

contudo, alterações hormonais da gestação vem sendo associadas à maior suscetibilidade ao 

desenvolvimento da depressão. Este é um estudo observacional, analítico e transversal, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob número de parecer 4.452.801, que determinou e 

caracterizou a prevalência de sintomas depressivos em gestantes (DG) atendidas pela rede pública 

de Toledo-PR. Para isso, 130 gestantes responderam um questionário para coleta de dados 

sociodemográficos, econômicos, associados ao estilo de vida, patológicos, farmacológicos e 

relacionados ao pré-natal. Para a triagem de DG, foi utilizada a Escala de Depressão Pós-parto de 

Edimburgo (EPDS). A correlação entre as variáveis e a prevalência de DG foi determinada pelo 

teste do qui-Quadrado (p<0,05) e Odds Ratio (OR, intervalo de confiança–0,95). A maioria das 

gestantes tinha idade entre 19 e 34 anos (76,2%), era casada (76,9%), tinha ocupação remunerada 

(64,6%) e residia em zona urbana (89,2%). Quanto a hábitos e estilo de vida, 4,6% das gestantes 

ingeria bebida alcoólica, 40% era fumante e 70,8% foi considerada sedentária. Histórico de 

transtorno mental foi relatado por 39,2% das mulheres sendo que 13,8% delas fazia uso de algum 

tipo de medicamento psicoterápico. Histórico pessoal de outras doenças crônicas foi observado 

em 26,9%. Quanto a fatores estressantes, 24,6% delas relatou ter problema financeiro, 18,5% 

presenciar ou ter presenciado conflitos matrimoniais e 5,4% manifestou já ter sofrido agressão 

física. Quanto ao histórico obstétrico, mais da metade das entrevistadas (51,5%) relatou alguma 

intercorrência na gestação, sendo que a mais mencionada foi o diabetes gestacional. 

Aproximadamente 27,7% das entrevistadas tiveram aborto em gestações anteriores e, apesar de 

65,4% das mulheres não terem planejado a gestação, apenas 3,1% delas manifestaram intenção 

de interrompê-la. Apoio do cônjuge ou companheiro foi apontado por 86,9% das entrevistadas. A 

prevalência de DG foi de 28,5% (n=37), sendo esta significativamente maior nas participantes 

fumantes (p=0,01; OR=3,57, 1,61-7,92), com pensamentos suicidas (p<0,001; OR=7,70, 3,27-

18,13), com histórico de tentativa de suicídio (p<0,001; OR=6,88, 2,34-20,19), e com problemas 

financeiros (p=0,01; OR=3,62, 1,55-8,42). Em conclusão, encontrou-se alta prevalência de DG 

na rede pública de Toledo. Os dados também sugerem que gestantes fumantes,com ideações 

suicidas e problemas financeiros devem ter assistência especial quanto a triagem de possíveis 

quadros de DG. 
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O estudo objetiva avaliar a concordância do Point-Of-Care Ultrasound (POCUS) quando 

realizado por operadores com graus variados de experiência com o ultrassom (US), comparando-

a com o padrão-ouro (realizado pelo Radiologista). Para tanto, pacientes  internados no Hospital 

de Clínicas da UFPR com suspeita clínica de derrame pleural parapneumônico (DPP) e idade de 

até 14 anos são submetidos ao POCUS. O exame à beira do leito é realizado com o paciente 

sentado e em decúbito dorsal, pelo acadêmico de medicina, pelo residente em cirurgia pediátrica 

e pelo cirurgião pediátrico. As variáveis analisadas são a presença e a espessura do DPP, a 

presença e o aspecto das septações, classificando-os em finos, grossos ou ausentes. Em estudo 

prévio, o POCUS é tido como uma ferramenta com elevada acurácia para diagnosticar o DPP, 

sendo inclusive superior ao raio-x de tórax e tão preciso quanto a Tomografia Computadorizada. 

A literatura diverge em afirmar se um examinador com mais experiência teria um desempenho 

melhor no exame à beira do leito. Estudo prévio que comparou dois grupos de examinadores, 

sendo um com moderada experiência e o outro com vasta experiência com o US, demonstrou 

resultados similares na performance do POCUS torácico para avaliação das linhas-B (um sinal 

ecográfico de congestão pulmonar). Entretanto, outro artigo, em uma avaliação de variáveis 

distintas ao do estudo anterior, concluiu que os examinadores com maior experiência obtiveram 

mais concordância com o especialista em ultrassonografia. Em relação à pesquisa atual, a coleta 

de dados e sua análise estão em andamento. Neste estudo, espera-se que haja concordância geral 

para o diagnóstico do DPP, enquanto pressupõe-se que as outras variáveis se mostrem 

heterogêneas, variando conforme o grau de experiência do examinador. Presume-se que o 

cirurgião pediátrico seja mais concordante com o padrão-ouro do que o acadêmico, inferindo que 

a experiência do operador seria fator determinante na avaliação correta do POCUS. A pesquisa 

deve indicar a possibilidade do uso do POCUS por não-especialistas em imagem para a avaliação 

de DPP no Serviço de Pediatria. 
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A cultura da segurança do paciente cada vez mais é investigada na área da saúde, principalmente 

com a necessidade contínua de melhoria dos cuidados com o paciente. Ainda assim, parece ser 

um assunto pouco discutido nos ambientes acadêmicos quando em contraste ao novo contexto 

tecnológico e em expansão do campo mobile health, isso é, práticas da saúde realizadas por meio 

de aparelhos móveis, como os celulares atuais. Cada vez mais aplicativos estão sendo 

desenvolvidos para área da saúde, que já auxiliam na prevenção, monitoramento e diagnóstico de 

doenças. A partir desse contexto, esse trabalho tem sua origem na seguinte pergunta: Quais são 

os aplicativos móveis desenvolvidos com a finalidade de avaliar a cultura de segurança do 

paciente e quais são suas principais características? Para respondê-la, este trabalho foi organizado 

em duas etapas: 1) revisão bibliográfica e 2) estudo analítico do aplicativo por meio do design. 

Foi realizada uma revisão de escopo nas bases de dados disponibilizadas na Biblioteca Virtual da 

Saúde: Medline, Lilacs e a Base de Dados da Enfermagem (BDENF). Como resultados, a revisão 

caracterizou-se como empty review, uma vez que não retornou artigos elegíveis, segundo os 

critérios estabelecidos. Na busca de aplicativos do mercado, por meio das duas principais lojas de 

aplicativos existentes no mundo, a App Store (para celulares com sistemas IOS) e a Play Store 

(para celulares com sistema Android), foi encontrado o aplicativo baseado no questionário 

Hospital Survey on Patient Safety Culture 2.0, desenvolvido pela Agência de Pesquisa e 

Qualidade em Saúde dos Estados Unidos (AHRQ), intitulado HSOPSC – Cultura de Segurança 

do Brasil. A partir do referido aplicativo, foi realizada a sua análise, a partir dos conceitos de 

Design de Interfaces e do Design de Informação. O aplicativo representa um avanço no assunto 

de diagnóstico e avaliação de cultura de segurança do paciente, além de uma possibilidade de 

controle ao sistema de hospitalar brasileiro. Ainda assim, sua interface poderia ser aprimorada em 

relação aos seus elementos de design constituintes. Como conclusão, o baixo resultado da 

pesquisa em correlatos, empty review e apenas um aplicativo similar, demonstra que é um assunto 

ainda pouco explorado na área da saúde e da tecnologia, o que reforça a necessidade de novas 

pesquisas no assunto.  
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O estudo objetiva avaliar a concordância do Point-Of-Care Ultrasound (POCUS) quando 

realizado por operadores com graus variados de experiência com o ultrassom (US), comparando-

a com o padrão-ouro (realizado pelo Radiologista). Para tanto, pacientes  internados no Hospital 

de Clínicas da UFPR com suspeita clínica de derrame pleural parapneumônico (DPP) e idade de 

até 14 anos são submetidos ao POCUS. O exame à beira do leito é realizado com o paciente 

sentado e em decúbito dorsal, pelo acadêmico de medicina, pelo residente em cirurgia pediátrica 

e pelo cirurgião pediátrico. As variáveis analisadas são a presença e a espessura do DPP, a 

presença e o aspecto das septações, classificando-os em finos, grossos ou ausentes. Em estudo 

prévio, o POCUS é tido como uma ferramenta com elevada acurácia para diagnosticar o DPP, 

sendo inclusive superior ao raio-x de tórax e tão preciso quanto a Tomografia Computadorizada. 

A literatura diverge em afirmar se um examinador com mais experiência teria um desempenho 

melhor no exame à beira do leito. Estudo prévio que comparou dois grupos de examinadores, 

sendo um com moderada experiência e o outro com vasta experiência com o US, demonstrou 

resultados similares na performance do POCUS torácico para avaliação das linhas-B (um sinal 

ecográfico de congestão pulmonar). Entretanto, outro artigo, em uma avaliação de variáveis 

distintas ao do estudo anterior, concluiu que os examinadores com maior experiência obtiveram 

mais concordância com o especialista em ultrassonografia. Em relação à pesquisa atual, a coleta 

de dados e sua análise estão em andamento. Neste estudo, espera-se que haja concordância geral 

para o diagnóstico do DPP, enquanto pressupõe-se que as outras variáveis se mostrem 

heterogêneas, variando conforme o grau de experiência do examinador. Presume-se que o 

cirurgião pediátrico seja mais concordante com o padrão-ouro do que o acadêmico, inferindo que 

a experiência do operador seria fator determinante na avaliação correta do POCUS. A pesquisa 

deve indicar a possibilidade do uso do POCUS por não-especialistas em imagem para a avaliação 

de DPP no Serviço de Pediatria. 
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O vírus T-linfotrópico humano (HTLV) pertence à família dos retrovírus e infecta os linfócitos T 

humanos. A infecção por este vírus está associada à leucemia linfocítica aguda de células T do 

adulto, paraparesia espástica tropical e outras doenças neurológicas. A transmissão do HTLV é 

semelhante à do vírus da imunodeficiência humana (HIV), incluindo transfusões sanguíneas. O 

objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de descarte de bolsas de sangue (BS) por 

sorologia positiva para HTLV em diferentes hemocentros do Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Paraná (HEMEPAR) entre os anos de 2017 a 2020, e determinar o perfil 

epidemiológico do descarte dessas BS. Trata-se de um estudo quantitativo-descritivo, 

retrospectivo e de natureza transversalm sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob 

o parecer número 43904921.2.0000.0102. No período, foram coletadas 663.890 BS, das quais 

5.339 ou 2,64% foram descartadas por sorologia positiva, sendo que destas 1.014 ou 0,2% foram 

descartadas por HTLV. Dentre os descartes por sorologia positiva, o HTLV correspondeu a quarta 

maior causa de descarte por sorologia de BS no Paraná, correspondendo a 5,5%, estando atrás da 

hepatite B, sífilis e hepatite C. A taxa de descartes ano a ano por HTLV se apresentou em 4,27% 

(2017), 5,17% (2018), 8,0% (2019) e 6,17% (2020). A prevalência de descarte de BS por HTLV 

entre as macrorregiões apresentou valores de 7,62% na região Norte, 7,15% na região Leste, 

6,79% na região dos Campos Gerais, 6,75% na região Noroeste, 4,46% na região Centro Sul e 

3,49% na região Oeste. Em relação ao perfil epidemiológico, foi detectado com maior frequência 

os doadores do sexo feminino, entre 18 e 29 anos, solteiros, com segundo grau completo e de 

etnia branca. Sobre o tipo sanguíneo e fator Rh, houve um maior descarte entre os do tipo O+ 

(41,6%) e A+ (33,5%). Já sobre as variáveis da finalidade de doação, foram os doadores 

espontâneos/voluntários (72,3%) e de primeira doação (96,4%) que apresentaram as maiores 

taxas de descartes por HTLV. Os resultados obtidos demonstraram que a prevalência de descartes 

por HTLV foi menor que a média nacional apresentada em outros trabalhos avaliados. 
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A adriamicina (ADM), é um antibiótico amplamente utilizado em quimioterapia. Em roedores, 

induz um modelo experimental de doença renal crônica (DRC). A DRC tem como característica 

a perda progressiva e irreversível da função renal. A perda de função e de massa muscular, 

conhecida como sarcopenia, é uma condição comum em idosos, porém, é mais expressiva 

pacientes com DRC. O treinamento físico resistido, induz aumento de força muscular e pode ser 

benéfico a pacientes com DRC. Aliado a isto, a via STAT3 se encontra envolvida em mecanismos 

de lesão ao tecido renal e na resposta muscular ao exercício. Neste estudo avaliamos o papel do 

exercício físico de resistência (EFR) e da modulação da via STAT3 (através do uso de um inibidor 

da via o STATTIC) e seus efeitos nos parâmetros musculares em modelo de nefropatia induzida 

por ADM. Foram utilizados camundongos balb/c provenientes do Biotério Central do Setor de 

Ciências Biológicas da UFPR.  Os animais foram divididos em grupos sedentário e EFR. Cada 

grupo foi subdividido em quatro grupos: 1) Controle; 2) ADM; 3) ADM+STATTIC (ST) e 4) ST, 

totalizando oito grupos. O protocolo de treinos teve duração de doze semanas. Foi utilizado 

modelo com escada vertical de 110 cm de altura, 18 cm de largura e degraus espaçados em 2 cm, 

conforme descrito na literatura, com uma caixa de 20x20x20cm no topo para o repouso dos 

animais. Após o término das primeiras oito semanas os animais foram submetidos ao modelo 

experimental de DRC induzida por ADM (dose única, 10 mg/kg i.v.). Foi realizado inibição da 

via STAT3 pela droga ST (2 mg/kg, i.v.). Os animais do grupo EFR seguiram com os treinos por 

mais quatro semanas. Ao término da 12ª semana, os animais foram anestesiados e eutanasiados. 

O músculo gastrocnêmio foi coletado e mantido em ultrafreezer para a preparação de lâminas 

histológicas coradas com hematoxilina e eosina. Foram analisadas a quantidade de fibras 

musculares e a área total das fibras musculares de 10 campos histológicos por animal através do 

programa ImageJ. A análise estatística da densidade de fibras (fibras/área (mm2)) revelou uma 

interação entre ambos os fatores analisados (drogas e protocolo de exercício). A administração de 

ST resultou na redução da densidade de fibras em comparação ao grupo ADM, no caso de animais 

sedentários.  A administração conjunta de ADM+ST nos animais sedentários manteve o aumento 

da densidade em relação ao grupo ST. Estes efeitos não foram observados nos animais EFR. Tais 

resultados indicam que o EFR diminui a lesão sobre o tecido muscular no modelo de nefropatia 

induzida por ADM. 
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Os cogumelos desenvolveram e adaptaram seu metabolismo dentro do habitat para sobreviver e 

competir com outros organismos. Esses organismos são capazes de produzir metabólitos 

secundários, que possuem uma vasta gama de atividades biológicas, são compostos anti-

inflamatórios, antioxidantes, bactericidas, fungicidas, antitumorais e antibiofilme. Para o 

cogumelo basidiomiceto Macrocybe titans existem poucos registros na literatura sobre o seu 

potencial antimicrobiano. Biofilmes são importantes fatores de virulência e resistência de micro-

organismos, e a busca por novos agentes terapêuticos eficazes tem se tornado uma alternativa 

favorável ao combate às doenças infecciosas. As leveduras do gênero Candida são as principais 

causadoras de infecções oportunistas e nosocomiais, dentre suas espécies a mais incidente é C. 

albicans. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi analisar, através de qRT-PCR, a ação do 

extrato sobre a expressão de genes envolvidos com a morfogênese em C. albicans em biofilmes 

formados e em formação. O extrato aquoso foi preparado através da maceração do pó de 

basidiomas de M. titans em água purificada (1 g.mL-1). A atividade anti-biofilme foi avaliada 

pelo método do cristal violeta), para biofilmes em formação e biofilmes pré-formados. A 

expressão de genes de virulência das leveduras nos biofilmes foi avaliada por qRT-PCR. Os 

primers utilizados foram: UME6, CHT2 e ACT1b. Observou-se que foi necessária a concentração 

de 32 mg.mL-1 para a inibição da formação de biofilmes em C. albicans. Os biofilmes formados 

foram desestruturados a partir da concentração de 63 mg.mL-1. O RNA total das leveduras foi 

extraído e o cDNA foi sintetizado a partir de random primers. Os primers específicos foram 

utilizados para a amplificação do cDNA para a reação de qPCR. Pôde-se observar a inibição da 

expressão dos genes UME6 e CHT2 nas células planctônicas tratadas tanto em formação, quanto 

pré incubadas, bem como nas células sésseis de biofilme pré-formado, contudo, observou-se um 

pequeno aumento (~20%) na expressão gênica em biofilme em formação tratadas. Os resultados 

foram analisados por análise de variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste t 

de Student utilizando-se a média e desvio padrão. Os resultados demonstram grande potencial do 

extrato aquoso de M. titans contra biofilmes de leveduras, sendo importante a continuação do 

estudo, para elucidação de seus compostos ativos, também para definição vias moleculares da 

modulação gênica. 
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Os cães e gatos têm convivido cada vez mais próximos dos seres humanos e a guarda responsável 

apresenta um papel fundamental para que um bom relacionamento entre os tutores e seus animais 

seja estabelecido. A guarda responsável está vinculada com as ações que os tutores devem se 

comprometer a cumprir, atendendo as necessidades psicológicas, físicas e ambientais dos animais, 

além de prevenir riscos que podem ser causados ao ambiente ou à comunidade. O objetivo deste 

estudo foi definir os aspectos de guarda responsável de cães e gatos definidos na literatura. 

Realizou-se uma revisão de literatura integrativa, que tem como objetivo sintetizar os resultados 

provenientes de pesquisas sobre um determinado tema, realizada de maneira ordenada. Neste 

trabalho utilizou-se duas bases de dados: PubMed e Web Of Science. As palavras chaves 

utilizadas foram: Pet Responsible ownership; responsible guardianship; human pet relationship; 

responsible animal guardian; human animal interaction. Inicialmente, o número de artigos 

encontrados com as palavras chaves foi 679, sendo 382 da Web Of Science, e 237 da PubMed. 

Após os critérios de inclusão e exclusão (por idiomas, títulos, resumos e leitura dos trabalhos), 

foram escolhidos para a revisão 15 artigos, em que 11 foram da Web Of Science e 4 da PubMed. 

Os resultados dos estudos selecionados apontam que medidas educativas sobre a guarda 

responsável de animais de estimação devem ser implementadas para a população por meio de 

políticas públicas, percebendo-se que as crianças apresentam um papel relevante na guarda de 

animais. Entender e acompanhar os processos de tomada de decisão para a aquisição de cães é 

um fator relevante capaz de influenciar na relação entre o  dono e o cão e, posteriormente, evitar 

abandonos. Para reduzir a superpopulação de animais nas ruas, deve-se implementar programas 

de esterilização em massa e serviços gratuitos para a população de baixa renda, sendo os médicos 

veterinários potentes profissionais na divulgação da relevância sobre o assunto para os tutores. 

Situações de riscos ocasionadas por mordidas de cães podem ocorrer nos domicílios, sendo 

fundamental que os tutores tenham conhecimento sobre os riscos.  
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Objetivo: O objetivo deste estudo é traçar o perfil clínico-epidemiológico, prognóstico e desfecho 

dos recém-nascidos (RN) que necessitam ou não de suporte ventilatório em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) neonatal. Métodos: Estudo observacional analítico, longitudinal prospectivo, de 

abordagem quantitativa, realizado em uma UTI neonatal no oeste paranaense. Foram incluídos os 

RN hospitalizados no período de julho a novembro de 2021, sendo categorizados de acordo com 

o suporte ventilatório utilizado: grupo invasivo (GI), não-invasivo (GNI) e sem suporte (GSS). A 

análise foi realizada calculando-se médias de frequência simples e teste exato de Fisher para 

comparar as variáveis de avaliação clínica em relação ao suporte invasivo e não-invasivo. 

Resultados: Dos 84 RN que compuseram a amostra do estudo, 51,2% são do sexo masculino e 

70,2% brancos. Entre os que utilizaram suporte ventilatório, no GNI 42,5% são a termo e 41,6% 

baixo peso, no GI 38,5% são muito pré-termo e 46,1% extremo baixo peso. Acerca do prognóstico 

após suporte ventilatório, 53,8% do GI e 100% do GNI apresentaram melhora após suporte 

ventilatório. Quanto a internação, 61,5% do GI evoluíram com sepse, 38,5% permaneceram mais 

de 30 dias hospitalizados e 46,1% utilizaram Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) por 

mais de 8 dias. Já em relação ao GNI, 56,2% utilizaram cateterismo umbilical por até 7 dias e 

83,3% permaneceram até 30 dias internados. Em relação ao desfecho, 100% GNI teve alta e 

46,1% do GI óbito. Conclusões: Neonatos do sexo feminino, idade gestacional a termo, baixo 

peso caracterizam o GNI e que tiveram melhores prognósticos e desfechos e menor tempo de 

internação. O suporte ventilatório invasivo foi necessário em neonatos de extrema prematuridade 

e extremo baixo peso, houve prevalência de sepse e óbitos neste grupo. 
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A suinocultura familiar de subsistência é um ponto chave na sanidade de rebanhos no Brasil. 

Milhares de propriedades criam suínos nessa modalidade sem seguir os parâmetros de 

biosseguridade requeridos por granjas comerciais. A falta de incentivo à adoção de práticas de 

sanidade nessas propriedades, juntamente com as dificuldades de se manter um nível de 

biosseguridade elevado em criações a céu aberto e com instalações e manejo menos tecnificados 

tornam grande a prevalência de parasitos nesses rebanhos suínos. Com isso em mente, o objetivo 

deste trabalho foi averiguar a situação atual da biosseguridade dos suínos de criações familiares, 

com foco nas protozooses e helmintoses de suínos. Para tanto, foram coletadas fezes frescas das 

propriedades, sendo então encaminhadas para análise. Foram visitadas 150 propriedades da região 

metropolitana de Curitiba, da quais foram coletadas 218 amostras de fezes. Os exames 

laboratoriais foram efetuados no Laboratório de Diagnóstico das Doenças dos Suínos da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), utilizando as técnicas de teste de sedimentação de 

Hoffmann e contagem de câmara de Macmaster. Através dos testes, foram detectados ovos de 

Ascaris suum, ovos de estrongilídeos (os quais podem ser Hyostrongylus rubidus, 

Trichostrongylus suis, Globocephalus ursosubulatus e Oesophagostomum dentatum), ovos de 

Trichuris suis, oocistos de coccídios (podendo ser tanto Isospora suis quanto Eimeria spp.) e cistos 

de Balantidium coli. Apenas 17 (7,8%) amostras deram resultados negativos para ambos os testes 

e apenas 12 (8%) propriedades estavam livres destes parasitos. Quanto ao número de propriedades 

contaminadas por cada espécie de parasito, os números foram: 109 propriedades com 

Strongylidea (72.66%), 76 com presença de Ascaris suum (50,66%), 12 propriedades confirmadas 

com Trichuris suis (8%) e 94 com protistas patogênicos (Isospora suis, Eimeria spp. e Balantidium 

coli) (62,66%). Esta alta prevalência de parasitos intestinais é preocupante, pois oferecem riscos 

às famílias que criam e consomem produtos desses animais além do risco à biosseguridade das 

granjas comerciais. Em conclusão, os suinocultores de subsistência não estão conseguindo 

garantir bons níves de sanidade em suas propriedades, sendo a grande presença de helmintos e 

protozooses apenas um dos problemas consequentes, o que destaca a importância de uma ação 

acadêmica e governamental nesta área. 
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Introdução - A depressão é um transtorno afetivo, isto é, do humor, caracterizado por uma 

alteração psíquica global e, consequentes alterações no modo que o indivíduo vive e valoriza sua 

vida. De forma geral, considera-se o diagnóstico de depressão quando um indivíduo apresenta 

tristeza profunda, desânimo e diminuição importante de seus interesses e atividades, de forma 

contínua por no mínimo duas semanas. Encontram-se ainda alterações no apetite, sono, dores e 

mal-estar físico. A depressão pode estar associada a condições médicas gerais crônicas. Vale 

ressaltar que em indivíduos idosos frequentemente é difícil determinar se os sintomas cognitivos 

(por ex.: desorientação, apatia, dificuldade de concentração, perda de memória) são decorrentes 

de uma demência ou por um episódio depressivo no Transtorno Depressivo Maior.  Em relação à 

doença de Parkinson, esta é uma afecção do sistema nervoso central que acomete principalmente 

o sistema motor, sendo uma das condições neurológicas mais frequentes e sua causa permanece 

desconhecida. Os sintomas motores são mais comuns, no entanto, manifestações não motoras 

como a depressão também podem ocorrer. A depressão pode afetar qualquer um e pessoas com 

Doença de Parkinson correm um risco maior. A frequência da depressão na Doença de Parkinson 

é elevada e, apesar do tratamento medicamentoso e psicoterapia, tende a recorrer. Isso se explica, 

devido à deficiência não só da dopamina, que causa as dificuldades motoras, mas também, em 

menor extensão, da noradrenalina e da serotonina. Estas alterações na bioquímica do cérebro 

predispõem o paciente de Parkinson a depressão. Objetivo - Análise do sistema serotoninérgico 

central em animais com depressão associada ao parkinsonismo. Para execução do estudo seriam 

utilizados ratos Wistar machos e 4 drogas: MPTP, Benserazida, L-DOPA e LPS, o uso dessas 

visa garantir um modelo experimental adequado para o estudo do sistema serotoninérgico central 

em animais com depressão  e parkinsonismo induzidos. Resultados - No entanto devido a 

pandemia associada a dificuldades na relação aluno-orientador o projeto não seguiu a diante, 

portanto não há resultados a serem apresentados. Conclusão - Apesar da falta de resultados, a 

compreensão da fisiopatologia e o impacto dessas doenças sobre essa via e sobre a neurogênese 

cerebra, será um achado promissor para o desenvolvimento de um tratamento mais adequado, de 

forma a minimizar as limitações decorrentes da progressão da doença, contribuindo para a 

restauração da qualidade de vida. 
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Os cogumelos são caracterizados por terem diversas funções, podendo apresentar diversos 

metabólitos secundários. Alguns desses compostos são associados à efeitos antimicrobianos 

potentes e têm sido alvos de muitos estudos. Um dos representantes do filo Basidiomycota, o 

cogumelo Macrocybe titans, é de especial interesse em nossa equipe de pesquisa. Os objetivos 

desse trabalho foram avaliar o potencial antimicrobiano de dois isolados de Macrocybe titans, 

através do co-cultivo com bactérias Gram positivas e Gram negativas; verificar os aspectos 

morfológicos dos micélios e testar o efeito antimicrobiano do filtrado fúngico obtido após cultivo 

submerso. As linhagens utilizadas foram MT6 e MT12. As culturas foram mantidas em meio de 

cultura BDA (Batata Dextrose Agar). O aspecto das colônias fúngicas foi observado e foram 

obtidas análise de estruturas microscópicas, através da técnica de microcultivo. As bactérias 

utilizadas para a análise da atividade antimicrobiana foram Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Para a realização do cultivo submerso, frascos 

erlenmeyers contendo 100 ml de meio líquido BD foram inoculados com fragmentos de micélio 

de aproximadamente 1 cm2. Os frascos foram incubados sob agitação contínua de 100 rpm, por 

14 dias, a 28ºC. Após a incubação, a biomassa de cada frasco foi recolhida através de filtração 

em papel filtro quantitativo, acoplada a bomba de vácuo. Foram observadas diferenças no padrão 

de micélios das duas linhagens. O meio de cultura do MT12 apresentou-se mais claro com pellets 

maiores com diâmetros aproximados variando entre 0,5 e 1 cm e cor creme. O MT6 apresentou 

um filtrado mais escuro com cor creme amarronzado, os pellets apresentaram cor creme e eram 

menores apresentando diâmetros aproximados variando entre 0,1 e 0,5 cm. O filtrado foi coletado 

e armazenado a -20oC. A biomassa fúngica foi seca em estufa, para se determinar a massa seca. 

O filtrado será utilizado para avaliação da atividade antimicrobiana com as bactérias Gram 

negativas e positivas e posteriormente também será realizado o co-cultivo com as linhagens de 

M. titans. Um trabalho realizado por nossa equipe de pesquisa mostrou que o extrato aquoso 

obtido de basidiomas secos de uma outra linhagem de M. titans apresenta atividade 

antimicrobiana contra diversas bactérias e leveduras patogênicas. Nesse trabalho, apesar de 

usarmos o filtrado obtido de cultivo submerso, em que os componentes bioativos podem estar 

mais diluídos, espera-se que possa apresentar alguma atividade antimicrobiana. 
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A infecção por parvovírus B19 (B19) está associada, na grande maioria dos casos ao eritema 

infeccioso. Em menor proporção a crise aplástica transitória, hidropisia fetal não imune e artrite. 

Na última década, foi relatado um aumento no número de manifestações do sistema nervoso 

central devido a presença de B19. Este estudo teve como objetivo investigar a presença do B19 e 

outros vírus em amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) de pacientes com suspeita de 

meningites e/ou encefalites virais. Amostras de (LCR) foram coletadas desses pacientes e 

enviadas ao laboratório de virologia do Complexo de Hospital de Clínicas (CHC-UFPR) para 

detecção de vírus associados a meningite e encefalites virais. Compõem o painel de 

meningites/encefalites virais os vírus: enterovírus (EV), vírus da herpes simplex tipo 1 e 2 (HSV1 

e HSV-2), vírus varicela-zoster (VZV), parechovírus humano (HPeV) e vírus da caxumba, além 

de, em alguns casos, ser solicitada a pesquisa de vírus Epstein-Barr (EBV), citomegalovírus 

(CMV), herpes vírus humano tipo 6 (HHV-6) e adenovírus (ADV). Entre janeiro de 2017 e janeiro 

de 2022, foram incluídas 689 amostras para pesquisa de B19 no LCR e os critérios de inclusão 

das amostras se basearam nos seguintes parâmetros: lactato ≤ 3,5 mmol/L, glicose ≥ 45 mg/dL e 

ausência de bactérias e fungos. A extração do material genético viral foi realizada com kits de 

extração disponíveis no laboratório de virologia do CHC-UFPR e foram utilizados diferentes kits 

de PCR Multiplex em tempo real One Step/TaqMan®, esses permitem a detecção simultânea dos 

6 principais vírus causadores de meningite/encefalite. Os dados demográficos possibilitaram 

verificar que a média de idade dos pacientes selecionados foi de 39 anos, sendo a idade mínima 

de 30 dias, e a máxima de 94 anos; 377 pacientes são do sexo masculino e 312 do feminino. 

Dentre as amostras do estudo, em 66 delas foi detectada a presença de material genético viral para 

os seguintes vírus: 5 para ADV, 6 para CMV, 25 para EBV, 7 para EV, 3 para HHV-6, 4 para 

HPeV, 6 para HSV-1, 4 para HSV-2, 6 para VZV; 5 dessas amostras apresentaram múltiplos vírus 

detectados. Para a investigação do B19 foi utilizada a técnica de nested PCR, utilizando como 

alvo a região estrutural (VP1) e não estrutural (NS1). Até o momento, nenhuma amostra positiva 

para B19 foi encontrada. Como perspectiva, pretende-se submeter essas amostras a metodologia 

de PCR em tempo real, específico para o B19, com objetivo de aumentar a sensibilidade e 

especificidade e com isso as chances de detecção desse vírus. 
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia/Diretriz Brasileira de IC (2018), / A 

Insuficiência Cardíaca (IC) é definida como uma síndrome na qual o coração não bombeia sangue 

suficiente para suprir as necessidades metabólicas dos órgãos e tecidos. Ela pode ser dividida em 

Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC), dado o caráter progressivo e persistente da doença, e, em 

Insuficiência Cardíaca Aguda, quando tem-se alterações muito rápidas dos sinais e sintomas da 

doença. A segunda classificação divide os  pacientes de acordo com o grau de tolerância ao 

exercício, variando de classe funcional grau I a IV, ou seja, desde a ausência de sintomas até a 

presença de sintomas em repouso. O tratamento da IC se divide entre tratamento farmacológico 

que busca aliviar os sintomas e aumentar a sobrevida do paciente e entre tratamento não 

farmacológico. O primeiro é dependente da classificação da IC do paciente e envolve uma série 

de medicamentos como Inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio (IECA), 

bloqueadores do receptor de angiotensina (BRA), β-bloqueador, Espironolactona, Diuréticos, 

entre outros. O segundo envolve mudanças no estilo de vida, como controle da ingesta de sal e 

bebida alcoólica, controle do peso e realização de exercício físico. Uma das formas de se mensurar 

o desempenho durante o exercício físico é através da aptidão cardiorrespiratória. 

Existem diversos modelos de testes com o objetivo de avaliar a aptidão cardiorrespiratória de 

pacientes, ou seja, a capacidade individual de captação, transporte e utilização de O2 pelo 

organismo durante exercício físico vigoroso. Nesse sentido, destaca-se o VO2max como 

importante indicador fisiológico da aptidão cardiorespiratória, seja em pacientes saudáveis ou 

doentes. 

Hoje em dia, a aptidão cardiorrespiratória com base no VO2max tem grande importância no 

diagnóstico e prognóstico de doenças crônico-degenerativas como as DCVs. Nesse contexto, 

sabendo que pacientes com IC se beneficiam do tratamento através de programas de exercício 

físico pois este contribui para uma melhora no equilíbrio da atividade autonômica daqueles, e que 

a uma das formas de mensuração do desempenho durante a prática de exercício físico é por meio 

da avaliação da aptidão cardiorrespiratória do paciente, o objetivo do presente trabalho é 

correlacionar a aptidão cardiorrespiratória com a função autonômica de pacientes com IC.  
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A Enterocolite Necrosante é uma doença de grande importância cirúrgica na pediatria, sendo a 

principal causa de morte por doença gastrointestinal em bebês prematuros e é caracterizada pelo 

desenvolvimento de necrose no intestino, sepse sistêmica e falência dos órgãos. Sabe-se que a 

doença atinge principalmente prematuros, mas que também pode acontecer em recém nascidos a 

termo. A fisiopatologia da doença ainda não foi completamente elucidada, no entanto o 

envolvimento dos receptores Toll-Like, principalmente TLR4 e TLR9 são destacados em diversos 

estudos científicos. Através da corticoterapia materna empírica em gestantes de risco observou-

se uma redução na incidência de enterocolite necrosante em prematuros, por isso o corticoide 

pode estar vinculado à alteração nos níveis de síntese de TLR4 e TLR9 nos enterócitos dos 

neonatos, reduzindo assim, os níveis inflamatórios e a ativação dos fatores de transcrição. O 

estudo experimental desenvolvido neste projeto visa induzir a enterocolite necrosante em um 

modelo animal de ratos, tendo como intervenção terapêutica a corticoterapia materna. Busca-se 

avaliar a redução da incidência e gravidade da doença através da ação nos receptores Toll-Like. 

É esperado que a corticoterapia provoque uma redução na síntese do receptor TLR4 e um possível 

aumento do receptor TLR9. As análises dos resultados serão obtidas através da histopatologia e 

rt-PCR.  As lâminas de histologia serão confeccionadas com amostra de intestino. Foram 

coletadas amostras com 3-4cm de comprimento do intestino delgado acima da valva ileocecal, 

armazenadas em formalina tamponada até a confecção e análise das lâminas por um patologista. 

O segmento de intestino remanescente foi armazenado em nitrogênio líquido e destinado a análise 

de rt-PCR para avaliação do nível de expressão dos receptores TLR4 e TLR9 dos enterócitos. O 

estudo contou com duas rodadas de experimentos, porém devido ao elevado número de óbitos 

dos animais no grupo intervenção, cerca de 75%, ainda não foi possível atingir o números de 

amostras necessárias para serem estatisticamente relevantes. Atualmente o projeto está no 

percurso de obtenção de novas amostras e finalização da análise estatística.  Conclui-se portanto, 

que o trabalho tem caráter promissor, mas enfrenta algumas dificuldades técnicas a serem 

vencidas, sendo a principal  a redução da taxa de mortalidade dos animais durante a 

experimentação para obtenção do número de amostras estatisticamente relevantes.  
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O objetivo deste estudo foi avaliar efeito de um simbiótico sobre o desempenho e as propriedades 

mecânicas intestinais em frangos de corte submetidos a um modelo de desafio entérico. O 

experimento foi realizado no biotério de aves da UFPR Setor Palotina. Foram alojados 864 pintos 

de corte, machos de 1 dia de idade, linhagem Cobb. As aves foram distribuídas em um 

delineamento fatorial 2 x 2 (2 dietas x 2 condições sanitárias), totalizando 4 tratamentos com 12 

repetições de 18 aves por gaiola. Os tratamentos foram: dieta controle, dieta controle + simbiótico, 

dieta controle + desafio entérico e dieta controle + simbiótico + desafio entérico. Aos 14 dias de 

idade, as aves foram submetidas ao desafio entérico com vacina comercial para coccidiose (20 

vezes a recomendada pelo fabricante) e três dias após, receberam via inglúvio, inoculo de 

Escherichia coli 109 UFC/mL (ATCC® 8739™). O simbiótico utilizado na dieta foi composto 

por Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, 

Saccharomyces cerevisae e Mananoligossacarídeo e foi fornecido conforme indicação do 

fabricante. O desempenho zootécnico foi avaliado semanalmente. Aos 19º e 35º dias, 24 

aves/tratamento foram sacrificadas e coletados fragmentos de íleo para a avaliação das 

propriedades mecânicas intestinais. Amostras foram analisadas como auxílio de um texturômetro. 

Os dados foram submetidos à análise de variância através do procedimento GLM do programa 

SAS (SAS Institute, 2002). O desempenho zootécnico não apresentou diferença significativa para 

1 a 7 dias, porém de 7 a 14 dias, a utilização do simbiótico na dieta proporcionou melhor 

conversão alimentar e maior ganho de peso. Após a segunda semana de vida, as aves que foram 

submetidas ao desafio entérico independentemente das dietas, apresentaram menor ganho de 

peso, menor consumo de ração e pior conversão alimentar. Considerando o período total de 

avaliação (1 a 28 dias de idade), as aves que receberam simbiótico apresentaram menor consumo 

de ração, ganho de peso semelhante e consequentemente melhor conversão alimentar. A 

suplementação das dietas com o simbiótico resultou em parâmetros mais elevados de força, 

dureza e elasticidade da mucosa intestinal do jejuno das aves. A eficácia dos aditivos depende de 

vários fatores, como a composição da mistura, o momento em que eles são administrados e a 

origem dos microrganismos. 
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A pandemia COVID-19 impactou o Sistema de Saúde de maneira global. A doença trouxe 

consigo, além da morbimortalidade, gastos econômicos, ocupação de espaços e necessidade de 

pessoal especializado antes locados em outras áreas. Isso repercutiu no diagnóstico e tratamento 

de outras doenças, como do câncer de mama- neoplasia mais incidente do mundo), consoante 

relatório do GLOBOCAN (Global Cancer Observatory) de 2020. O período de isolamento social 

no Brasil levou a uma redução importante no número de mamografias de rastreamento, na 

quantidade de consultas ambulatoriais, no número de biópsias e de cirurgias para tratamento do 

câncer de mama no Brasil. O estudo objetiva analisar o número de cirurgias oncológicas com 

intuito curativo realizadas em um Serviço Privado de referência de Curitiba, no período pré e 

durante a pandemia, e compará-lo a um serviço público. Foi realizado um estudo observacional 

analítico retrospectivo. Foram quantificados os procedimentos cirúrgicos para tratamento de 

neoplasia mamária, realizados no Centro de Doenças da Mama de Curitiba e no Hospital de 

Clínicas (HC-UFPR) no período de 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, e no período 

anterior a pandemia de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. Os dados foram 

compilados mês a mês em planilha Excel. O número médio mensal de cirurgias no serviço privado 

(37,0 ± 7,5) foi estatisticamente maior (p-valor <0,001) do que o número médio de cirurgias 

realizadas no serviço público (7,6 ± 3,2). Ao analisar o número de cirurgias no período pré 

pandemia e durante a pandemia, observamos que o número mediano de cirurgias no HC_UFPR 

(7,5 - 10) no período pré-pandemia foi estatisticamente maior (p-valor <0,001) do que o número 

mediano de cirurgias realizadas no período da pandemia (5,4 – 6,3]). O mesmo não foi observado 

no serviço privado, onde os números de pré-pandemia (36 [32 – 41,5]) e durante a pandemia (35,5 

[32,3 – 42]) não foram estatisticamente diferentes (p-valor = 0,793). Conclui-se que não houve 

redução no número de cirurgias oncológicas curativas no serviço privado no período da pandemia 

em relação ao período prévio. Entretanto, no serviço público observou-se uma redução 

significativa no número de operações cirúrgicas durante o período pandêmico. 
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Extratos de macrofungos têm sido estudados devido à grande variedade de seus bioprodutos. Para 

o cogumelo basidiomiceto Macrocybe titans existem poucos registros na literatura sobre o seu 

potencial antimicrobiano. Biofilmes são importantes fatores de virulência e resistência de micro-

organismos, e a busca por novos agentes terapêuticos eficazes tem se tornado uma alternativa 

favorável ao combate às doenças infecciosas. As leveduras do gênero Candida são as principais 

causadoras de infecções oportunistas e nosocomiais, dentre suas espécies as mais incidentes são 

C. albicans e C. tropicalis. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivos verificar, através 

de microscopia eletrônica de varredura e microscopia de fluorescência, as alterações em biofilmes 

produzidos pela levedura C. tropicalis, tratados com extrato de Macrocybe titans. O extrato 

aquoso foi preparado através da maceração do pó de basidiomas de M. titans em água purificada 

(1 g.mL-1). A atividade anti-biofilme foi avaliada pelo método do cristal violeta, microscopia 

eletrônica de varredura e a microscopia de fluorescência (coloração por Calcofluor White), para 

biofilmes em formação e biofilmes pré-formados. Observou-se que foi necessária a concentração 

de 16 mg.mL-1 para inibição de biofilme de C. tropicalis. Os biofilmes formados foram 

desestruturados a partir da concentração de 8 mg.mL-1. A microscopia eletrônica de varredura e 

a microscopia de fluorescência (coloração por Calcofluor White) foram usadas para investigar as 

modificações estruturais de células e biofilmes após o tratamento. A análise das imagens 

corroborou os resultados do ensaio de cristal violeta, com a escassez de células nos biofilmes 

tratados em formação, e o aparecimento de espaços vazios entre os biofilmes pré-formados 

tratados, além de demonstrar a desconfiguração da parede celular das leveduras, com a formação 

de cicatrizes e rugosidades não características. É importante a continuação dos estudos com os 

extratos de M. titans em vista da escassez de relatos na literatura sobre seus compostos bioativos 

e usos farmacêutico. Nosso grupo de pesquisa ainda visa a elucidação destes compostos através 

de técnicas cromatográficas para isolamento e quantificação, assim como técnicas 

espectrométricas para identificação. Também se pretendem novos estudos para definição das vias 

moleculares da modulação gênica em leveduras de interesse médico, assim como outros micro-

organismos formadores de biofilme. 
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Sendo as nanopartículas de óxido de zinco (NpsZnO) bons semicondutores, são utilizadas na 

confecção de diversos aparelhos, recentemente sendo empregadas na medicina e tratamento 

ambiental, como agentes antibacterianos. As ciências ambientais têm como objetivo compreender 

e identificar as modificações ou regulações que ocorrem nos processos biológicos causados pelos 

contaminantes emergentes, como as NpsZnO, que tem efeito de genotoxidade e alterações 

bioquímicas. Assim se faz necessário a pesquisa na área para identificar o real impacto das 

NpsZnO no ambiente. A utilização de espécies nativas para efetuar estudos de ecogenotoxicidade 

é importante, pois emulam a realidade de um ambiente tropical. Com isso, a espécie de peixe 

Rhamdia quelen (Jundiá) foi selecionada para os estudos e testes genotoxicológicos e 

bioquímicos. Deste modo, o projeto tem como foco avaliar o potencial bactericida, respostas 

genotoxicológicas, bioquímicas e suas localizações nos tecidos do peixe utilizando das NpsZnO. 

Devido ao atraso na produção das NpZnO, ainda não possível realizar o Bioensaio proposto. Mas 

foram anestesiados com benzocaína e eutanasiados, 15 exemplares de jundiás 24 horas após terem 

chegado do Instituto de Pesquisa em agricultura Ambiental (InPAA) da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (UNIOESTE), a fim de comparar os resultados dos bioindicadores com os 

controles negativos (CN) deste mesmo lote, após 60 dias de aclimatação. Assim os 15 exemplares 

eutanasiados servirão para demonstrar se a água do InPAA tem boa qualidade quanto à saúde dos 

peixes. Foram retirados o sangue (com seringa heparinzada) e após a sessão medular foram 

retirados o fígado, gônadas, rins (anterior e posterior), brânquias e cérebro. Uma gota do sangue 

foi colocada sobre uma lâmina limpa e realizado uma extensão (esfregaço), uma outra gota foi 

colocada em um microtubo do tipo eppendorf com 500 µL de soro bovino fetal e imediatamente 

colocado em gelo e no escuro. O material foi submetido à técnica do ensaio cometa, bem como 

todos os tecidos citados anteriormente. O restante do sangue foi colocado em freezer -80ºC para 

posteriormente medir a atividade da butirilcolinesterase (BChE). Os tecidos muscular, fígado e 

cérebro foram também armazenados para posteriormente serem medidas as atividades de enzimas 

do estresse oxidativo e a acetilcolinesterase (AChE). Também foram coletados o fígado e gônadas 

para a histologia. Em breve serão realizados os bioensaios com as NpZnO não dopadas e dopadas 

com níquel (Ni) e cobalto (Co). 
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A identidade de um indivíduo depende de um conjunto de características e qualidades que o 

tornam único. Já a identificação são procedimentos realizados por profissionais autorizados que 

buscam a identidade por meio da comparação de documentos ante mortem (AM) com os coletados 

post mortem (PM). Com o avanço da tecnologia, houve um maior conhecimento das 

especificidades do corpo humano. Nas ciências forenses, os métodos primários e mais utilizados 

para a identificação humana são: papiloscopia, DNA e arcada dentária. A identificação realizada 

por meio dessa última, ocorre quando não é possível o reconhecimento visual, bem como, na 

ausência de impressão digital. Os arcos dentais são usados por apresentarem os requisitos 

biológicos de: Unicidade, Perenidade, Imutabilidade, além de atenderem os requisitos técnicos de 

Praticabilidade, Reprodutividade e Classificabilidade, o que os 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. A Tomografia Computadorizada é uma imagem tridimensional rica em 

detalhes que permite que algumas estruturas anatômicas que antes não eram consideradas, 

passassem a ser observadas, como os canais e forames acessórios linguais da mandíbula. 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 de Feixe Cônico de indivíduos de ambos os sexos, com idades de 20 a 60 anos, 

coletada do arquivo de imagens do Laboratório de Imaginologia da UFPR (LABIM). As imagens 

tomográficas são analisadas pela tela do computador, ao mesmo tempo, por dois discentes de 

odontologia, treinados para identificar os forames linguais acessórios, utilizando o Software 

iCATVision pela tela MPR. As informações coletadas são compiladas, organizadas e registradas 

numa planilha do Excel de acordo com os dados de cada paciente e quantos forames acessórios 

foram visualizados. Os resultados ainda não são conclusivos, pois a pesquisa está na fase de coleta 

do grupo amostral. Mas com as próximas etapas da pesquisa, acredita-se, que a conclusão será 

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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Novo título: “Potencial efeito tipo-antimaníaco do dipiridamole”. O título do projeto foi alterado 

pois o modelo anterior não pode ser aplicado, portanto até o resolvimento da problemática, foi 

optado a realização de outro projeto. O novo título foi inserido no SICT, porém o sistema ainda 

não foi atualizado. Segue o resumo do novo projeto. Os fármacos atualmente disponíveis para 

tratamento do episódio maníaco do transtorno bipolar de humor apresentam limitações como 

elevada incidência de efeitos adversos, baixa aderência e refratariedade. Em estudos clínicos 

iniciais, o alopurinol apresentou efeitos promissores, indicando uma possível participação do 

sistema adenosinérgico na fisiopatologia do episódio maníaco. Considerando que o dipiridamol é 

capaz de aumentar os níveis extracelulares de adenosina, temos como hipótese que este fármaco 

seja capaz de produzir um efeito tipo antimaníaco no modelo experimental de mania induzida 

pelo metilfenidato. Camundongos adultos machos e fêmeas (linhagem Swiss) foram submetidos 

ao modelo da hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato (5mg/kg, via subcutânea). Os 

camundongos foram tratados com dipiridamol (10 e 20 mg/kg, via intraperitoneal) ou veículo (5% 

de dimetilsulfóxido em salina, ip). Após 15 minutos os camundongos receberam metilfenidato e 

decorridos 20 minutos foram colocados na caixa de locomoção automatizada. A atividade 

locomotora (número de feixes luminosos interrompidos) na caixa foi registrada automaticamente 

durante 20 minutos.  O dipiridamole (10-20 mg/kg) isoladamente não alterou a locomoção na 

caixa de atividade [Veículo= 270, Dipiridamole 10= 320, Dipiridamole 20= 327; F(2,12)=0,239, 

NS]. O Metilfenidato aumentou a locomoção (Veículo= 327) 195; MPH= 632), enquanto o 

dipiridamole (20 mg/mg) não apresentou efeito [Fator MPH: F(1,11)=18,75, P<0,01; Fator 

dipiridamole: F(1,11)=0,39, NS; interação MPH x Dipiridamole: F(1,11)=4,16, p=0,066]. Apesar 

dos resultados negativos, provavelmente em razão do pequeno número de camundongos por 

grupo (4-5), o trabalho terá prosseguimento com o estudo de camundongos machos, o que 

aumentará o tamanho amostral e a sua representatividade com emprego de machos e fêmeas, 

fornecendo dados mais representativos para uma melhor conclusão. 
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A pandemia COVID-19, foi responsável por grandes impactos sociais, econômicos, políticos, 

culturais e históricos. As medidas de contingência para frear a disseminação da doença, afetaram 

e ainda acometem a vida de muitas famílias, inclusive as famílias de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). Considerando todas as necessidades de uma criança com TEA, em um 

cenário de tensões, incertezas e fragilidades pelo contexto pandêmico, levantou-se a seguinte 

questão norteadora da pesquisa: Como a pandemia repercutiu na dinâmica das famílias de crianças 

com TEA? O objetivo deste estudo foi compreender os efeitos desse fenômeno no cotidiano das 

famílias de crianças com TEA. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa descritiva e exploratória, 

do tipo estudo de casos múltiplos, desenvolvida em ambiente virtual, utilizando as redes sociais 

virtuais. A coleta de evidências ocorreu durante o ano de 2021 e no primeiro semestre de 2022, 

com quatorze famílias de crianças com TEA até 10 anos, por meio de entrevistas 

semiestruturadas. A amostra foi delimitada utilizando a técnica não probabilística bola de neve, e 

a partir das análises feitas buscou-se alcançar a saturação teórica dos dados. Para interpretação 

das evidências, foi utilizado a estratégia analítica da síntese cruzada de dados, com o apoio do 

software Webqda, em que foram identificadas quatro categorias temáticas: Reorganização do 

Processo Familiar, Vivência das Famílias, Repercussão da Pandemia e Rede de Apoio das 

Famílias. Todas as famílias foram impactadas de alguma maneira pela pandemia, no entanto 

algumas efetivamente se reorganizaram para a concepção de um novo contexto. As redes de apoio 

foram determinantes para a viabilidade dos processos de adaptação. Considerou-se que as 

transformações impostas pela pandemia promoveram efeitos positivos no relacionamento das 

famílias, pelo fortalecimento da união, com a ressignificação da convivência familiar de maneira 

mais harmoniosa e atenta às necessidades uns dos outros e em especial a criança com TEA. 
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Introdução: No Brasil, o controle da qualidade da água e abastecimento público é realizado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA), consiste em um 

conjunto de ações realizadas por autoridades sanitárias com o objetivo de garantir o acesso a água 

dentro dos padrões de qualidade previstos na legislação brasileira. Um dos componentes 

monitorados é o fluoreto, cuja adição é obrigatória nas águas que passam por Estação de 

Tratamento de Água. Contudo a concentração desse íon também deve estar dentro da faixa 

considerada segura e ideal e preconizada pela legislação vigente, torna-se necessário o seu 

controle tanto em nível operacional pelas empresas de abastecimento de água, como por 

autoridades sanitárias por meio da vigilância sanitária. Objetivo: Buscou-se no presente estudo, 

descrever e analisar a ação do VIGIAGUA, em relação ao controle da concentração de fluoreto 

presente na água de abastecimento público no município de Colombo, responsável por 50% do 

abastecimento de água da grande Curitiba, no ano de 2018. Metodologia: O estudo foi realizado 

através de uma revisão de literatura, a partir de dados secundários extraídos do SISAGUA, 

disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Abertos, para o município de Colombo, para serem 

analisados por três critérios de avaliação, sendo esses: I) Portaria nº. 635/Bsb, de 26 de dezembro 

de 1975: estabeleceu concentrações limites do íon fluoreto em mg F/L, considerando as 

temperaturas máximas diárias do ar em graus Célsius (ºC). II) Ramires et. al, 2006: classificou as 

amostras de acordo com a concentração de flúor em mg F/L. III) Centro Colaborador do 

Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal, CECOL/USP, 2011: considerou a 

temperatura máxima diária, em ºC, para avaliar a adequação do teor de flúor. Resultados: Até o 

momento, tem sido realizada uma revisão de literatura, atualizando e tabulando resultados das 

amostras de água para fluoretos do Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à 

Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA) do Município de Colombo nos anos 

de 2014 à 2019. Conclusão: Com base nos valores das amostras avaliadas até o momento, as 

concentrações de fluoreto dentro da faixa ideal representaram cerca de 70% das amostras 

analisadas, demonstrando que água de abastecimento tem estado dentro dos padrões previstos 

para a qualidade de água da legislação brasileira. 
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Este estudo objetivou avaliar a saúde intestinal e o desempenho produtivo de frangos de corte 

suplementados com um blend de aditivos. Foram utilizados 3.936 frangos de corte, distribuídos 

em um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 6 x 2 totalizando 12 

tratamentos com 8 repetições de 41 aves por box. Os tratamentos experimentais consistiram em 

um controle negativo (CN) sem antibiótico melhorador de desempenho (AMD); controle positivo 

(CP) com antibiótico melhorador de desempenho (bacitracina de zinco); CP + 1.0kg de Blend de 

aditivos/tonelada de ração; CN + 0,5kg; CN + 1,0kg e CN + 1,5kg de Blend de aditivos/tonelada 

de ração Vs com ou sem desafio entérico. O blend de aditivos utilizado foi composto por butirato 

de sódio encapsulado, levedura hidrolisada e proteinato de zinco. Aos 14 dias de idade, as aves 

dos grupos desafiados receberam inoculação no inglúvio de vacina para coccidiose contendo 20 

vezes a dose recomendada pelo fabricante e dois dias depois, inoculação de Escherichia coli 

(ATCC® 8739™). O desempenho foi avaliado semanalmente. Aos 19 dias de idade, 2 aves de 

cada repetição (16 aves/tratamento) foram sacrificadas para coleta de amostras da mucosa dos 

segmentos intestinais para avaliação da morfometria intestinal. Os dados foram submetidos à 

análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey utilizando-se o SAS. Os 

níveis de inclusão de 0,05% e 0,15% do blend na dieta demonstraram resultados de desempenho 

das aves similares àquelas que receberam nas dietas a inclusão de AMD. Ao ser considerado o 

período pós desafio (21 a 42 dias) e o período global de avaliação (1 a 42 dias), as aves 

suplementadas com 0,15% do blend de aditivos apresentaram o melhor (p<0,05) índice de 

conversão alimentar. Aves suplementadas com 0,10% do blend associado ao AMD mostraram 

maior (p<0,05) ganho de peso em relação as demais dietas. O grupo de frangos de corte submetido 

ao desafio apresentou (p<0,05) menor relação vilo:cripta que resultou em menor área de absorção. 

O segmento do jejuno foi o que sofreu maior dano do desafio entérico. O modelo de desafio 

experimental proposto neste estudo foi capaz de induzir a um quadro de enterite indicando que 

este modelo pode servir como base experimental para a avaliação de aditivos alimentares voltados 

para a saúde intestinal de frangos de corte. O blend de aditivos utilizado nas dietas de frangos de 

corte de 1 a 42 dias de idade submetidos ou não a desafio entérico pode ser suplementado em 

dietas de frangos de corte associados ou não aos antibióticos melhoradores do desempenho. 
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O parvovírus B19 (B19) é um agente infeccioso associado a quadros de eritema infeccioso ou 

quinta doença, hidrópsia fetal, poliartropatia periférica simétrica pós-infecciosa, artrite, crise 

aplastica transitória entre outras. Porém, no decorrer dos últimos anos tem sido evidente um 

aumento no número de casos associados a manifestações neurológicas, em especial encefalites. 

O presente projeto tem como objetivo investigar a presença do genoma do B19 em amostra de 

LCR de pacientes do Complexo de Hospital de Clínicas (CHC-UFPR) que apresentavam suspeita 

clínica de meningites ou encefalite e que foram negativos para um painel de vírus associados às 

meningites virais (enterovírus-EV;, parechovíus humano-HPeV;, vírus da caxumba, vírus da 

herpes simplex tipo 1-HSV-1, HSV-2 e vírus varicela-zoster-VZV), seguindo o protocolo padrão 

de diagnóstico do Laboratório de Virologia do CHC-UFPR. Para isso, foi realizado o 

levantamento das amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) enviadas ao Laboratório de 

Virologia do (CHC-UFPR) para fins diagnósticos durante o período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2021. Foram incluídas 649 submetidas à técnica da nested PCR para a região 

genômica estrutural VP1 e não estrutural NS1 do B19. A reação foi validada utilizando amostras 

conhecidamente positivas para o B19. O presente estudo visa investigar a presença do DNA do 

B19 em amostras LCR de pacientes com manifestações clínicas de meningites/encefalites por 

meio de nested PCR, utilizando como alvo a região estrutural (VP1) e não estrutural (NS1), em 

amostras de LCR de pacientes com suspeita clínicas de meningite ou encefalite viral, negativas 

para o painel de meningites virais. Dentre as 649 amostras incluídas no projeto, 359 (55%) 

correspondem a pacientes do sexo masculino, enquanto 289 (45%) ao sexo feminino. Em relação 

a idade, 149 (23%) pacientes tinham 18 anos ou menos. Todos os Pacientes foram testados 

anteriormente, sendo obtidas 62 amostras positivas, 5 (8%) para o adenovírus, 6 (10%) para o 

citomegalovírus, 21 (34%) para o EBV, 13 (21%) para HSV-1 ou HSV-2, 8 (13%) para o EV, 1 

(1%) JC e 1 (1%) B19, do ano de 2018, quando o B19 foi detectado em duas amostras de sangue 

periférico e uma em medula óssea. Em uma delas, além do sangue, foi detectado o B19 no LCR. 

Como perspectiva, pretende- se implantar a metodologia de PCR em tempo real para o B19 no 

CHC, por ser mais sensível e específica que a nested PCR, poderá aumentar as chances de 

detecção do B19 nas amostras com quadros neurológicos, principalmente as que não tiveram 

outro agente etiológico detectado. 
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A população menonita possui um histórico de 500 anos de isolamento genético, no qual sofreu 

três principais reduções populacionais seguidas de expansão, devido a perseguições políticas e 

religiosas desde o século XVI. Os gargalos de garrafa populacionais explicam a prevalência 

aumentada de certas características ou doenças, por conta de uma maior chance de 

compartilhamento de variantes genéticas associadas. A susceptibilidade ao COVID-19 também 

está associada a variantes genéticas. A frequência desta doença aumentou muito a partir de 2019, 

causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Em março de 2020, foi declarada pela OMS como 

uma pandemia. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência da COVID-19 

por meio da aplicação de um questionário na população menonita e analisar a sua associação 

genética por meio da análise de exomas. Os dados foram obtidos por 37 perguntas sobre a 

COVID-19 distribuídas em 8 seções: Histórico Médico, Histórico Familiar, Pré-vacinação, 

Vacinação, Pós-vacinação, Pós-COVID-19, COVID-Longa. A fim de auxiliar o participante a 

compreender o questionário, também foi realizado um vídeo de 1 minuto de 20 segundos 

explicando o objetivo do questionário, sua estrutura e orientando como proceder em caso de 

dúvidas. Os dados obtidos também servirão de base para avaliar a associação desta doença com a 

síndrome metabólica e com outros fatores de risco identificados em outro questionário, baseado 

na Pesquisa Nacional de Saúde, com o qual já foram entrevistados 762 menonitas, 286 oriundos 

de Colônia Nova (RS), 220 da colônia Witmarsum e 256 de Curitiba (PR), que foram 

entrevistados entre 2016-2022. Foram sequenciados 338 exomas na plataforma Illumina HiSeq. 

Até o momento, 54 participantes responderam, permitindo identificar que 50% já foram 

diagnosticados com COVID-19, sendo que 68% dos participantes usaram o método de PCR para 

o exame diagnóstico. Vale ressaltar que 30% dos participantes tinham sobrepeso ou obesidade e 

os principais sintomas que perduraram após 12 semanas do diagnóstico foram problemas de 

memória e concentração (58,3%) e cansaço extremo (50%). 90% dos participantes tomaram 

vacina, sendo as principais AstraZeneca (43%), Pfizer (27%), e Coronavac (13%). Os efeitos 

colaterais da vacinação foram: sensibilidade e dor no local de aplicação (43%), fadiga (30%) e 

cefaleia (22%). Este tamanho amostral será aumentado no decorrer do projeto para avaliar a 

susceptibilidade genética da população menonita para as diversas manifestações clínicas da 

doença em relação à população não-menonita. 
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O aleitamento materno está relacionado a melhores indicadores de saúde de mulheres e crianças, 

contribuindo para menor risco de óbito nos primeiros 6 meses de vida das crianças, menor risco 

de morte súbita, menos internações por diarréia e infecções respiratórias, além de menores índices 

de sobrepeso e obesidade. Ao mesmo tempo, encontram-se evidências de benefícios para as 

nutrizes, tais como menores taxas de câncer de mama e de ovário. Diversos fatores influenciam 

tanto na decisão para amamentar, quanto na manutenção da amamentação durante seis meses ou 

mais. Entre estes fatores podemos citar escolaridade, condições socioeconômicas, rede de apoio, 

crenças e valores culturais. Mulheres imigrantes enfrentam mais dificuldades em um novo país 

relacionadas a condições socioeconômicas piores quando comparadas aos homens, mas também 

encontram no novo país de domicílio diferentes práticas e crenças culturais relacionadas à 

amamentação, o que pode influenciar o modo como tomam decisões e vivenciam este processo. 

A revisão de escopo busca mapear os conceitos que sustentam uma área de pesquisa, relatar os 

tipos de evidências disponíveis na literatura e identificar as lacunas existentes. Desta forma, o 

objetivo deste estudo é identificar como é abordada, na literatura científica internacional, a relação 

entre Aleitamento materno e o contexto de diversidade cultural entre mulheres imigrantes ou 

refugiadas. Foi utilizada a estratégia PCC para a revisão de escopo, sendo a População “mulheres 

imigrantes ou refugiadas”, o Conceito “aleitamento materno” e o Contexto “diversidade cultural”. 

Foram realizadas buscas nas bases de dados internacionais Embase, Web Of Science, Scopus, 

Cinahl e Medline/Pubmed. A estratégia de busca foi definida a partir da estratégia PCC, com base 

no MeSH. Os artigos avaliam principalmente os impactos de fatores socioeconômicos 

relacionados à condição de imigrante, como a aculturação impacta na adoção de práticas dos 

países para onde as mulheres migraram, a influência de rede de apoio, e os impactos na decisão 

de amamentar, na duração do aleitamento, na oferta de alimentos antes dos seis meses e uso de 

substitutos do leite. São escassas referências às crenças e práticas de amamentação no país de 

origem das mulheres imigrantes. A exploração destes aspectos pode subsidiar a prática de 

enfermagem no desenvolvimento de competência cultural, a fim de melhor abordar a promoção 

ao aleitamento materno na população imigrante. 
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Estima-se que 7% das crianças e adolescentes apresentam Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH). As principais manifestações são dificuldade de manter atenção em 

atividades cotidianas e escolares, fácil distração por estímulos externos, esquecimento em 

atividades diárias e inquietação. A metade dos casos apresenta controle na vida adulta. Este estudo 

acompanha a evolução dos pacientes acompanhados no ambulatório de adolescentes do CHC-

UFPR, uma vez que muitos perdem o seguimento do neuropediatra entre 12 e 17 anos até 

conseguir retornar seu acompanhamento especializado no serviço de adultos. Visando conhecer 

a evolução do TDAH na adolescência, foi realizado estudo transversal por meio da coleta de dados 

de 50 prontuários em acompanhamento por período mínimo de dois anos. A análise estatística 

dos dados foi feita pelo software SPSS 22, utilizando os testes de Kruskall-Walis, Mann Whitney, 

ANOVA e Wilcoxon.  Dos 50 pacientes, 80% eram do sexo masculino, com mediana de idade de 

14,0 anos (intervalo de 10 a 17 anos), 26 (52%) em acompanhamento inicial com neurologista 

por TDAH, os demais com queixas compatíveis por TDAH. A mediana da idade do início dos 

sintomas foi 8 anos (intervalo de 5 a 13 anos) e idade do diagnóstico 8,5 anos (intervalo de 5 a 13 

anos). O uso de metilfenidato ocorreu em 30 (60%), 48% mantinha adesão ao tratamento e 18% 

referia não melhorar com metilfenidato, sem pretensão de usar outro medicamento. Houve 

melhora do quadro no grupo (p< 0,05) e os fatores que contribuíram foram: aquisição de rotina 

de estudos, melhora do comportamento na escola, família mais assertiva, menos horas diárias nas 

telas. O TDAH envolve um acompanhamento da família, escola e saúde e o controle dos sintomas 

e aprendizado envolve aquisição de rotina de estudos, melhora do comportamento na escola, 

família mais assertiva e diminuição do uso de telas. Ressalta-se a importância de os profissionais 

de saúde no diagnóstico e acompanhamento de saúde integral. 
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As plantas produzem compostos bioativos como resultado de seu metabolismo secundário, esses 

compostos estão presentes nos alimentos, os quais, podemos destacar os polifenóis, flavonoides, 

carotenoides, antocianinas e muitos outros. O estilo de vida saudável tem se tornado cada vez 

mais popular, para atender essa demanda, as indústrias de alimentos precisaram se reinventar a 

fim de disponibilizar opções mais saudáveis, como os sucos mistos, contendo frutas e vegetais. 

Esses produtos apresentam grande apelo comercial, uma vez que podem ser fontes de compostos 

antioxidantes, no entanto, é preciso avaliar se essas substâncias se fazem presentes e podem ser 

benéficas para a saúde. Logo, o objetivo do presente estudo foi analisar os compostos bioativos 

presentes em sucos mistos industrializados. Foram analisados três sucos vermelhos 

industrializados mistos, sendo escolhidos em função da disponibilidade em mercados na cidade 

de Curitiba-PR. Foram determinados os teores de compostos fenólicos totais, utilizando o 

reagente de Folin-Ciocalteau. Foi determinada a capacidade antioxidante a partir de três diferentes 

métodos, a saber:  inibição do radical DPPH, redução do íon férrico (FRAP) e captura do radical 

ABTS. Foi feita análise de ANOVA e teste de Tukey (p<0,05) para verificar as diferenças entre 

as médias. O teor de compostos fenólicos variou de 17,4 a 26,8 mg EAG/100 mL de suco, na 

determinação da atividade antioxidante variou de 178,7 a 251,9 mg Trolox/100 mL (FRAP), 130,7 

a 167,6 mg Trolox/100 mL (DPPH), 178,7 a 251,9 Trolox/100 mL (ABTS), não foi detectado 

teor de antocianinas pelo método do pH diferencial. Observou-se então uma diferença estatística 

entre os valores de médias em todas as análises. Por fim, o suco que mais se destacou, com 

maiores valores em todas as análises, contém maior diversidade de ingredientes (seis frutas 

diferentes) e possui 100% de teor de suco, enquanto as outras amostras contém apenas três frutas 

em sua composição e uma das amostras dispõe de 30% de suco. Esses resultados evidenciam a 

distinta qualidade dos sucos o que influenciará nos possíveis benefícios à saúde do consumidor. 
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A UEMO é uma lesão rara, benigna, reativa e comumente autolimitada. A causa é desconhecida, 

mas o histórico de trauma é sugerido. A UEMO, na maioria dos casos, apresenta regressão após 

o tratamento cirúrgico conservador. O objetivo deste estudo é descrever as características clínico-

microscópicas de casos de UEMO e compará-las com as relatadas na literatura para melhor 

compreender as principais características desta entidade. Trata-se de um estudo observacional 

retrospectivo multicêntrico realizado em colaboração com treze serviços de Patologia Oral e 

Maxilofacial no Brasil. Foram coletadas informações de todos os pacientes com diagnóstico de 

UEMO entre 1998 e janeiro de 2022. Os diagnósticos foram confirmados por patologistas orais 

experientes através da revisão dos cortes microscópicos corados em hematoxilina e eosina. Dentre 

as informações clínicas coletadas, incluíram dados gerais como: sexo, idade, cor de pele, história 

médica, presença de hábitos nocivos. Além de informações específicas, quanto à localização e 

tamanho da lesão, histórico local, tempo de evolução, hipóteses diagnósticas e conduta clínica 

assumida. Estes dados foram apresentados a partir de uma análise estatística descritiva. Até o 

presente momento a amostra contou com 110 casos confirmados de UEMO, sendo 56,36% 

mulheres e 43,63% homens. A análise dos dados evidenciou a média de idade de 51 anos. Quanto 

às características clínicas, a lesão fundamental preponderante foi úlcera/ulceração, com tamanho 

médio de 1,7 cm, sendo o sítio preferencial à língua, com 84,7%. Manifestada predominantemente 

na borda, seguida do dorso e ventre lingual. Outros sítios também acometidos foram mucosa jugal 

(7,7%) e lábio (6,6%). As hipóteses diagnósticas frente a esta entidade foram de carcinoma 

espinocelular (CEC) em 61,6% seguida das demais úlceras: traumática, úlcera aftosa recorrente e 

úlcera secundária a infecções. Mostrou-se sintomática em 52,8%, tendo tempo de evolução médio 

de 84 dias. Quanto ao histórico pregresso de trauma local, esteve presente em 13 casos, porém 88 

casos não continham essa informação. O manejo clínico predominante foi à realização de biópsia 

incisional para análise anatomopatológica e estabelecimento diagnóstico, não apresentando 

recidivas após o procedimento. Com base nos resultados deste estudo multicêntrico podemos 

aferir que a UEMO possui comportamento clínico benigno e deve ser considerada uma condição 

reativa autolimitada, apesar de sua aparência clínica, em muitos casos, mimetizar o CEC. A 

presença de trauma parece não ser um fator essencial para a sua manifestação. 
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Pacientes na unidade de terapia intensiva (UTI) são comumente acometidos por perda da 

musculatura esquelética, em decorrência da resposta ao estresse inflamatório causado pela injúria 

metabólica, o que induz uma cascata de eventos que contribuem com o catabolismo muscular. 

Sabe-se que este déficit muscular está associado ao aumento na mortalidade e tempo de 

internação. Assim, se fazem necessárias maneiras de acompanhar a evolução do paciente a fim 

de intervir quando necessário e melhorar o desfecho. A Ultrassonografia é um método simples, 

eficiente, compacto e de boa qualidade para diagnóstico por imagem. Ademais, referido recurso 

é isento de radiação, sendo por isso um método de grande valia na esfera de atuação pediátrica, 

por exemplo. Esses fatores auxiliaram no surgimento da técnica conhecida como Point-of-care 

Ultrasound (POCUS), método que consiste na realização e interpretação do exame 

ultrassonográfico à beira do leito, característica que atende uma das maiores demandas do 

paciente de UTI, visto sua condição de acamado. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar 

a qualidade diagnóstica do método POCUS na análise da espessura do músculo quadríceps 

femoral para acompanhamento do estado nutricional de pacientes da Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica do Hospital de Clínicas do Paraná. As medições foram efetuadas a cada 3-5 

dias, num total de 3 medições durante um período de 10 dias, sendo a primeira medida realizada 

nas primeiras 24 horas de internamento. As medidas foram feitas no ponto médio e no terço acima 

da patela, entre essa e a espinha ilíaca ântero-superior. Para mensuração do reto femoral foram 

anotados os valores delimitados entre o final do subcutâneo até início da fáscia que divide o reto 

femoral e o começo do vasto intermédio e, para mensuração desse último, foram anotados os 

valores entre o final da fáscia até o início do fêmur. A fim de comparação, o padrão-ouro para os 

pacientes que foram submetidos às três medições foi a união dos seguintes parâmetros: prega 

cutânea, circunferência do braço, peso e altura estimados. Espera-se como resultado do estudo a 

validação do POCUS no diagnóstico indireto de deficiência nutricional em pacientes da UTI 

pediátrica através da medida da espessura do músculo quadríceps femoral, bem como estabelecer 

o grau de confiabilidade das imagens adquiridas por profissionais não especialistas. Assim, ao 

final da pesquisa, esperamos contribuir com os conhecimentos acerca da técnica como ferramenta 

para o seguimento do estado nutricional de pacientes acamados. 
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A doença de Parkinson (DP) é uma condição consequente da degeneração dos neurônios 

dopaminérgicos na substância negra pars compacta (SNpc). 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, 

se destacando a hiposmia. Em relação ao tratamento da DP, que é restrito a terapias sintomáticas, 

surge a necessidade de uma terapia neuroprotetora que visa retardar ou bloquear a progressão da 

doença. Neste contexto, o uso de células-tronco (CT) como potencial protocolo adjuvante na DP 

é estudado. As CT da polpa dentária (DPSCs) são CT mesenquimais derivadas da ectoderme, que 

se originam de células de crista neural, apresentam forte plasticidade e compartilham 

características semelhantes com CT mesenquimais de medula óssea, porém, com maior facilidade 

de obtenção. Diversos estudos clínicos e pré-clínicos evidenciaram o potencial da ação dessas 

células na DP. Desta forma, o presente projeto tem como objetivo avaliar os efeitos da injeção 

das DPSC diferenciadas ou não em linhagem neuronal, em um modelo animal da DP induzido 

pela 6-hidroxidopamina (6-OHDA). Metodologia: A 6-OHDA foi infundida no feixe 

prosencefálico medial e as células ou salina foram infundidas 7 dias depois, diretamente na SNpc. 

O teste olfatório e a avaliação da proteína ácida fibrilar glial (GFAP) foram feitos 7 dias após a 

infusão. A olfação foi analisada pelo teste discriminação olfatória, o qual seguiu uma metodologia 

anteriormente padronizada em nosso laboratório. Na avaliação dos níveis de expressão de GFAP, 

utilizou-se a técnica de western blot. Resultados: os animais do grupo Sham apresentaram uma 

preferência de exploração pelo compartimento familiar (P<0,05), ao passo que o grupo tratado 

com Zicam intranasal demonstrou o esperado perfil de anosmia (P=0,1113), não demonstrado 

preferência por nenhum dos compartimentos. Além disso, os grupos 6-OHDA/veículo e 6-

OHDA/DPSC apresentaram um aumento significativo de exploração do compartimento com odor 

familiar. Em contrapartida, o grupo 6-OHDA/n-DPSC não demonstrou uma preferência olfatória 

por nenhum dos compartimentos. A infusão de 6-OHDA foi capaz de promover um aumento 

(P<0,05) na expressão de GFAP na SNpc, mas apenas em relação ao grupo 6-OHDA/n-DPSC 

(p=0,0528). Conclusão: os resultados encontrados foram promissores visto que os animais 

tratados com DPSC, não apresentaram prejuízo olfatório, enquanto aqueles tratados com n-DPSC 

mostraram níveis reduzidos de GFAP. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  544 

PAPEL DA MISTURA DE BDE-209 E TCDD NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

DO MELANOMA EM CAMUNDONGOS BLACK C57BL/6 

Nº 202212580 

Autor(es): Amanda Costa Santos 

Orientador(es): Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Melanoma Murino, Pbde'S, Tcdd 

 

A presença de poluentes ambientais vem crescendo ao decorrer das décadas, dentre eles os 

poluentes orgânicos persistentes (POPs), estes constituem uma das principais classes desses 

contaminantes sendo em sua maioria de origem antrópica. Esses contaminantes em sua maioria 

são lipofílicos e altamente estáveis resistindo a degradação no ambiente. Alguns desses 

compostos como o TCDD e o BDE -209 estão associados ao surgimento de diversas patologias 

como má-formação congênita, doenças relacionadas ao sistema nervoso, desregulação endócrina, 

doenças reprodutivas e até câncer. Dos tipos de câncer de pele o melanoma é o de menor 

incidência, no entanto, é altamente agressivo e de difícil tratamento, gerando dessa forma um pior 

prognóstico. Estudos recentes do nosso grupo de pesquisa, demonstraram que a mistura de TCDD 

e BDE-209 in vitro induziram a proliferação celular, aumento da atividade mitocondrial e a 

viabilidade das células de melanoma murino (B16-F1), modificando o comportamento celular e 

conferindo um perfil similar com células mais agressivas da linhagem B16-F10. Com base nesses 

dados, o objetivo principal deste projeto é avaliar se os resultados obtidos in vitro se confirmam 

in vivo, assim completando a investigação iniciada com o primeiro projeto. O projeto foi 

desenvolvido em duas fases, na Fase I foi realizado a exposição in vitro aos xenobióticos TCDD 

e BDE-209 em diferentes concentrações. Na Fase II, foi realizada a inoculação das células já 

expostas aos contaminantes em camundongos Black C57BL/6 com a finalidade de avaliar a 

interferência das misturas no tratamento quimioterápico com Dacarbazina. Após 20 dias da 

metástase experimental, os animais foram eutanasiados e então foi coletado o fígado, rim, cérebro, 

e pulmões para as análises. Foram realizadas analises bioquímicas (GST, GSH, Catalase e LPO) 

e análise da área colonizada por metástases do pulmão dos camundongos, através das imagens 

dos pulmões pelo software ImageJ. Os resultados se encontram em fase de análise estatística, e 

assim que concluídos esperamos encontrar interferência por parte dos poluentes nas células 

B16F1 em sua capacidade metastática e aumento na sua malignidade. No entanto, esperamos que 

o desenvolvimento de tumores seja mais pronunciado se assemelhando a padrões observados em 

inoculações realizadas com células B16F10, e que a resposta ao tratamento seja dificultada pela 

exposição aos xenobióticos. Sabemos que é necessário aprofundar essa investigação, entender os 

mecanismos de comunicação celular, os resultados a serem obtidos complementam os estudos 

realizados in vitro. 
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Diversos contaminantes provenientes de processos industriais têm gerado grandes problemas 

ambientais, dentre eles o 4-Octilfenol, que tem como destino final o ecossistema aquático. 

Rhamdia quelen (Jundiá), é uma espécie muito comum no Brasil, sobretudo para a área de 

pesquisas ecotoxicológicas, por demonstrar ser um bom organismo teste. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a mutagenicidade do 4-Octilfenol por meio da exposição trófica por 60 dias 

em Rhamdia quelen, utilizando o biomarcador, Teste do Micronúcleo Písceo. Este biomarcador 

analisa a frequência de micronúcleos (MN) e de alterações eritrocitárias nucleares (AEN’s). O 

bioensaio trófico foi dividido em 3 fases, onde os peixes foram postos aleatoriamente em aquários 

individuais contemplando em cada fase, 4 ou 5 animais para cada grupo, sendo eles: Controle 

negativo (CN), 4-Octilfenol I (Octil I), 4-Octilfenol II (Octil II), 4-Octilfenol III (Octil III), 

Mistura (Mix) e Controle positivo (CP) que foi o metil metano sulfonato (mms). As concentrações 

dos contaminantes emergentes foram: 5,8 µg/g para Octil I, 58 µg/g para Octil II e 580 µg/g para 

Octil III. A mistura foi de 58 µg/g de 4-Octilfenol e de 35,2 µg/g de 4-Nonilfenol. Passados os 60 

dias de contaminação, os peixes foram anestesiados, eutanasiados e o material processado. O 

sangue foi retirado da artéria caudal com agulha e seringa heparinizadas. Após análise do material 

utilizando o Teste do Micronúcleo Písceo, os dados foram submetidos às análises estatísticas com 

os testes de Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn. Estas análises 

demonstraram que não houve diferença estatística significativa entre os grupos Controle negativo 

(CN) e os grupos 4-Octilfenol I, 4-Octilfenol II e 4-Octilfenol III, mas a diferença foi significativa 

entre os grupos Controle negativo (CN) e a mistura (MIX). A partir dos resultados finais obtidos 

na pesquisa concluiu-se que o contaminante em questão não apresentou grande potencial 

mutagênico aos peixes, sendo necessário verificar os resultados de outros biomarcadores que 

serão analisados futuramente. Apesar disto, a mistura se mostrou mutagênica, demonstrando que 

houve aumento significativo de alterações eritrocitárias nucleares e nos levando a supor que o 

MIX tem um maior poder de dano ao material genético do que o contaminante emergente 4-

Octilfenol, quando sozinho. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  546 

AVALIAÇÃO DAS MODALIDADES DE TRATAMENTOS PROPOSTOS PELA 

EQUIPE DE INTERCONSULTA PSIQUIÁTRICA 

Nº 202212587 

Autor(es): Flavia Elisa Guerios 

Orientador(es): Joao Guilherme Fiorani Borgio 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Interconsulta, Psiquiatria, Tratamento Não-Operatório 

 

A interconsulta psiquiátrica representa um modelo de atendimento clínico e um instrumento 

metodológico utilizado pelo médico psiquiatra, na assistência ao paciente internado, mediante a 

solicitação de outras especialidades médicas. É um instrumento de estudo, educação e amparo, 

com utilização ainda restrita no Brasil. Ela se configura como uma expressão da 

interdisciplinaridade, conceito essencial para a assistência em saúde pública. Segundo estudo 

realizado no Hospital Geral de Ribeirão Preto, em 2000, 30 a 50% dos pacientes internados 

poderiam vir a desenvolver distúrbios psiquiátricos, mas apenas 1 a 12% destes seriam 

reconhecidos e encaminhados para atendimento adequado. A Interconsulta agrega conhecimentos 

de uma especialidade para a outra, mas pode vir a representar uma carga adicional de trabalho aos 

médicos. Um estudo espanhol avaliou pedidos de consulta hospitalares durante o ano de 2016, 

totalizando 321 casos, e as demandas mais prevalentes foram: 26% pediam esclarecimentos da 

prescrição, 16,7% demandavam autorizações de laudos e/ou prescrições, 12,5% buscavam 

medicamentos off-label, 11,4% eram sobre dúvidas quanto à mudança de dosagens. A 

investigação de pedidos de consulta a partir de emergencistas na Espanha em 2014, resultou na 

identificação da Psiquiatria junto à Ortopedia como as especialidades mais requisitadas na 

Interconsulta. O estudo teve como objetivo pesquisar o desenvolvimento e a história da 

Interconsulta em psiquiatria do HC/UFPR, assim como definir as características das 

Interconsultas médicas solicitadas, dando destaque aos tratamentos propostos. Realizamos uma 

análise documental e retrospectiva através dos registros de solicitação de outras especialidades 

médicas, entre os anos de 2012 a 2021. Os seguintes dados foram tabulados: sexo e idade do 

paciente, setor solicitante, motivo da interconsulta, tempo de seguimento e encaminhamento para 

outros setores, com ênfase nas modalidades de tratamento realizadas. Os resultados esperados 

são: - caracterização epidemiológica da amostra; - avaliação estatística e identificação de 

correlações entre os dados; - análise crítica dos resultados encontrados. Espera-se que este estudo 

colabore para a disseminação desta ferramenta e que estimule outros pesquisadores a utilizarem-

na como objeto de suas pesquisas. A Interconsulta se destaca como uma das formas de se colocar 

em prática o conceito de interdisciplinaridade, contudo carece de padronização de condutas, e 

treinamento aos profissionais para o alcance de sua total potencialidade. 
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O milho (Zea mays L.) é a cultivar de segunda maior importância econômica no Brasil em termos 

de produção, perdendo apenas para a soja, e o cereal mais produzido no mundo. Este fato se deve 

ao emprego variado do grão nos diversos setores da cadeia produtiva. Ele é utilizado de forma 

primordial no setor da pecuária, para onde é destinada cerca de 80% de toda a produção nacional, 

os 20% restantes da produção vão para setores com demanda crescente, como a exportação, 

alimentação humana (principalmente derivados) e produção de etanol. Atualmente, sua 

produtividade pode superar 5.443 Kg/ha, porém com o aumento da demanda para outros setores, 

dá-se a importância tanto do melhoramento genético como a busca por outras formas de gerar 

acréscimo à produtividade. Uma destas formas é a utilização de inoculantes constituídos de 

bactérias endofíticas que podem atuar tanto na promoção de crescimento vegetal quanto no 

antagonismo a microrganismos fipatogênicos. Assim, este trabalho tem por objetivo a 

classificação a nível de espécie por meio de análise multilocus de 5 isolados bacterianos para 

posterior avaliação de potencial antagônico e de promoção de crescimento vegetal. A partir de 

coleção de bactérias endofíticas de raiz de milho (Zea mays L.) previamente estabelecida foram 

selecionados 50 isolados para serem utilizados em análise de diferenciação por Box PCR 

resultando, após análise das bandas geradas pela PCR, em 15 grupos distintos por dissimilaridade 

em um corte na região de 80%. A partir deste resultado 5 isolados foram selecionados de forma 

aleatória (LGMB807; LGMB810; LGMB817; LGMB819 e LGMB832), cada um representando 

um grupo distinto dos demais. A partir destes foi realizado o sequenciamento por 16S rRNA o 

qual os dados estão sendo processados, paralelamente realizou-se o teste de produção de 

sideróforos como teste complementar à avaliação de isolados com possível potencial para 

promoção de crescimento vegetal sendo que os isolados LGMB807, 817 e 819 apresentaram 

resultado positivo para a produção de sideróforos. Estão sendo realizados ainda os testes para 

avaliação de produção de ácido indol acético e de redução de nitrato com avaliação de resultados 

previsto para dia 30/07/2022 e teste de solubilização de fosfato com análise de resultados no dia 

03/08/2022. A análise multilocus será realizada a partir dos resultados obtidos pelo 

sequenciamento por 16S rRNA. 
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A úlcera eosinofílica da mucosa oral (UEMO) é uma lesão rara, reativa, de rápido 

desenvolvimento e que persiste por semanas a meses. Sua etiopatogenia ainda é incerta. 

Geralmente se apresenta como uma lesão única ulcerada, de bordas elevadas e enrijecidas. Ela 

afeta principalmente a língua e acomete mais indivíduos entre a 5ª e 6ª décadas de vida. 

Microscopicamente, a UEMO possui epitélio ulcerado com infiltrado inflamatório misto 

subjacente, contendo um número variável de eosinófilos. É uma entidade pouco conhecida na 

prática clínica e pode mimetizar malignidade e outras doenças. Portanto, o objetivo desta revisão 

integrativa foi apresentar o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos, bem como as 

características clínicas e microscópicas da doença, contribuindo para melhor conhecimento, 

correto diagnóstico e tratamento da UEMO. Para isso, foi realizada uma busca eletrônica em três 

bases de dados (PubMed, Scopus e Embase) utilizando os seguintes termos: “eosinophilic ulcer 

of the oral mucosa” e “traumatic ulcerativa granuloma with stromal eosinophilia”. Critérios de 

elegibilidade foram aplicados em duas fases, sendo recuperados, ao final, 75 artigos, que foram 

divididos em categorias: relatos de caso (61), séries de casos (5) e estudos retrospectivos (9). A 

partir dos trabalhos selecionados, foram obtidos 366 casos de UEMO, havendo uma ligeira 

predileção pelo sexo masculino (52,16%). O sítio anatômico mais acometido foi a língua (67%), 

seguido pela mucosa jugal (11%), soalho bucal (4%), fundo de vestíbulo (3,82%) e lábios 

(3,56%). Outros locais menos comuns totalizaram 9,02% e em 2,74% dos casos o local afetado 

não foi informado. A associação ou não a trauma não foi especificada em 75,15% dos casos. Em 

18,30%, houve trauma local prévio ao desenvolvimento da lesão.  A descrição clínica da doença 

foi de úlcera/ulceração em 92,77% dos casos, nódulo em 3%, massa em 2,23% e a 2% foram 

atribuídas outras lesões fundamentais. Microscopicamente, os casos de UEMO em sua grande 

maioria apresentaram epitélio ulcerado com infiltrado inflamatório polimórfico subjacente. 

Infiltrado este com quantidades variadas de eosinófilos que se estendiam até a submucosa e 

entremeavam fibras musculares esqueléticas. Atipia celular e CD30 (marcador associado a 

linfomas) foram observados em alguns casos. Com base nos resultados desta revisão integrativa, 

podemos concluir que a UEMO possui comportamento clínico benigno e deve ser considerada 

uma condição reativa autolimitada, podendo estar associada ao trauma. 
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A polinização biótica tem sido apontada como fator responsável pelo incremento da produção e 

qualidade de frutos de morango (Fragaria spp.), e pelo aumento da sua vida de prateleira. Trata-

se de um cultivo sensível a alterações climáticas, e baixas temperaturas interferem na antese floral, 

qualidade e viabilidade do pólen e na receptividade do estigma. Tais alterações também afetam a 

atividade dos polinizadores e sua abundância, consequentemente interferindo na provisão do 

serviço de polinização e na qualidade dos frutos produzidos. O objetivo deste estudo é avaliar 

como a estacionalidade influencia a contribuição e eficiência do serviço ecossistêmico de 

polinização na produção de morango, e consequentemente como a qualidade do fruto é afetada 

por este fator. Esperamos que a estacionalidade afete a comunidade dos polinizadores, havendo 

melhor desempenho no verão, em temperaturas mais elevadas, bem como um maior déficit de 

polinização no inverno. Consideramos para este trabalho que os polinizadores contribuem 

positivamente para a produção de morango. Os resultados obtidos apontam que a polinização 

biótica interfere diretamente no formato, maturação e qualidade dos cultivos de morango. 

Concluiu-se que a variação estacional não interfere de forma significativa na contribuição da 

polinização e no déficit de polinização, havendo contribuição semelhante do serviço durante o 

verão e o inverno. É possível inferir que os polinizadores regulam a produção igualmente entre 

estações, porém ainda foi verificada a influência do serviço de polinização na produção bruta 

entre as estações. Será necessário avaliar como a estrutura das redes de interações de polinizadores 

é afetada pela sazonalidade, bem como a composição das comunidades de polinizadores, para 

compreender se essa composição assegura a contribuição do serviço ecossistêmico em ambas as 

estações. 
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SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS COM POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO NA 

PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO DE PLANTAS E BIORREMEDIAÇÃO DE 

GLIFOSATO E AMPA. 

Nº 202212599 

Autor(es): Beatrice de Freitas Martins da Silva 

Orientador(es): Renata Rodrigues Gomes 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Biodegradáveis, Biodiversidade, Herbicida 

 

As práticas agrícolas, principalmente quando realizadas de forma intensiva podem gerar negativos 

irreversíveis. Um exemplo disso está no uso excessivo de agrotóxicos, como Glifosato, os quais 

causam contaminação de solos e corpos d’água. Devido a necessidade de remoção e eliminação 

desses resíduos nocivos, uma alternativa está na prospecção e seleção de microrganismos capazes 

de realizar biorremediação. Assim, essa pesquisa se propõe a investigar a diversidade de 

microrganismos em habitats com diferentes perfis de antropização (manguezal e solo agricultável 

com histórico de contaminação por agrotóxicos) e caracterizar os diferentes potenciais 

biotecnológicos destes, incluindo: promoção do crescimento de plantas e biodegradação de 

Glifosato e AMPA. A capacidade biodegradativa de Glifosato e AMPA vem sendo avaliada 

através de testes incluindo screening de atividade enzimática (lignolítica) e preferência 

nutricional, ambos em meio de cultivo sólido, em placas de Petri. Para a identificação dos isolados 

foram realizadas análises de macro e micromorfologia, bem como por biologia molecular através 

de sequenciamento gênico. A partir de prévio isolamento de solo com histórico de contaminação 

por glifosato, foram obtidos como resultados o agrupamento de isolados que apresentaram 

tolerância in vitro a 1000 mg.kg-1 em 50 distintos morfogrupos, tendo entre seus representantes 

gêneros identificados como Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Trichoderma, entre 

outros. A partir de isolamento de sedimento de Manguezal, destacam-se dois isolados do gênero 

Tolypocladium, os quais pertencem provavelmente a espécies ainda não descritas e que vem 

sendo caracterizados por sequenciamento de diferentes regiões gênicas para sua descrição 

taxonômica. Quanto à síntese de enzimas lignolíticas, dos isolados testados 12 apresentaram 

resultado positivo para a síntese de lacase e 1 para peroxidase. Em teste biodegradativo de 

glifosato, tendo-o como fonte exclusiva de C, N e P, 10 isolados apresentaram capacidade de 

utilização da molécula como fonte nutricional, em que 3 isolados utilizam-no como fonte de P, 4 

como fonte de N e P e ainda outros 3 isolados que utilizam a molécula como fonte de C e P.  

Análises complementares quanto a outros potenciais biotecnológicos, incluindo a promoção de 

crescimento em plantas, serão ainda futuramente realizadas. Sendo assim, podemos concluir até 

o momento, que os isolados analisados se apresentam como promissores na continuidade do 

estudo quanto a seu potencial biodegradativo de glifosato e demais atividades biotecnológicas 

correlacionadas. 
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Causas externas decorrentes de acidentes ou violência são apontadas como a terceira maior causa 

de mortalidade do Brasil, com grande impacto social, econômico e emocional. O seu desfecho 

pode acarretar situações de urgência e emergência, tendo a hemorragia como a maior causa de 

morte evitável. Manobras corretas de Primeiros socorros (PS) são cruciais para determinar o 

prognostico da vítima. PS não é uma ação exclusiva de profissionais da saúde, mas seu ensino é 

minimamente difundido pelo país. O objetivo do estudo é criar um questionário que será aplicado 

anteriormente e posteriormente a uma aula teórico-prática sobre o tema Controle emergencial de 

hemorragias. Serão utilizados dois simuladores funcionais de baixa fidelidade e de baixo custo 

para o ensinamento e aplicação das manobras de compressão no manequim do torso e, 

posteriormente, a manobra de torniquete no manequim de membro inferior. O estudo tem a 

finalidade de comparar as respostas obtidas nos questionários pré e pós aula, com a finalidade que 

mensurar se a diferença foi significativa ou não da intervenção, sendo ela, o ensino teórico e 

prático das manobras usando os simuladores de baixa fidelidade e custo. Para isso, foram 

selecionados os dois simuladores funcionais, um deles em que existe uma lesão hemorrágica em 

fossa ilíaca direita de um manequim apenas de torso, permitindo a aplicação da manobra 

compressiva e, o outro um manequim de extremidade amputada de membro inferior o qual 

possibilita a realização da manobra de torniquete. No momento, estão sendo desenvolvidos a aula 

teórico-prática sobre o tema e as manobras e o questionário que será aplicado antes e depois da 

mesma. Devido a pandemia do COVID-19, a possibilidade de aplicação nas escolas ficou em 

espera até a volta das atividades escolares normalmente. Com a volta, está sendo feito contato 

com algumas escolas para a aplicação.  
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Decretada em março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde, como pandemia, a pandemia 

do novo coronavírus causou a morte de milhões de pessoas em todo o mundo. Medidas de 

segurança foram adotadas para contenção do avanço da pandemia. Estudos  demonstraram que a 

atual pandemia pode ocasionar sérios problemas de saúde mental, aumentando os níveis de 

estresse, ansiedade e sintomas depressivos na população em geral. Este trabalho realizou a triagem 

do impacto da pandemia por COVID-19 na saúde mental dos responsáveis por escolares com 

idade entre 12 a 13 anos, matriculadas em escolas públicas de uma cidade do Paraná, no período 

de janeiro a março de 2021. Estudo observacional, com análise descritiva, quantitativo e 

transversal. O instrumento para a coleta de dados foi um questionário eletrônico, com 87 

perguntas, composto por informações sociodemográficas e perguntas voltadas a saúde mental dos 

responsáveis, sendo necessário responder Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para ter 

acesso ao instrumento. O questionário englobou escalas para avaliação da saúde mental dos 

responsáveis, sendo elas, Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE-E), Inventário de 

Ansiedade Traço-Traço (IDATE-T) e Transtorno de Estresse Pós-traumático (PCL-5). Esta 

pesquisa foi parte de um estudo guarda-chuva que tinha como público alvo crianças e adolescentes 

de oito a 13 anos de idade e seus responsáveis. Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE): 39826120.2.0000.0102. A pesquisa apresentou um total de 101 participantes, entretanto, 

apenas 1 responsável por adolescente, na faixa etária de 12 a 13 anos participou, gerando uma 

limitação no estudo. Embora o objetivo desse estudo não tenha alcançado uma população 

estatística significante, o  estudo que comparou a saúde mental dos pais antes e durante a 

pandemia, mostrou que a ansiedade e os sintomas depressivos dos pais aumentaram durante a 

atual pandemia, corroborando com a hipótese de que esses sintomas aumentaram nos pais em 

comparação com sua condição de saúde mental anterior à pandemia. Nesse sentido, faz-se 

necessário especial atenção para a saúde mental dos pais ou responsáveis, seja por estratégias 

desenvolvidas por profissionais de rede do Sistema Único de Saúde e/ou da assistência social, 

seja por projetos municipais/estaduais na busca pela promoção da saúde mental na rede. 
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Alguns estudos científicos vêm associando a melhora da performance de atletas ao consumo de 

compostos bioativos. A pergunta que desta revisão é “Qual é o efeito do consumo de suco de fruta 

no estresse oxidativo, inflamação e performance de triatletas?”. A resposta desta pergunta pode 

já existir na literatura e requer uma busca nas bases de dados científicas. Foi realizada uma 

Revisão Sistemática, considerada uma evidência de confiabilidade para a prática clínica em saúde. 

Estas revisões seguem protocolos e checklists que buscam produzir evidências de qualidade. Foi 

seguido o protocolo PRISMA. Os descritores usados foram “(Endurance OR “Physical 

endurance” OR “Endurance training” OR triathlon) AND (juices OR “Fruit and vegetable juices” 

OR “fruit juices” OR “vegetable juices”) AND (“Oxidatives stress” OR “muscle damage” OR 

“muscle injury” OR performance). Encontramos 96 artigos na Cochrane Library, 69 na 

EMBASE, 58 na MEDLINE, 97 na PubMed e 77 na SPORTdiscus, totalizando 397 artigos. O 

resultado foi exportado para o aplicativo EndNote. Excluídos 139 artigos duplicados. Restaram 

258 artigo para seleção. Foram incluídos os artigos de estudo de intervenção, intervenção com 

ingestão de suco de fruta e vegetais e que tenham triatletas como população. Foram excluídos 

estudos em que a população tenha idade inferior a 18 e superior a 60 anos e com outras 

intervenções e populações. Após a leitura de título e resumo, 249 foram excluídos. Dos 9 artigos 

lidos na íntegra apenas 1 foi incluído. Foi incluído também 1 artigo da referência. Ao final, 2 

artigos preencheram os critérios estabelecidos. As informações dos artigos foram extraídas em 

uma tabela no programa Excel. Foi coletado dados como autor, ano, país, delineamento do estudo, 

população, intervenção, resultados e conclusão. Os estudos, publicados em 2011 e 2022, 

brasileiro e espanhol respectivamente, utilizaram populações semelhantes em quantidade e idade. 

Ambas realizaram protocolo de exercício específico e sofreram intervenção com suco de 

coloração vermelha, o primeiro com 300 mL de suco de uva orgânico por 20 dias e o segundo 

com 140 mL de suco de beterraba por 7 dias. Ambos os estudos mostraram melhora no estresse 

oxidativo e da performance com a ingestão de suco. Uma busca mais ampla deve ser realizada 

para que haja um volume maior de estudos incluídos a fim de encontrar uma conclusão aplicável 

na prática clínica. 
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Diaporthe é um gênero de fungos que já foi reportado como saprófito e patógeno de humanos e 

de outros mamíferos e é conhecido por ser patógeno de diversas plantações de importância 

econômica mundial, como citros e outros vegetais. Além disso, esse gênero também já foi 

reportado como endofítico, em associação com plantas medicinais, e detém potencial na produção 

de metabólitos secundários com atividade biológica, que variam desde antivirais a compostos 

antitumorais. Todos os anos, novas espécies desse gênero são descritas e, até o presente momento, 

ele já conta com aproximadamente, 1125 espécies. Antes da difusão de ferramentas moleculares, 

a análise morfológica a partir de características como tamanho e forma, era utilizada na 

identificação de espécies. Contudo, recentemente, estudos mostraram que essas características 

podem ser influenciadas por fatores e variações ambientais, de forma que podem não ser 

informativas e, consequentemente, são limitadas enquanto metodologia, para a identificação de 

espécies. Por isso, o uso de ferramentas moleculares baseadas em sequências de DNA passou a 

ser adotado e é hoje considerado essencial para tal procedimento. O presente estudo objetivou 

identificar em nível de espécie três isolados de Diaporthe, CMRP5129 (12-15), CMRP5132 (13-

5) e CMRP5140 (14-4), obtidos como endofíticos da planta medicinal Vochysia divergens do 

bioma brasileiro Pantanal. Tais isolados foram previamente analisados apenas com o fragmento 

informativo do gene TEF e agruparam próximos a Diaporthe vochysiae, que produz metabólitos 

bioativos. Para alcançar o objetivo, inicialmente, o DNA foi extraído e utilizado para PCRs e 

posterior sequenciamento de múltiplos fragmentos de genes informativos, beta-tubulina (TUB), 

histona H3 (HIS), fator de elongação 1 alfa (TEF1α) e calmodulina (CAL). As sequências dos 

fragmentos TEF, TUB e CAL foram concatenadas e utilizadas para a construção de árvores 

filogenéticas pelos métodos de máxima verossimilhança e inferência bayesiana e sua posterior 

interpretação revelou que os isolados, provavelmente, após essa análise mais refinada, pertencem 

à espécie Diaporthe vochysiae e, nas próximas etapas, também será sequenciado o fragmento de 

HIS para confirmar essa identificação inicial. 
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Introdução: a Insuficiência Renal Crônica relacionada a Diabetes Mellitus é uma complicação 

recorrente, proveniente do descontrole metabólico que acarreta em esclerose e fibrose dos 

glomérulos renais, denominada de nefropatia diabética. Tal condição, instala-se gradativamente 

e de forma assintomática, com o aumento da permeabilidade da membrana plasmática e de níveis 

pressóricos, redução da taxa de filtração glomerular e perda acentuada de albumina. O tratamento 

consiste em diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante renal quando há pouca resposta da 

terapia substitutiva. Entretanto, há uma lacuna no que diz a respeito da sobrevida das pessoas com 

Insuficiência Renal Crônica e Diabetes após início do tratamento hemodialítico. Objetivo: 

identificar a sobrevida de pessoas com Insuficiência Renal Crônica por Diabetes Mellitus na 

hemodiálise. Métodos: revisão de escopo estruturada nas nove etapas proposta pelo Instituto 

Joanna Briggs. Na primeira etapa, formulou-se a questão: “Qual a sobrevida de pessoas com 

insuficiência renal crônica e Diabetes Mellitus Tipo 2 após entrada na hemodiálise?”. A busca 

dos estudos ocorreu no primeiro semestre de 2022, no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior com o uso da Comunidade Acadêmica Federada, para acessar as 

bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Cumulative index to Nursing and Alied Health 

Literature, EMBASE, SCOPUS e Web Of Science, pelos termos: “sobrevivência”, “doença renal 

crônica”, “falência renal”, “insuficiência renal crônica”, “hemodiálise”, “diabetes mellitus tipo 2” 

“mortalidade” e “diálise renal”, com os operadores booleanos “AND” e “OR”. Os critérios de 

inclusão foram estudos nos idiomas inglês, português ou espanhol, sem recorte temporal e tipo de 

estudo. Resultados: foram identificados 128 estudos, com a seleção final de oito que respondiam 

à pergunta de pesquisa. Dos artigos selecionados, três apresentaram a sobrevida em anos 

(variando de um a cinco anos) e os demais descreveram a sobrevida no contexto da qualidade da 

terapia, qualidade de vida após o início da hemodiálise ou do transplante renal, fragilidades e 

potencialidades do tratamento, fatores de risco relacionados a doença e a prevenção de 

complicações. Conclusão: Verificou-se sobrevida reduzida nas pessoas com Diabetes Mellitus 

Tipo 2 após a entrada na hemodiálise, além de que poucos pacientes obtiveram boa qualidade de 

vida e bem-estar após início do tratamento. 
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Segundo a instituição Consulta do Bem, a oftalmologia é a especialidade médica mais procurada 

pela população. Além disso, esse serviço é ofertado pelo SUS para toda população, a qual é 

heterogênea – de modo que é necessário analisar as suas características no Complexo do Hospital 

de Clínicas da UFPR (CHC-UFPR). Com base nisto, este projeto objetiva delinear o perfil clínico-

epidemiológico e analisar as necessidades dos pacientes na primeira consulta. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi colhido da forma correta e as informações 

coletadas pela conversa com o paciente foram colocadas em uma plataforma segura (REDCAP 

da UFPR). Após isso, foram verificados no Sistema Intra-Hospitalar (SIH) os agendamentos 

posteriores nas subespecialidades do serviço de oftalmologia. Por fim, os resultados foram 

sumarizados em estatística descritiva. Foram coletados dados de 291 (100%) pacientes entre 

outubro de 2021 até abril de 2022.  Sendo que o número de agendados para o ambulatório de 

segmento posterior foi de 5, assim como no ambulatório de ceratocone (1,7%). A média de idade 

dos entrevistados foi de 53 anos. Do total de pacientes 103 (35,39%) eram aposentados e houve 

– também – um forte predomínio de população feminina (64,3%, 187) e branca (72,2%, 210). 

Outrossim, 70% (204) da população tinha baixa escolaridade (cursaram o ensino médio 

incompleto). As UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Curitiba realizaram a maior parte dos 

encaminhamentos ao serviço de oftalmologia da UFPR (69,4%, 202). A grande maioria dos 

pacientes já tinha procurado ajuda oftalmológica em outros serviços especializados. A queixa 

principal mais predominante foi a dificuldade para enxergar (31 dos casos, 10,6%). A partir destes 

resultados alcançados vemos que a oftalmologia do CHC-UFPR atende os estratos de baixa renda 

e escolaridade, os quais – geralmente – demoram mais de um ano para serem atendidos. Esses 

fatores econômicos e sociais podem estar atrelados à longa evolução da doença e procura ao 

serviço. 
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INTRODUÇÃO: A enterocolite necrosante (ECN) é um distúrbio inflamatório intestinal grave, e 

uma das principais causas de morbimortalidade em unidades de tratamento intensivo neonatal. 

Sua etiologia não está totalmente estabelecida. Múltiplos fatores estão envolvidos na 

fisiopatologia da doença, desde a imaturidade do sistema imunológico à complexa composição 

mutável da microbiota intestinal. OBJETIVO: Baseado nos conhecimentos atuais e nas 

possibilidades terapêuticas, propusemo-nos a estudar em ratos, a influência do Sildenafil,  L-

arginina e  glicina nas lesões intestinais por hipóxia de modo a identificar um método para 

prevenção da ECN. MÉTODOS: Realizada revisão bibliográfica nas bases de dados Pubmed e 

SciELO, os artigos selecionados foram analisados criticamente para construção de embasamento 

teórico-experimental. RESULTADOS: A sinalização bacteriana anormal levando ao 

desenvolvimento de ECN permitiu  identificação da atuação dos receptores liofilizadores como 

moléculas de reconhecimento de patógenos, destacando-se o receptor 4 (TLR4) reconhecedor dos 

lipopolissacarídeos de bactérias deletérias e indutoras de resposta inflamatória pela ativação do 

fator de transcrição de citocinas. As bactérias deletérias, ao atingirem a circulação, interagem com 

o TLR4 no revestimento dos vasos sanguíneos mesentéricos, promovendo a inibição da expressão 

da  óxido nítrico sintetase endotelial (eNOS) e, consequentemente, reduzindo a disponibilidade 

de óxido nítrico (NO), um importante modulador de condições homeostáticas e inflamatórias. 

Nesse contexto, a administração de Sildenafil, substância que aumenta a sinalização da eNOS, 

surge como possibilidade de estratégia preventiva na ECN. Para potencializar o efeito do 

Sildenafil, é cogitada uma suplementação que forneça maior quantidade de substrato à atividade 

enzimática. Assim, a L-arginina, aminoácido não essencial e precursor do NO, adquire papel de 

destaque. Outro mecanismo a ser explorado é o uso da glicina, que em modelos de isquemia-

reperfusão intestinal em ratos, se mostrou como agente protetor das lesões intestinais por bloquear 

a entrada intracelular de cálcio, e assim reduzir a formação de citocinas. CONSIDERAÇÕES: A 

pesquisa se propõe avaliar o efeito isolado e em combinação dessas substâncias sobre as estruturas 

da parede intestinal. Analisaremos as taxas de atividade celular e o grau de peroxidação lipídica 

ocorrida nos intestinos, a fim de compreender melhor a fisiopatologia da ECN e verificar um 

provável efeito protetor dessas substâncias nas condições de hipóxia intestinal. 
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Os menonitas são um grupo pacifista étnico-religioso anabatista oriundos da Europa Central 

(século XVI). Dado o contexto histórico de perseguições religiosas e conflitos, esta população 

passou por pelo menos três eventos de gargalo, que somado aos ideais de estilo de vida reservado 

e rural, fez com que permanecessem isolados por cerca de 500 anos. Assim, uma tradição de 

endogamia, registros genealógicos detalhados e uma história demográfica única contribuem para 

tornar esta população valiosa para estudos genéticos. Entre os menonitas, há alta prevalência de 

hipertensão arterial, obesidade e dislipidemias, critérios diagnósticos para a síndrome metabólica 

(SM). Logo, para investigar a prevalência, bem como fatores de risco e polimorfismos candidatos 

para a SM, foram reunidas informações de 762 menonitas, 286 de Colônia Nova (RS), 220 da 

colônia Witmarsum e 256 de Curitiba (PR), entrevistados entre 2016-2022, com base em um 

questionário adaptado da Pesquisa Nacional de Saúde. Os participantes também tiveram medidas 

biométricas e de colesterol, mensurados. Além disso, foram sequenciados 338 exomas para 

cobertura >30x (Illumina HiSeq) e comparados 48 exomas de menonitas que tinham SM, com 

111 não afetados. A prevalência de SM foi de 14,17%, porém difere entre CON e CWB (18,75% 

e 10,84%, respectivamente, P=0,0091). O desenvolvimento de SM foi associado 

independentemente (p<0,05) ao aumento da idade (OR=1,02, P=0.001), presença de parentes com 

diabete do tipo 2 (OR=2,43, P=0,007), diagnóstico de cardiopatia (OR=2,47, P=0,034) e 

ambientes familiares mais agressivos na infância (OR=2,02, P=0,003), enquanto que o maior grau 

de escolaridade (OR=0,84, P=0,03) e prática de atividades físicas moderadas a vigorosas 

(OR=0,52, P=0,031) foram independentemente associados a proteção a SM. Vinte e cinco 

variantes de 28 genes foram associadas à SM, sendo 16 com efeito dominante, 16 com aditivo e 

5 com recessivo (p<0,005), independentemente dos fatores de risco mencionados. Destes, 15 

foram associados à proteção, e 10 à susceptibilidade a SM (p<0,006), 12 são missense, e 12 deles 

estão associados com diferença de expressão nos tecidos adiposo visceral e cardiovascular 

(GTEx). As frequências de 7 e 13 alelos diferem das dos europeus não finlandeses e brasileiros, 

respectivamente (p<0,05), indicando um possível efeito fundador. Destes, 60% foram associados 

à proteção contra SM (p<0,006) e 7/15 estão em menor frequência entre os menonitas. Pretende-

se ainda avaliar a distribuição das variantes na amostragem total de menonitas e não menonitas, 

acompanhado de análises funcionais. 
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No Brasil, a fluoretação de águas que passam por Estações de Tratamento de Água é Lei desde 

1974. Por se tratar de um elemento que pode interferir na saúde humana, juntamente com a 

regulamentação da medida, estabeleceu-se a necessidade de controle da concentração de fluoreto. 

O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) 

consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para 

garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o 

padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente. O objetivo desse estudo foi analisar o 

heterocontrole no município de Piraquara-PR com base em uma revisão bibliográfica sobre os 

trabalhos que abordaram esta cidade. Foram encontrados dois artigos sendo o primeiro trazendo 

dados sobre o heterocontrole fornecidos pelos serviços de Vigilância em Saúde dos municípios 

da região metropolitana de Curitiba-PR, onde está inserida a cidade focada nessa pesquisa, 

analisados de acordo com o critério técnico do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em 

Vigilância da Saúde Bucal (CECOL) para a concentração de fluoreto. A conclusão ocultou os 

nomes específicos dos municípios, mas apresentou os resultados onde somente 51,5% estavam 

na faixa de melhor benefício-risco para a concentração de fluoreto, com 8% de benefício e risco 

insignificantes e 0,1% das amostras com concentração de fluoreto de alto risco, sem nenhum 

benefício. O segundo artigo realizou uma revisão integrativa de literatura com o objetivo de 

verificar quais estados brasileiros realizam e/ou controlam e divulgam a vigilância do fluoreto nas 

águas para consumo humano juntamente com a análise da prática de heterocontrole na 

Macrorregional Leste do estado do Paraná entre 2014 e 2019, através da bibliografia publicada e 

dados secundários do SISAGUA. Piraquara analisou um número menor de amostras em 2019 do 

que em 2014, embora entre esse período tenham apresentado, a priori, aumento quantitativo. 

Relatou uma concentração acima do aceitável apenas em 2019. Dentre todas as problemáticas 

encontradas, verificou-se grande necessidade de comprometimento estatal na adequação da 

fluoretação das águas, especialmente no que tange à legislação específica que se mostrou mais 

flexível ao longo das décadas, quando deveria ser cada vez mais aprimorada tendo como suporte 

e atuação dos cirurgiões-dentistas na articulação com os agentes de vigilância a fim de refinar o 

conhecimento acerca da importância do fluoreto, bem como da forma a se executar o controle. 
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O parvovírus B19 é um agente infeccioso associado a quadros de eritema infeccioso ou quinta 

doença, hidrópsia fetal, poliartropatia periférica simétrica pós-infecciosa, artrite, crise aplástica 

transitória entre outras. Nos últimos 10 anos a literatura tem apresentado um aumento no registro 

de casos associados a manifestações neurológicas, em especial encefalites, associadas ao B19. O 

presente estudo teve por objetivo investigar a presença do B19 em amostras de liquido 

cefalorraquidiano (LCR) de pacientes com manifestações clínicas de meningites/encefalites por 

meio de nested PCR para o B19, com a amplificação parcial da região não estrutural (NS1) e 

região estrutural (VP1) negativas para o painel de meningites virais. Foram incluídas no estudo 

um total de 693 amostras de LCR enviadas ao Laboratório de Virologia do (CHC-UFPR) para 

fins diagnósticos durante o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2021. Até o presente 

momento, 322 já foram submetidas à técnica da nested PCR para as duas regiões genômicas NS1 

e VP1. A reação molecular foi validada utilizando amostras positivas para o B19.  Dentre as 644 

amostras incluídas no presente estudo, 349 (54%) correspondem a pacientes do sexo masculino, 

e 295 (46%) ao sexo feminino. Destas, 161 (25%) dos pacientes tinham 18 anos ou menos, e 483 

(75%) pacientes com idade superior a 18 anos. Todas as amostras foram previamente testadas 

para o painel de meningites virais por PCR em Tempo Real com 61 amostras positivas para 

diferentes vírus, sendo: 5 (9%) adenovírus, 6 (10%) citomegalovírus, 21 (34%) Vírus Epstein-

Barr, 13 (21%) vírus herpes simplex tipo 1 ou 2, 8 (13%) enterovírus, 6 (10%) vírus varicela-

zóster, 2 (2%), parechovírus humano, 1 (1%) JC. Em relação aos marcadores bioquímicos, 

observou-se que os níveis de ácido láctico no sangue, foram de 1,70 mmol/L na amostra positiva 

para o B19, enquanto as demais amostras positivas para outros vírus, bem como as que não 

tiveram nenhum resultado positivo, apresentaram 2,03 e 2,00 mmol/L, respectivamente. Até o 

presente momento, das 322 amostras submetidas a nested PCR, não foram encontradas amostras 

positivas para B19. Perspectivas: pretende-se implementar a técnica de PCR em tempo real 

específica para B19, com o objetivo de retestar essas amostras com uma metodologia mais 

sensível e específica, aumentando as possibilidades de detectar amostras positivas e estabelecer a 

pesquisa desse vírus na rotina das investigações neurológicas. 
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Os bovinos são hospedeiros definitivos do ectoparasita monoxeno Rhipicephalus microplus 

(carrapato-do-boi) da família Ixodidae, responsável por um prejuízo econômico na pecuária 

brasileira em bilhões de dólares pelo comprometimento da sanidade animal, além dos gastos com 

o tratamento dos animais realizado erroneamente pela maioria dos produtores rurais com a 

aplicação de várias doses de antiparasitários visando erradicar o parasito do rebanho. Assim 

sendo, se tem registro de vários surtos de intoxicação dos animais, além de problemas com 

resíduos na carne e leite, com a poluição ambiental e a pressão seletiva nos parasitos que por 

consequência levam a perda da eficácia das drogas contra os ectoparasitos, fenômeno conhecido 

como resistência parasitária. Dessa forma, visando comprovar a eficácia de um controle 

alternativo da infestação de carrapato-do-boi em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, 

esse trabalho buscou aplicar a ferramenta proposta no Sistema Integrado de Controle Parasitário 

em bovinos das raças Three Cross e Red/Black Angus alocados no Núcleo de Inovação 

Tecnológica em Agropecuária (NITA), localizado na Fazenda Experimental da UFPR. Os 

animais estavam distribuídos em tratamentos em três blocos, são eles: Pecuária (PEC), Lavoura-

Pecuária (LP), Lavoura-Pecuária-Floresta (LPF), para cada tratamento havia três testers. A 

determinação da incidência parasitária foi realizada pela inspeção dos animais no brete de 

contenção enquanto era realizado a pesagem, a cada mês em um intervalo de 21 dias da entrada 

dos animais de setembro/2021 até a saída dos animais em abril/2022, utilizando do protocolo do 

NITA com Escore de C. Os dados meteorológicos do ciclo de 2021/2022 foram cedidos pelo 

SIMEPAR.  O registro foi realizado em uma planilha do Excel, onde foi determinado a média de 

incidência parasitária dos tratamentos e a análise estatística de significância (ANOVA, Teste de 

Tukey, Teste T, Teste F e Correlação de Pearson) foi feito pelo programa Past3 dos bovinos do 

Bloco 3. A prevalência do carrapato-do-boi foi alta nesse ciclo de 2021/2022, com média de 

incidência nos tratamentos sem diferir entre si signitificamente (p = 0,842), observou-se tendência 

de maior incidência parasitária quando temperatura e pluviosidade estavam elevadas com valor 

da Correlação de Pearson positivo em todos os tratamentos. Conclui-se que o fator clima tem 

influência na infestação pelo carrapato-do-boi em todos os tratamentos e que nesse ciclo de 

2021/2022 a incidência parasitária não diferiu significativamente entre P, PF, LP e LPF.   
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Aptidão física e perfil nutricional estão relacionados com capacidade cardiovascular e 

respiratória, composição corporal, saúde mental, aprendizado escolar, prevenção de lombalgias, 

mialgias, desvios posturais, problemas articulares e densidade óssea. O monitoramento auxilia a 

promoção da saúde. Foi realizado estudo transversal, descritivo, para avaliar Aptidão física e 

perfil nutricional em crianças da rede municipal de ensino do município de Matinhos-Pr, durante 

as aulas de educação física a fim de ajustar a metodologia de um projeto longitudinal que iniciará 

em 2023. Para perfil nutricional foi mensurado peso, estatura e calculado o índice de massa 

corporal (IMC) e para aptidão física, aplicamos os testes: “sentar e alcançar” (flexibilidade 

lombar); “salto horizontal” (potência de membros inferiores); “arremesso de medicine ball 2kg” 

(potência de membros superiores) e “abdominal” (1min). Avaliamos 36 crianças (56% meninos) 

idade média de 9,7 ± 0,9 anos; peso 40,3 ± 12,3 Kg; estatura 1,43 ± 0,06 m; IMC 19,6 ± 4,7 kg/m²; 

salto Horizontal 1,20 ± 0,2 m; sentar e alcançar 29,6 ± 8,8 cm; abdominal 20,2 ± 10,1 repetições; 

e arremesso 219 ± 40 cm. Pelo IMC apresentaram o perfil nutricional saudável. A flexibilidade 

ficou no limite da zona saudável, na qual o ponto crítico é 29,5cm. Falta de flexibilidade nessa 

região articular, representa riscos relacionados à dor lombar ou a alteração do equilíbrio sagital 

pélvico. No teste de abdominal estavam abaixo do esperado (26 a 31 repetições). No teste de 

arremesso, apresentaram valores dentro da zona saudável (202 a 232 cm) que pode indicar boa 

densidade mineral óssea. Por outro lado, em potência de membros inferiores, foram classificados 

como “fraco” para idade (< 1,29m). A conclusão deste estudo piloto chama atenção sobre alguns 

pontos: i) é importante e viável monitorar regularmente a aptidão física e o perfil nutricional nas 

escolas; ii) os jovens precisam de “estímulos” ao comportamento ativo, dentro e fora da escola, 

já que encontramos oscilações em níveis de aptidão física. A partir deste estudo piloto e análise 

de viabilidade, iniciaremos em 2023 um observatório longitudinal, em Matinhos -PR, a fim de 

fornecer subsídios ás escolas e famílias para promoção de saúde de crianças e adolescentes. 
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A crescente preocupação com o bem-estar dos animais e a relevância deste assunto permitiu o 

desenvolvimento e a criação de novas tecnologias e políticas públicas de proteção ao meio 

ambiente, em que os órgãos de atendimento aos crimes contra a fauna estão se tornando cada vez 

mais importantes, e essas infrações vêm sendo vistas com maior seriedade. No Paraná, diversas 

instituições estão envolvidas no recebimento das denúncias, nos atendimentos, nas fiscalizações 

e apreensões dos crimes contra a fauna, como a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (da 

Polícia Civil), Força Verde (da Polícia Militar), Polícia Científica, Instituto Água e Terra (IAT), 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Ministério 

Público e os próprios municípios, caso possuam esses canais de atendimento. Embora haja 

diversas entidades, parte delas são independentes, como o IAT, o IBAMA e os serviços 

municipais, com diferentes bancos de dados e demandas. Para entender a prevalência destes 

crimes, objetivou-se analisar as informações descritivas dos crimes contra a fauna no estado do 

Paraná. A partir de bancos de dados de municípios paranaenses, no período de janeiro de 2018 

até julho de 2022, e dos Boletins de Ocorrência (B.O.) dos crimes contra a fauna do estado do 

Paraná fornecidas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), do mês 

de dezembro de 2021, analisou-se a prevalência dos diferentes crimes contra a fauna, o perfil dos 

infratores (sexo, idade e grau de instrução), das vítimas (espécie, raça, porte, sexo, idade e 

quantidade de animais envolvidos) e se havia alguma variação entre os anos e uma sazonalidade 

entre os meses. Reuniões foram realizadas junto à SESP, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia 

Científica, permitindo o entendimento de todo o fluxo dos atendimentos, da responsabilidade de 

cada uma das instituições, sobre como e quais dados são coletados e como são armazenados. Para 

que a análise fosse feita, a leitura individual dos Boletins de Ocorrência seria necessária, não 

sendo possível por conta da confidencialidade dos documentos e do tempo que seria despendido, 

uma vez que estes contêm informações como nome, CPF (Cadastro de Pessoa Física), endereço, 

entre outros dados dos infratores, os quais são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais. Por conta disso, um termo de confidencialidade está sendo desenvolvido junto à SESP 

para que essas informações possam ser acessadas, e assim coletar os dados necessários e iniciar a 

análise estatística. 
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A população menonita é um grupo evangélico com cultura alemã que atravessou pelo menos três 

eventos demográficos de gargalo de garrafa, além de ser culturalmente isolada por cerca de 500 

anos, o que contribuiu para a ocorrência do Efeito de Wahlund (perda de heterozigosidade pela 

subdivisão populacional) e  efeitos fundador para diferentes fenótipos e doenças. Além disso, a 

organização cultural das colônias e a ocorrência de casamentos locais aumenta a chance de uma 

possível consanguinidade, o que a torna uma população de interesse para a identificação de 

variantes associadas a doenças crônicas. O presente trabalho tem como objetivo investigar uma 

possível correlação entre o coeficiente de consanguinidade e o diagnóstico de câncer (passado ou 

presente) e de suspeita de síndrome metabólica. Dessa forma, foi cruzado os dados coletados 

anteriormente nas colônias menonitas de Witmarsum-PR, Colônia Nova-PR e Curitiba-PR entre 

2016-2020 por meio de um questionário baseado na Pesquisa Nacional de Saúde, 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 92 menonitas com câncer investigados no 

banco de dados GRanDMA, 18 (16,9%) apresentaram consanguinidade entre seus ancestrais. 

Quanto à suspeita de síndrome metabólica, dos 108 indivíduos analisados, 23 deles apresentaram 

ancestrais com diferentes graus de consanguinidade (21,3%), predominantemente entre 

indivíduos das mesmas colônias. Os resultados obtidos revelam uma surpreendente alta presença 

de consanguinidade na população de afetados (menonitas diagnosticados com câncer - 16,9% e 

com síndrome metabólica - 21,3%) comparada 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 grande 

participação do efeito fundador e da consanguinidade como uma das explicações para a alta 

prevalência de câncer e de síndrome metabólica nessa população, devido ao isolamento social. 
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O Parque Estadual de Palmas localizado em Palmas, município do Estado do Paraná, possui uma  

grande diversidade de seres vivos. Criado com o intuito de preservar e proteger os diversos 

ecossistemas presentes na região, o parque é também modelo de atividades de educação 

ambiental. Dentre as variadas espécies presentes no local estão os roedores (Rodentia) 

classificados no mesmo grupo de mamíferos, que perfazem no Brasil cerca de 430 espécies. 

Apesar de muito semelhantes morfologicamente, possuem uma grande variabilidade 

cromossômica. Por conta disso, a distinção entre espécies precisa de uma ferramenta  eficiente 

para a identificação correta. Visando aprimorar o reconhecimento dessas espécies, a citogenética 

tem se apresentado como um instrumento muito eficaz, o que torna a citotaxonomia como decisiva 

para este grupo de mamíferos. Dessa forma o presente estudo buscou realizar uma identificação 

dos animais coletados utilizando a citogenética e comparação com dados de literatura. Foram 

observados cromossomos em metáfase mediante coloração com Giemsa diluída em tampão 

fosfato PH: 6,8, por 8 minutos em temperatura ambiente. Foram analisados três indivíduos 

coletados no ano de 2019, sendo possível identificar como pertencentes a espécie Akodon 

montensis, com 2n= 24, sendo o cariótipo similar ao descrito na literatura. Essa análise contribui 

também para a ampliação da distribuição geográfica desses animais. Os próximos passos a serem 

seguidos são a realização de bandeamento de Giemsa (técnica também conhecida como banda G) 

e de impregnação com nitrato de prata.Nesse âmbito, o presente estudo buscou analisar e 

identificar as populações de roedores presentes no Parque Estadual de Palmas, visando ampliar 

os dados da área de ocorrências dos roedores sul-americanos e auxiliar estudos futuros para a 

demarcação e ou manutenção de áreas de preservação. 
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A substituição de água pública de abastecimento por mineral engarrafada tem sido observada 

como tendênciaentre consumidores em vários países. No Brasil, nos últimos 30 anos houve um 

aumento de 56.94% no consumode água engarrafada. A vigilância e controle da potabilidade são 

de responsabilidade da Agência Nacional deVigilância Sanitária do Ministério da Saúde. De 

acordo com a resolução RDC no 274, de 22 de setembro de2005, houve a aprovação do 

“REGULAMENTO TÉCNICO PARA ÁGUAS ENVASADAS E GELO”, a qualorienta para as 

informações que devem constar nos rótulos. Considerando-se o aumento no consumo de 

águamineral e a possibilidade de esta conter informações inadequados relacionadas às 

concentrações de fluoretos, opresente trabalho teve o objetivo de verificar as informações 

referentes a esse elemento declaradas no rótulo daembalagem da água mineral engarrafada 

comercializada no estado do Paraná. Foram adquiridas 6 amostras de marcas comerciais 

diferentes em diversos estabelecimentos: supermercados, mercearias,lanchonetes e distribuidoras 

de água mineral no estado do Paraná. As amostras possuem valores declarados norótulo variando 

de 0,08 a 1,110 ppm F sendo que algumas marcas citam em seus rótulos que trata-se de 

“ÁguaFluoretada” ao invés da expressão “Contém Fluoreto”. Apenas uma amostra apresentou o 

nome do laboratórioresponsável pela análise, porém não especificou a data que foi realizada, de 

modo a contrariar a resolução RDC no 274. Essasconstatações enfatizam a importância das 

empresas de informar corretamente nos rótulos as concentrações reaisde fluoretos na água 

mineral, sendo que estas devem ser revistas e fiscalizadas de forma contínua. Fica evidente 

anecessidade de um rigoroso controle da composição e rotulação desses produtos por parte dos 

órgãos responsáveis,de forma a cumprir a legislação vigente, pois a legislação vigente sobre 

fluoretação de águas envasadas necessitade atualizações, a fim de se tornar mais objetiva e de 

criar novos critérios para o uso da expressão “água fluoretada”nos rótulos.  
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As deformidades angulares nos membros pélvicos de cães resultam em má distribuição das forças 

atuantes e podem levar a doenças como luxação de patela (LP) e ruptura do ligamento cruzado 

cranial (RLCCr). Sendo assim, os estudos dos ângulos proximais da tíbia e das medidas da patela 

aumentam a compreensão de sua conformação anatômica e etiopatogenias que as acometem. Para 

determinar os valores de referência e verificar se há influência entre o ângulo de inclinação do 

platô tibial (APT) e espessura da patela em cães, foi realizada a mensuração radiográfica dos 

membros pélvicos de quatro cadáveres de cães domésticos, machos e fêmeas, SRD, esterilizados 

e inteiros, de todas as idades e sem histórico de doenças articulares. As radiografias foram 

realizadas em projeção mediolateral com o feixe de raios-X centrados na tíbia para obter o ângulo 

de inclinação do platô tibial. Uma segunda radiografia foi feita em projeção Skyline, nesse 

posicionamento a articulação femurotibiopatelar é totalmente flexionada com a extremidade distal 

do membro. O raio central do feixe de raios-X é centralizado na patela, e o campo de visão 

colimado para incluir os côndilos femorais. Para mensuração das radiografias foi usado o software 

VPOP-pro, onde foi obtido o APT e espessura da patela. A mensuração do APT consistiu em 

traçar três linhas: a primeira linha no eixo mecânico da tíbia, que vai do centro do tarso até a 

eminência intercondilar a segunda linha foi traçada unindo o ponto mais cranial ao ponto mais 

caudal da superfície articular proximal da tíbia e, por último, uma terceira linha foi traçada 

perpendicular ao eixo longo da tíbia, no ponto de intersecção das duas primeiras linhas. O APT é 

formado pela junção da segunda e terceira linhas. A espessura da patela foi obtida com uma linha 

traçada e medida na patela por meio da imagem radiográfica com projeção tangencial. Os 

resultados parciais dos membros de quatro cadáveres de cães domésticos são a média do APT 

direto de 26,12º, média da espessura da patela direita de 7,4mm, média do APT esquerdo de 

26,35º e média da espessura da patela esquerda de 7,35mm. Os resultados finais esperados são 

que os valores sejam inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a inclinação do platô 

tibial, menor será a espessura da patela em consequência das forças mecânicas atuantes. 
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Os menonitas são cristãos anabatistas que vivem em uma estrutura fechada com isolamento 

genético de 500 anos e que sofreram três eventos de gargalo decorrentes de processos migratórios, 

o que reduziu a diversidade genética e aumentou a suscetibilidade dessa população a doenças com 

etiologia genética, como as disfunções tireoidianas (DT). Assim, objetivou-se definir a 

prevalência das DT na população menonita; investigar se existe diferença na propensão às DT 

entre menonitas e não menonitas; avaliar a associação das DT com fatores de risco e com variantes 

genéticas. Para isso, foram reunidas informações de levantamento epidemiológico realizado entre 

2016 e 2022 com 753 participantes (303 do sexo masculino e 450, feminino), 295 procedentes de 

Colônia Nova-RS (CON), 199 de Witmarsum-PR (CWI) e 259 de Curitiba-PR (CWB), 

sequenciados 241 exomas (30 casos e 211 controles) com cobertura >30x na pataforma Illumina 

HiSeq, e analisada a associação por meio de regressão logistica multivariada. A prevalência 

autorelatada de DT, identificada como diagnóstico de hipotireoidismo, foi de 13,09% e não diferiu 

entre colônias em comparação a não menonitas residindo nas mesmas. A prevalência de DT foi 

significativamente superior em mulheres (18,02%), comparado a homens (5,41%, OR=3,84, 

IC95%=1,99-8,03, P=6,26*10-6). A prevalência de menonitas com parentes próximos com DT 

nas três colônias foi de 33,1%, não divergindo entre colônias e sendo superior da encontrada em 

não menonitas (26,1%). As DT foram associadas independentemente a cardiopatias (P=0,023), 

intestino preso (P=0,045), parentes com Diabetes Mellitus tipo I (P=0,005) e psoríase (P=0,005).  

Sete variantes de sete genes foram associadas a um efeito dominante de susceptibilidade para a 

DT (p<0,005), independentemente do sexo e dos quatro fatores de risco mencionados, nos genes 

PRL4, LRRIQ1, ITPR2, ABCA4, CCDC6, GRF3C6 e BZW2. A alta prevalência de DT e de 

indivíduos com parentes com DT nas colônias menonitas podem estar relacionadas ao isolamento 

da população e aos componentes genéticos de susceptibilidade a DT. Pretende-se ainda confirmar 

o diagnóstico autorelatado por meio de exames adicionais e avaliar a distribuição das variantes 

identificadas na amostragem total de menonitas e não menonitas, assim como realizar análises 

funcionais das variantes associadas. 
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As feridas crônicas são um problema de saúde pública e trazem um grande ônus financeiro e 

social em todo o globo. Inúmeras são as possíveis alternativas que são estudadas para acelerar o 

processo de cicatrização deste tipo de lesão, com especial destaque para os biopolímeros. Estes, 

além de serem abundantes na natureza, podem ser obtidos por meio de processos baratos e 

sustentáveis, como é o caso deste estudo. Diversas pesquisas revelam que os nanomateriais 

possuem propriedades especiais, como acelerar o processo de cicatrização, atividade 

antimicrobiana, além de servirem como um meio de dispersão para que outras substâncias possam 

ser administradas conjuntamente nas lesões. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar o 

potencial cicatrizante de membranas eletrofiadas de quitonasana e nanoquitosana acrescidas ou 

não de ácido hialurônico em feridas padronizadas de 8 mm no dorso de ratos da raça Wistar. A 

quitosana foi sintetizada a partir da desacetilação da quitina, o segundo biopolímero mais 

abundante na natureza. A nanoquitosana, por sua vez, é um nanomaterial formado por fibras, 

obtido por meio da despolimerização da quitosana. Ambas as substâncias foram dissolvidas em 

soluções e então submetidas ao processo de eletrofiação, em que uma diferença de potencial 

elétrico é aplicada, formando nanofibras que se fixam em um tonel giratório. Ao final do processo, 

uma fina membrana é obtida e posteriormente aplicada sob as feridas dos animais. As eutanásias 

foram realizadas no 3º, 7º, 14º e 21º dias de tratamento em animais aleatoriamente selecionados. 

Nos dias das eutanásias, amostras de sangue e de tecido da área da ferida foram coletadas e 

analisadas, assim como fotografias das lesões para medição de sua área utilizando um software 

específico. Desse modo, evidenciou-se que as membranas a base de nanoquitosana associadas ao 

ácido hialurônico foram as que se mostraram mais eficazes na cicatrização de feridas, com uma 

retração de 73,8% até o sétimo dia de tratamento. Além disso, esta membrana mostrou ter 

melhores propriedades estruturais em comparação às outras membranas produzidas neste estudo. 
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A adição de fluoreto à água destinada para o consumo humano é uma prática bem estabelecida 

em diversos países do mundo. Por ter efeito protetivo contra o aparecimento e progressão da 

doença cárie, é recomendada por importantes instituições como a Organização Mundial da Saúde 

e considerada uma das maiores medidas de saúde pública do século XX. As três esferas do Estado 

se articulam para realizar a vigilância da qualidade da água através do Programa Nacional de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA). Objetivo: Diante da 

importância da vigilância da qualidade da água, buscou-se no presente estudo,verificar se os 

resultados do VIGIAGUA referente às amostras de fluoretos nas águas de abastecimento público 

de um município brasileiro no Estado do Paraná,  entre 2014 e 2015, encontravam-se dentre as 

faixas recomendadas da concentração de fluoretos preconizados por três critérios distintos de 

avaliação propostos para verificação da qualidade da água para consumo humano.Metodologia: 

Esta revisão bibliográfica levou em conta a regionalização dos resultados. a) SciELO; b) 

Bibliografia Brasileira de Odontologia. Resultados: Dentre as 1379 amostras de água coletadas 

no Município, 685 (49,7%) se deram no ano de 2014 e 694 (50,3%) no ano de 2015. P. O ano de 

2014 observou-se que a concentração média de fluoreto foi de 0,73 ppm/F para o grupo 1 (n=260), 

de 0,77 ppm/F para o grupo 2(n = 13) e 0,78 ppm/F para o grupo 3 (n=412), sem nenhuma 

associação estatística na comparação entre os grupos. Ainda para o ano de 2014, observou-se 

significância estatística para o mês de julho (p = 0,017), sendo a maior média da concentração de 

fluoreto encontrada para o grupo 3 em comparação ao grupo 1. Para o ano de 2015 observou-se 

que a concentração média de fluoreto foi de 0,67 ppm/F para o grupo 1 (288), de 0,75 ppm/F para 

o grupo 2(n = 16) e 0,77 ppm/F para o grupo 3 (n = 390), tendo associação estatística encontrada 

para a comparação entre os três grupos (p < 0,001). O ano de 2015 observou-se associação 

estatística para o mês de fevereiro, sendo a maior média da concentração de fluoreto encontrada 

para o grupo 3 quando comparada com o grupo 1 (p= 0,025). Conclusão:A prática da Fluoretação 

das  águas  de abastecimento público designados para o consumo humano torna-se uma das 

medidas essenciais no que se diz a respeito para prevenção de agravos de doenças sistêmicas e 

locais, tais como a doença cárie e fluorose. Contudo, reforça-se que para que o beneficio seja 

garantido, recomenda-se a atuação de órgãos competentes para realização da vigilância. 
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O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é o transtorno 

neurocomportamental mais comum entre crianças e adolescentes, acometendo mais o sexo 

masculino e tendo uma prevalência que varia de 2 a 7%, dependendo do estudo, e que permanece 

na vida adulta em até 60% dos casos. Segundo o DSM-5, o diagnóstico é feito quando há pelo 

menos 6 sintomas de desatenção e/ou 6 sintomas de hiperatividade-impulsividade de forma 

persistente, ou seja, por pelo menos 6 meses, além de estar presente em mais de um ambiente que 

a criança frequenta, causando prejuízo das atividades e não sendo explicado por nenhuma outra 

causa. O objetivo foi estabelecer o perfil dos pacientes entre 10 e 18 anos diagnosticados com 

TDAH e atendidos no ambulatório de adolescência do HC-UFPR, antes do início da pandemia de 

COVID-19. Trata-se de estudo descritivo, observacional e transversal. Foram inclusos os casos 

encaminhados com quadros de TDAH ou já com diagnóstico estabelecido antes do início da 

pandemia do COVID-19 e considerando os dados das consultas realizadas até março de 2020. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Complexo do Hospital de Clínicas – 

Universidade Federal do Paraná (CAEE: 13011113.0.0000.0096). Foram coletados os dados dos 

prontuários de 31 pacientes que iniciaram acompanhamento no Ambulatório de Adolescentes do 

Hospital de Clínicas – UFPR previamente à pandemia. A mediana de idade foi de 14 anos (entre 

10 a 17 anos), sendo que 87% deles eram do sexo masculino. Informações sobre início dos 

sintomas e diagnóstico foram encontrados em apenas 71% dos prontuários revisados. Dos 31 

pacientes, 58% já tinham utilizado Metilfenidato ou estavam em uso na primeira consulta. Em 

relação aos hábitos, 61% eram sedentários, 29% apresentavam pouco tempo de sono ou horário 

inadequado, 55% com hábitos alimentares inadequados e 48% com elevado tempo diário de tela. 

Sobre uso de álcool, 13% relataram uso freqüente ou episódico. Todos apresentavam freqüência 

escolar no momento da primeira consulta, porém, houve um caso de abandono escolar prévio e 

que recorreu no retorno. Treze por cento passaram por maus tratos familiar, 6% relataram serem 

vítimas de bullying e 3% apresentava conflitos com professor. Ocorreu perda de seguimento em 

32% dos casos. O acompanhamento desses pacientes em local especializado e multidisciplinar é 

importante não apenas no tratamento do transtorno, mas no desenvolvimento e acompanhamento 

do indivíduo em um momento de muitas mudanças e de maior vulnerabilidade que afetarão a vida 

adulta caso não haja o suporte adequado. 
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O trabalho identifica o gênero de 50 isolados bacterianos, extraídos de raízes de milho cultivadas 

em solo ácido e identificados ao nível de gênero por meio da análise do 16s rDNA, classificando 

as espécies de pelo menos 5 isolados por meio da análise multilocus. O material foi extraído e 

isolado, em seguida o DNA Genômico foi extraído pelo método fenol-clorofórmio adaptado de 

Raeder & Broda. A caracterização genética por BOX-PCR foi feita com os isolados pelo método 

modificado de PACKEISER et al, 2012 e KOEUTH et al, 1995, modificado, em seguida os 

fragmentos foram amplificados, separados por eletroforese, coradas com brometo de etídeo e as 

bandas formadas visualizadas no transiluminador UV, as massas dos géis foram comparadas com 

um marcador de massa molecular e as fotografias analisadas no programa Gel Analyser 19.1. Dos 

15 grupos obtidos, foram selecionados 7 para seguir com os procedimentos, sendo: LGMB809, 

LGMB821, LGMB824, LGMB830, LGMB831, LGMB851 e LGMB852. O Sequenciamento do 

gene 16S rDNA foi realizado a partir da amplificação da região ribossomal de amostras de DNA 

extraídos dos grupos isolados, pelo método de WEISBURG et al, 1991, posteriormente 

amplificado por desnaturação, os fragmentos separados por eletroforese, coradas com brometo de 

etídeo e as bandas visualizadas por transiluminador UV. O sequenciamento está acontecendo no 

departamento de Bioquímica da UFPR para, em seguida, espera-se comparar com sequências 

disponíveis no banco de dados do NCBI, usando a ferramenta BLAST e alinhadas por software. 

As árvores filogenéticas serão geradas com o software MrBayers v. 3.2.7 e a edição de cada uma 

no software FigTree v. 1.4. Por último, será realizada a análise multilocus a nível de espécie, 

utilizando genes housekeeping definidos com os resultados da classificação a nível de gênero e 

novas árvores filogenéticas serão geradas para classificação da ancestralidade. Durante o 

processamento dos dados do 16S rDNA, testes bioquímicos estão sendo feitos paralelamente, 

sendo o teste de sideróforos, para avaliar os possíveis promotores de crescimento vegetal (sendo 

positivas as bactérias LGMB809, LGMB821 LGMB830 LGMB851 E LGMB852 e negativas 

LGMB824 E LGMB491), o teste de solubilizadores de fostato, produção de ácido indolacetico e 

o de nitrato. Espera-se selecionar linhagens com maior potencial biotecnológico para que sejam 

classificadas filogeneticamente a nível de espécie. 
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O conforto é representado pela experiência imediata e holística promovida mediante a satisfação 

das necessidades humanas sob três formas: alívio, comodidade e transcendência. Se essas 

necessidades de um paciente forem satisfeitas, será experimentado o conforto. O alívio, aborda o 

conforto num estado de contentamento. A transcendência é vista como um estado de conforto 

onde os pacientes são capazes de se ver acima dos seus desafios. Os contextos em que o conforto 

do doente pode ocorrer são quatro, sendo eles: Conforto físico, psico-espiritual, ambiental, e 

sociocultural. Na Teoria do Conforto, os pacientes são considerados como indivíduos, famílias, 

instituições, ou comunidades, e esses necessitam de cuidados de saúde. O ambiente é qualquer 

aspecto do paciente, família, ou ambiente institucional que possa ser manipulado por uma 

enfermeira ou alguma pessoa amada, a fim de aumentar o seu conforto. A enfermagem é vista 

como um processo para avaliar as necessidades de conforto do paciente, desenvolvendo e 

implementando planos de cuidados de enfermagem adequados, e após a realização destes, 

avaliando o conforto do paciente. O objetivo foi avaliar o conforto na dimensão física de 

adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico e caracterizar o perfil sociodemográfico. 

Método: Estudo descritivo, transversal, realizado em um Hospital Oncológico filantrópico, do 

Estado do Paraná. Os critérios de inclusão foram: ter idade entre 11 a 19 anos, ter câncer e estar 

em tratamento quimioterápico. A amostra foi de 33 adolescentes, na caracterização 

sociodemografica são, 55% (18) do sexo masculino e femininos 45% (15), com idade de 10 anos 

9 % (3), 11 anos 15% (5), 12 anos  6% (2), 13 anos 3% (1), 14 anos 12% (4), 15 anos 15% (5), 

16 anos 9% (3), 17 anos 18% (6), 18 anos 6% (2), 19 anos 6% (2). Desses os que se autodeclaram 

brancos 67 ̈% (22), pardos 30% (10), negros 3% (1). Sendo de religião Adventista  6% (2), 

Católica 52% (17), Cristã 18% (6), Evangélica 18% (6) e que não informaram, 6% (2). Na 

avaliação das alterações do conforto, 15% (5) não estão conseguem dormir, 27% (9) inapetentes, 

27% (9), 27% (9) não se sente bem com o seu corpo, 27% (9) sente falta de ar, 48% (16) tem 

náusea ou vômito, 18% (6) apresentam feridas na boca que incomodam, 42% (14) sentem falta 

do cabelo, 33% (11) queixa-se de dor, 15% (5), tem diarréia 18% (6), tem o intestino preso, 30% 

(10). Conclusão: A Partir da análise dos dados, percebe-se que o tratamento quimioterápico, influi 

diretamente, tanto no conforto físico desses pacientes, quanto na percepção si, como indivíduos.  
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A Oftalmologia é uma das especialidades médicas mais procuradas pela população e é subdividida 

em várias subespecialidades, sendo ofertada pelo Sistema Único de Saúde brasileiro na sua 

íntegra. Ademais, a amostra epidemiológica que compõe cada serviço de oftalmologia é 

heterogênea e, dessa maneira, faz-se necessário conduzir estudo para conhecê-la na UFPR. O 

objetivo desse projeto foi avaliar a epidemiologia do Centro de Referência em Oftalmologia da 

UFPR por meio de entrevistas com pacientes em primeira consulta. O termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) foi devidamente colhido, e todas as informações dos pacientes foram 

armazenadas em local protegido. O período de coletas aconteceu do dia 13/10/2021 ao dia 

13/04/2021, sendo que 291 pacientes foram entrevistados no total. A média de idade dos pacientes 

foi de aproximadamente 54,18 anos, e a mediana foi de 59 anos. A maioria dos pacientes era do 

gênero feminino (64) e de etnia branca (73). Quanto as questões de escolaridade, apenas 6 

pacientes do total de entrevistados haviam completado o ensino superior, e 7 pacientes haviam 

ingressado no ensino superior mas não concluiram o curso. A maioria (37 pacientes) possuia o 

ensino fundamental incompleto, evidenciando o baixo nível de escolaridade dessa população. A 

renda marjoritária, correspondente a 50 pacientes, foi de 2 a 3 salários mínimos,  sendo que 25 

pacientes possuiam renda inferior a essa faixa e apenas 19 apresentavam renda superior. 6 

pacientes desejaram não informar a renda. A queixa oftalmológica principal era de dificuldade 

para enxergar (63). A maioria dos pacientes (63) teve início dos sintomas há mais de 1 ano. Com 

relação a busca de atendimento para a queixa atual em outos serviços de oftalmologia, 57 

pacientes referiram que não haviam buscado, mas 43 responderam que já haviam procurado 

outros serviços. Sobre o serviço responsável pelo encaminhamento à Oftalmologia do CHC-

UFPR, 88 pessoas foram encaminhadas por alguma unidade de UBS, 3 por UPA, 6 por outro setor 

do próprio CHC-UFPR e 2 por outros serviços. A maioria (39) teve de esperar 6 meses ou mais 

para acessar o serviço. Assim, os resultados mostraram predominância de população feminina, 

branca, com baixa escolaridade e renda familiar de até 3 salários-mínimos. Portanto, é possível 

concluir que esses fatores (baixa renda e escolaridade) podem estar associados a demora para 

buscar atendimento na UBS. O atraso no encaminhamento da UBS para o CHC-UFPR também 

pode ser associado a busca por parte dos entrevistados a outros serviços de oftalmologia. 
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Há uma preocupação que vem crescendo nas últimas décadas, sobre os efeitos da exposição 

humana e animal a micro-contaminantes ambientais. Um dos contaminantes que chama atenção 

da comunidade científica pela sua capacidade bioacumulativa e de desruptor endócrino, é o 4-

Nonilfenol. Este contaminante emergente tende a se acumular em sedimentos, facilitando assim 

seu transporte por longas distâncias, e esta característica se dá por ser um composto xenobiótico 

recalcitrante. O uso dos fenóis em larga escala pela indústria viabiliza sua dispersão e, 

consequentemente, a poluição em diversos ambientes. Sua presença do foi constatada em diversos 

produtos, desde água engarrafada até leite materno. Para testar seu potencial mutagênico, foi 

utilizada a técnica do Ensaio Cometa, proposta por Singh et al. (1988) modificada por Ramsdorf 

et al. (2009), utilizando 48 peixes, separados em sete grupos. Três desses grupos serviram como 

controle (positivo, negativo e de solvente) e quatro como teste propriamente dito, sendo que em 

cada um deles testou-se uma concentração diferente do contaminante. Após a contaminação 

trófica por 60 dias com intervalo de 72 horas, os animais foram anestesiados, eutanasiados e 

tiveram os tecidos gonadal e renal coletados. Estes tecidos foram submetidos a técnica do Ensaio 

Cometa, culminando em lâminas individualizadas por tecido e por espécime. Após a análise das 

lâminas, os dados foram tratados estatisticamente pelos testes de Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-

Wallis e pós-teste de Dunn. Em gônadas e na porção posterior do rim, os grupos NII e NIII 

(35,2μg/g e 352μg/g, respectivamente) apresentaram-se estatisticamente significativos ao serem 

comparados ao CN. Já na porção anterior do rim, os grupos que apresentaram valores 

significativos maiores foram NI (3,5μg/g) e NII. Isso se deu, principalmente, pela função de cada 

órgão, que, ao entrar em contato com o contaminante, reagiu de forma diferente, intensificando 

ou não a capacidade mutagênica do alquilfenol. É de grande importância a proibição do uso, para 

reduzir a concentração final desses contaminantes nos mais diversos meios. Sua ação pode ser 

facilmente trocada por outros compostos já testados e liberados para uso industrial, como o éster 

de açúcar etoxilado. Pesquisas utilizando esse composto ainda se mostram necessárias, até que 

deixe de ser utilizado e tenha-se tecnologia adequada para retirá-lo do meio ambiente. 
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O objetivo deste estudo é traçar o perfil clínico-epidemiológico, prognóstico e desfecho dos RN 

que necessitam de suporte ventilatório não invasivo em UTI neonatal. Métodos: O presente estudo 

é do tipo observacional analítico, de abordagem quantitativa, prospectivo longitudinal. A 

população do estudo incluiu todos os recém nascidos hospitalizados em UTI neonatal do oeste do 

Paraná no período entre julho e novembro de 2021 e seus responsáveis, compondo o estudo 

somente os recém nascidos e seus respectivos responsáveis que aceitaram participar da pesquisa 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os aspectos éticos da 

pesquisa foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos do Setor 

de Ciências da Saúde – Universidade Federal do Paraná. Os dados coletados foram tabulados em 

planilhas no software Excel e processados utilizando-se o software R Studio. Foram calculadas 

as médias e frequência simples de todas as variáveis em relação ao suporte ventilatório não 

invasivo. As variáveis do estudo foram categorizadas em: características epidemiológicas, 

clínicas, maternas e de pré-natal, variáveis de melhora ou piora em relação ao suporte não invasivo 

e avaliação do desfecho. Resultados: Foram internados 60 neonatos no período da coleta de dados. 

Desses, quatro foram excluídos do estudo pela recusa na assinatura do TCLE pelos seus 

responsáveis. Sendo assim, 56 recém nascidos foram avaliados neste estudo. Em relação as 

variáveis que caracterizam a população do estudo, o grupo dos recém nascidos que utilizaram 

suporte ventilatório não-invasivo (N=40), 52% eram do sexo feminino de etnia branca (60%), 

com mães de etnia negra/parda (47,5%), com gestação classificada como alto risco durante o pré-

natal, devido a comorbidades maternas e/ou intercorrências durante a gestação. No que diz 

respeito às variáveis clínicas da internação dos recém nascidos , 37% dos bebês eram a termo, 

45% baixo peso e 42,5% peso adequado, 85% não utilizaram corticóide anteparto e 100% deste 

grupo tiveram como desfecho a alta hospitalar. Além disso, a oximetria obtida no início da 

internação mostrou que a maioria dos casos, estava acima de 92% (57,5%) e houve predomínio 

de uma gasometria sem alterações no início da internação e, também, após o suporte ventilatório. 

No que tange às variáveis clínicas, houve melhora na condição clínica e de prognóstico após a 

instalação do suporte ventilatório não invasivo em 100% dos recém nascidos . 
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O objetivo deste estudo foi avaliar uma  dieta isenta de aditivos melhoradores de desempenho 

comparado a uma dieta com uso de simbióticos, em situação de desafio entérico ou não, sobre a 

morfometria e a permeabilidade de mucosa . Foram utilizados 864 pintos de corte Cobb, machos 

de 1 dia de idade. As aves foram distribuídas em um delineamento  fatorial 2 x 2, totalizando 4 

tratamentos com 12 repetições de 18 aves por gaiola. Os tratamentos utilizados foram: dieta 

controle; dieta controle + simbiótico, com e sem  desafio entérico. Aos 14 dias, as aves foram 

inoculadas via ingluvio com vacina comercial para coccidiose (20 vezes a recomendada pelo 

fabricante) e após três dias com inocuo de Escherichia coli (ATCC® 8739™ 109 UFC/mL). Aos 

19° e 35° dias foram coletados fragmentos intestinais para avaliação morfométrica de 24 aves por 

tratamento. Aos 19 dias a permeabilidade intestinal foi avaliada pela titulação dos níveis séricos 

de isotiocianato de dextrano de fluoresceína (FITC-d). Os dados foram submetidos à análise de 

variância através do procedimento GLM do programa SAS (SAS Institute, 2002). Aos 19 dias, o 

desafio resultou em aumento (p<0,05) da profundidade das criptas e diminuição  da relação 

vilo:cripta, independentemente da inclusão do simbiótico. Para o jejuno, a dieta controle resultou 

em maior (p<0,05) comprimento dos vilos em comparação à dieta suplementada com simbiótico. 

No íleo, observou-se no grupo desafiado maior (p<0,05) profundidade da cripta, menor relação 

vilo:cripta e menor área de absorção independentemente da dieta. Aos 35 dias de idade, o duodeno 

não apresentou alteração na relação vilo:cripta, caracterizando um processo de regeneração, além 

disso, uma maior  área de absorção da mucosa e maior espessura da camada muscular foram 

observadas nas aves desafiadas. Já a morfometria do jejuno, apresentou diferença com relação à 

largura do vilo e para o íleo não houve diferença significativa. Já na análise de permeabilidade 

intestinal, observou-se maior passagem do FITC-d para o grupo desafiado, indicando maior 

permeabilidade nos intestinos das aves. Os resultados indicam que em situação de desafio 

entérico, a suplementação com simbiótico não demonstrou melhoria das características de 

integridade e funcionalidade intestinal ate os 35 dias de idade das aves. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  578 

MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DA TOXINA TS5 DO VENENO DO ESCORPIÃO 

TITYUS SERRULATUS E ANÁLISE DE POSSÍVEIS INIBIDORES MOLECULARES 

IN SILICO 

Nº 202212692 

Autor(es): Camilla Scott Moreira 

Orientador(es): Kadima Nayara Teixeira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Molecular Docking, Tityusserrulatus, Ts5 Tityus Serrulatus 

 

Sabe-se que no Brasil, o envenenamento por escorpião é um problema de extrema relevância na 

saúde pública. Tityus serrulatus (Ts) (conhecido como escorpião amarelo) é considerado a espécie 

mais perigosa do país, a qual é responsável pelos casos clínicos mais graves de envenenamento. 

Atualmente, a administração de soro produzido em equinos é reconhecida e utilizada como a 

forma de tratamento para acidentes com escorpiões. Todavia, a manutenção dos rebanhos de 

cavalos é de alto custo e os anticorpos são heterólogos, o que pode resultar em anafilaxia e doença 

do soro. Tendo isso em vista, o estudo aqui proposto teve por objetivo a realização da modelagem 

tridimensional da toxina Ts5, uma das toxinas do escorpião amarelo, classificada como α-

neurotoxina e tendo como principal efeito o retardo da inativação dos canais de sódio, seguida da 

identificação dos inibidores de tal proteína, por meio das técnicas de bioinformática molecular 

docking. Inicialmente percebeu-se que a toxina Ts5 não apresenta estrutura tridimensional 

disponível em banco de dados, desta forma, foi realizada uma estrutura 3D por modelagem 

molecular, sendo utilizada a plataforma Swiss Model que realiza a modelagem por homologia, 

tendo como resultado o template, 5CY0, que analisado pela plataforma MolProbity e pelo 

programa Verify3D demonstrou-se que tal modelo é muito favorável para manuseio. 

Posteriormente, buscou-se inibidores moleculares da proteína Ts5 no banco de dados, os quais 

não foram encontrados, sendo necessária a utilização  dos inibidores da proteína Ts3, os quais 

incluem: Clodanoleno e Azumoleno, selecionados das bases de dados PubChem e ZINC. Assim, 

utilizando-se do AutoDock Tools, foi efetuada a docagem molecular a partir da qual foram obtidos 

respectivamente os resultados de -7.8 kcal/mol e -7.2 kcal/mol , sendo todos inferiores ao valor 

de referência de -6.0kcal/mol, demonstrando-se que as ligações entre toxina e seus ligantes são  

estáveis. 
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Com relação ao tema da Iniciação Científica, é sabido que o exercício físico é benéfico para o 

organismo por recrutar os músculos do corpo, estimulando - dessa maneira - a circulação e, 

inclusive, o bombeamento do coração, o qual também é um músculo. Ademais, a solicitação de 

mais sangue para o bombeamento faz com que haja aumento da vascularização que irriga o 

músculo cardíaco. Nesse sentido, torna-se indubitável que a insuficiência cardíaca pode ser 

prevenida, tratada e identificada por meio do exercício físico. Assim, pacientes com insuficiência 

cardíaca precisam realizar atividades físicas de maneira supervisionada, para que haja uma 

prevenção secundária da condição. 

Isto posto, cabe salientar que o plano de trabalho "Avaliação da função autonômica durante os 

testes funcionais" tem como objetivo, dentro do projeto de Iniciação Científica, avaliar a 

capacidade dos pacientes com insuficiência cardíaca durante os testes funcionais realizados nos 

encontros com o grupo. Dito isso, dentre os testes funcionais está o teste de caminhada de 6 

minutos, o qual - de maneira resumida - consiste em fazer com que o paciente ande o mais rápido 

que ele conseguir durante 6 minutos, avaliando, assim, a pressão arterial (PA), frequência cardíaca 

(FC) e saturação de oxigênio em sangue arterial (SpO2). Com os achados descritos anteriormente 

conseguimos avaliar a capacidade do coração do indivíduo com insuficiência cardíaca e 

determinar qual seu tempo limítrofe de exercício físico, além de que a capacidade do paciente 

deve ser respeitada, recomendando que ele descanse se durante a caminhada sentir que está 

passando mal. 

Em suma, o plano de trabalho supracitado consegue determinar a capacidade do paciente com 

insuficiência cardíaca e, com a passagem do tempo de realização de exercícios físicos 

supervisionados, é possível que ele ajude a comprovar que a realização de atividades físicas por 

esses pacientes melhora consideravelmente a função cardiovascular, sendo um dos achados 

possíveis o aumento da distância que ele conseguiria percorrer durante os mesmos 6 minutos após 

algum tempo de rotina de atividade física. 

Frente ao projeto, vale frisar que os encontros foram realizados dentro dos padrões de 

higienização contra a pandemia da COVID-19, com os ensinamentos do professor e dos antigos 

estudantes do projeto, com a produção de vídeos sobre a montagem dos aparelhos necessários 

para os testes e, também, com o treinamento de reanimação para que os novos alunos consigam 

socorrer um paciente que, por um infortúnio, venha a ter um evento cardiovascular. 
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Resumo                                                                                                                                                                                                                                      

         O feijoeiro da família Leguminoseae é um elemento básico da dieta dos brasileiros, e 

constitui uma das principais fontes de proteína vegetal, com aproximadamente 33% de ter dessa 

molécula. Diversos fatores são limitantes para a produção dessa cultura, um dos principais é a 

incidência de doenças , podendo causar até 100% de danos em variedades suscetíveis, além de 

causar manchas nos grãos diminuindo o rendimento e depreciando a qualidade do produto, cada 

vez mais é pensado em práticas eficientes de controle, o uso de fungicidas tem suas vantagens 

porem podem causar problemas com resíduos e no ambiente, sendo necessário, desta forma, 

desenvolver métodos alternativos de controle de doenças, como a indução de resistência em 

plantas usando produtos naturais. No controle biológico, as pragas e outros transmissores de 

doenças são combatidos com a introdução de seus inimigos naturais, sejam fungos, vírus, 

bactérias, parasitoides ou insetos benéficos, conforme descrição da própria Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), controle biológico tem eficiência frente a várias doenças de 

plantas por proporcionar o controle aos patógenos causadores dessas. As pesquisas desenvolvidas 

por lá, por exemplo, já resultaram em produtos biológicos que não deixam resíduos nos alimentos 

e prometem ser inofensivos ao meio ambiente e à saúde humana. No laboratório de  Genética de 

Microorganismos foram realizados testes de antagonismo com fungos de interesse agronômico e 

com 33 bactérias oportunistas analisando as suas interações.                       
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As técnicas de representação vetorial de sequencias biológicas baseadas no método Sweep foram 

desenvolvidas com o propósito de facilitar a análise de proteomas de bactérias fixadoras de 

nitrogênio. Com os bons resultados obtidos visou-se avaliar a extensão desta tecnologia para 

análises em outras domínios, como organismos eucariotos - formigas. O escopo deste trabalho 

visou a criação de ferramentas para obtenção de atributos fenotípicos para posteriormente serem 

relacionadas com os dados moleculares de formigas representados vetorialmente (Sweep) visando 

futuras aplicações em aprendizado de máquina. O Antwiki é um website tem como meta a criação 

de uma página dedicada a cada formiga existente. No entanto, o Antwiki se abstém de padronizar 

e curar os dados apresentados por contribuintes especialistas. Dada a natureza da apresentação 

desses dados e o grande esforço amostral para a coleta manual dessas informações biológicas, 

análises em grande escala são difíceis de serem realizadas. Outros bancos como GLAD possuem 

tais informações de forma mais estruturada e tratada, mas ainda assim, a disponibilização de dados 

acionáveis de forma fácil e em grande quantidade ainda é um desafio. Desenvolvemos algoritmos 

para automatizar a extração desses dados usando técnicas de web scraping. A web scraping 

compreende uma série de técnicas com o objetivo de extrair informações, padronizadas ou não, 

diretamente de páginas da web, gerando como resultado dados estruturados e passíveis de serem 

utilizados e analisados. Destaca-se o uso da técnica de correspondência de padrão de texto (text 

pattern match) utilizando expressões regulares, uma forma codificada de gerar padrões de texto. 

O emprego da técnica pode ser realizado tanto por softwares específicos como através da 

construção de scripts utilizando diversas linguagens de programação, como Python, R ou 

MATLAB. Como resultado apresentamos um script em Python para facilitar a obtenção de 

grandes quantidades de traços funcionais do si te Antwiki, através de uma lista de espécies a serem 

imputadas no algoritmo em questão. O programa gerado serviu como base para análises de 

aprendizado de máquina (fora do escopo deste resumo). 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  582 

AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE INTERCONSULTA PSIQUIÁTRICAS DE ORIGEM 

AMBULATORIAL 

Nº 202212734 

Autor(es): Adrian de Oliveira Castro 

Orientador(es): Joao Guilherme Fiorani Borgio 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Hospital Geral, Interconsulta Psiquiátrica, Transtorno Mental 

 

A Interconsulta Psiquiátrica (ICP) é uma ferramenta importante no diagnóstico, manutenção e 

tratamento de distúrbios mentais em hospitais gerais, surgiu em hospitais gerais brasileiros em 

meados de 1950, como forma de enfermaria psiquiátrica, tratando pacientes internados por outras 

condições clínicas. Nesse estudo retrospectivo, descritivo e analítico, foi realizado por meio de 

uma análise dos pedidos de interconsulta de psiquiatria de pacientes internados no Complexo do 

Hospital de Clínicas da UFPR (CHC-UFPR). Os dados obtidos foram caracterizados em uma 

planilha de Excel online, onde todos os integrantes do grupo preenchiam e enriqueciam o banco 

de informações de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos como idade, sexo, formação 

educacional, estado civil, diagnósticos provisório e final, datas de internamento e da interconsulta, 

número de visitas, conduta terapêutica oferecida, motivo da solicitação da ICP, residente principal 

e assistente, preceptor principal e assistente. Foram analisadas cerca de 400 fichas de ICP datadas 

do período de 3 anos, com previsão de inserção do total de 600 fichas até o mês de Novembro de 

2022. Os resultados obtidos foram compilados e analisados pela equipe integrante. A pesquisa 

possui devida importância para elaboração de estratégias de saúde pública, para atuação na área 

hospitalar e psiquiátrica. Dentre os englobados pela pesquisa foi constatado que haviam pacientes 

com comorbidades infecciosas como COVID-19, HIV e Sífilis, além de pacientes internados pela 

obstetrícia, ginecologia, hepatologia, neurologia e cirurgia geral obtiveram prevalência dentre os 

pacientes analisados pela pesquisa.                                                                                                                                                              
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As disfunções temporomandibulares (DTM) constituem sinais e sintomas, de caráter 

multifatorial, que envolvem os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular e as 

estruturas associadas. A prevalência de DTM parece ser maior em pacientes com deformidades 

dentofaciais (DDF), associadas a maloclusão, quando comparados aos indivíduos com equilíbrio 

dentofacial. Nesse contexto, o tipo de má oclusão e a inclinação do plano oclusal parecem 

contribuir para a ocorrência da DTM. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar os diagnósticos 

de DTM com os tipos de má oclusão e a inclinação do PO em pacientes orto-cirúrgicos. Este 

estudo longitudinal foi desenvolvido com pacientes com DDF submetidos a cirurgia ortognática 

(CO) no Departamento de Estomatologia e Serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial da Universidade Federal do Paraná. O diagnóstico da DDF foi realizado por 

um cirurgião treinado, as medidas do plano oclusal foram quantificadas através das tomografias 

computadorizadas de feixe cônico, e o diagnóstico da DTM foi obtido através do DC/TMD 

(Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders). Os dados foram submetidos a análise 

descritiva e estatística no software SPSS, e foi considerado significante um valor de p < 0,05. 

Foram incluídos neste estudo 20 pacientes, avaliados antes e 6 meses depois da CO. A maioria 

era do gênero feminino (65%), brancos (85%), com média de idade de 29,95 anos (± 7,8). Em 

relação ao diagnóstico da DDF, a maioria dos pacientes apresentou má oclusão classe II de Angle. 

No período pré-operatório, 7 indivíduos apresentaram DTM muscular, 10 apresentaram DTM 

articular e 3 cefaleia associada à DTM. No pós-operatório apenas 4 se mantiveram com DTM 

muscular, 7 com DTM articular e nenhum apresentou cefaleia. Entretanto, apenas foi observada 

redução estatisticamente significante para a variável cefaleia. Não houve associação entre a 

prevalência de DTM pós-operatória com a inclinação pós-operatória do plano oclusal (p > 0,05). 

A manipulação cirúrgica do plano oclusal também não teve relação com a DTM pós-operatório 

(p > 0,05). Não houve diferença da DTM pós-operatório entre os pacientes classe II e III. É 

possível concluir que a cefaleia associada à DTM melhora após a CO, e que o tipo de má oclusão 

e a inclinação do plano oclusal não interferem na DTM pós-operatória.  
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Dentre os protozoários que acometem os animais e o homem, a Giardia spp. tem seu lugar de 

destaque. Este fato se deve principalmente ao seu potencial zoonótico e aos possíveis sinais 

clínicos de sua infecção. Por ser um parasito de fácil disseminação quando não há higiene básica 

e de difícil controle em casos de alta concentração de animais, o presente estudo tem como 

objetivo determinar a casuística desse parasito intestinal presente em cães ou gatos do bairro Boa 

Vista, em Curitiba-Pr, através da realização de dois tipos de exames de fezes (de flutuação e de 

sedimentação), relacionando o resultado dos exames com fatores como o acesso à rua desses 

animais e a presença de outros animais na mesma residência (seja cão ou gato). Ao todo 57 

amostras foram coletadas e analisadas (49 cães e 8 gatos), sendo apenas uma positiva Giardia spp. 

(1,75%). O cão positivo para Giardia spp. apresentava acesso à rua sem acompanhamento do tutor 

e também contava com presença de outros animais na mesma residência. Também foi possível 

observar a presença de ovos de Toxocara canis na amostra de fezes um dos animais analisados 

(1,75%), estando esse relacionado ao acesso à rua sem supervisão do tutor. Dos animais com 

diagnóstico negativo para a presença de cistos ou ovos nas fezes 90,91% não apresentavam acesso 

à rua sem acompanhamento do tutor e 43,64% não contavam com a presença de outro cão e/ou 

gato na residência. Os resultados demonstraram que há baixa frequência de diagnósticos positivos 

para a presença de Giardia spp. nas fezes de cães e gatos do bairro Boa Vista, em Curitiba-Pr. 

Mas, apesar disso, a existência de um animal positivo indica não somente que esse parasito está 

presente no bairro como traz à tona a importância desse parasito tanto para a clínica, como para a 

saúde única devido ao seu potencial zoonótico. 
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A gota é o tipo de artrite inflamatória mais prevalente na população. Ela é causada pelo depósito 

de cristais de urato monossódico nas articulações, com consequente resposta do sistema imune 

inato por meio do inflamassoma NLRP3, levando a episódios agudos de inflamação. Os flares, 

como são chamados, possuem como características o edema, calor, rubor, são auto-limitados e 

costumam acometer, inicialmente, a primeira articulação metatarsofalangeana. A deposição dos 

cristais ocorre em indivíduos que possuem altos níveis de ácido úrico sanguíneo, porém não são 

todos os indivíduos hiperuricêmicos que irão desenvolver a deposição de cristais, e naqueles com 

deposição, não são todos em que as crises de gota irão acontecer. Ainda não está elucidado na 

literatura o porquê isso acontece. Procurando auxiliar na resposta a essa pergunta, esse projeto 

visa analisar a prevalência de características clínicas e laboratoriais e suas correlações em 

pacientes com gota, hiperuricêmicos sem gota e normoricêmicos.  Foram feitas anamneses, coleta 

de dados antropométricos, dados vitais, de dados dos prontuários, de parâmetros bioquímicos, 

perfil lipídico, glicemia e coleta de amostra de sangue de pacientes dos ambulatórios de 

Reumatologia e Nefrologia do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná. Com os dados coletados foi determinado o índice de massa corpórea, a presença de 

obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e síndrome metabólica e 

a partir daí verificado a presença de correlação com os três grupos analisados. O intuito é verificar 

se existe associação de fatores que aumentam o risco cardiovascular e os níveis de ácido úrico, e 

se o risco é maior nos pacientes com gota, independente da uricemia. Também foi verificado se 

existe diversidade de células imunes entre os grupos. Os dados coletados também serão utilizados 

em outro projeto que visa correlacionar alterações genéticas no gene NAIP nos pacientes com 

gota. 
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A Acácia Negra é a 3° espécie mais plantada no Brasil, assim, é importante definir se as árvores 

mortas, sempre encontradas nesses plantios, também podem ser utilizadas como produtos. O 

objetivo desse trabalho é apresentar: densidade básica, carbono orgânico, poder calorífico 

superior, teor de materiais voláteis, teor de carbono, teor de carbono fixo e teor de cinzas para a 

necromassa de plantios de Acácia Negra no estado do Rio Grande do Sul situados nos municípios 

de Encruzilhada do Sul, Cristal e Piratini. Os plantios estão divididos em 4 classes de idade: jovem 

(entre 1 e 1,83 anos), médio inicial (entre 2,33 e 3,08 anos), médio avançado (entre 5 e 5,75 anos) 

e maduro (entre 9,83 e 10,08 anos). Os dados foram obtidos por meio do inventário florestal 

realizado com o emprego da técnica de amostragem aleatória simples. Nas sub-parcelas foram 

identificadas as árvores mortas (em pé), que somaram 27 no total, e em todas essas árvores foram 

mensuradas as seguintes variáveis: altura, cap, biomassa dos componentes galhos e do fuste e a 

densidade, além da coleta de amostras para avaliação de suas propriedades energéticas. Após as 

análises de laboratório, os dados foram inseridos em planilhas de Excel para a construção de 

gráficos e tabelas de cada variável energética. O valor do estoque de necromassa do fuste 

encontrado, variou entre 1,12 e 68,30 kg/árv sendo o maior resultado da região de Piratini 

enquanto da copa, variou entre 0,22 e 8,70 kg/árv sendo o maior também da região de Piratini. A 

densidade básica da copa das árvores variou de 0,40 – 0,54 g/cm³, e para o fuste a variação foi de 

0,40 a 0,55 g/cm³. Os maiores valores de carbono orgânico para copa encontrados foram para o 

estágio jovem da região Encruzilhada atingindo 44,58 g/cm³. O maior valor de carbono fixo para 

o fuste foi de 28,35% na idade média inicial enquanto para a copa foi de 26,71 na idade jovem, 

ambos em Encruzilhada do Sul. Para o teor de materiais voláteis, o maior valor do fuste foi de 

79,69% e da copa 77,28%. O teor de cinzas atingiu o valor máximo de 1,45% para o fuste e 1,69% 

para a copa. Pode-se observar que o poder calorífico da copa é maior que o do fuste em todas as 

regiões avaliadas, variando de 4.394,00 kcal/kg até 4.927,50 kcal/kg para copa e de 4.430,44 

kcal/kg até 4.902,00 kcal/kg para o fuste. Conclui-se que as variáveis energéticas apresentam uma 

flutuação entre as diferentes idades nos três locais avaliados. Além disso o potencial energético 

da necromassa é semelhante ao da biomassa e por isso pode ser utilizado como fonte de energia. 
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Em um mundo em constante evolução e onde a adoção de medidas cada vez mais eficientes para 

entender e modelar as redes de abastecimento de água, assim, é visando promover um melhor 

entendimento de técnicas de modelagem e simulação computacional destas redes que este 

trabalho foi realizado. 

   Os Softwares utilizados para está pesquisa foram o software Epanet, um programa de 

computador que permite executar simulações estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico 

e de qualidade da água em redes de distribuição pressurizada, desenvolvido pela USACE, e o 

AutoCAD (através da aplicação denominada Sistema UFC), desenvolvida pelo Laboratório de 

Hidráulica Computacional da Universidade Federal do Ceará, está aplicação foi usada para o 

dimensionamento da rede, para posterior exportação para o Epanet. 

   O estudo foi realizado no balneário de Praia de Leste na cidade de Pontal do Paraná, localizada 

no litoral do estado do Paraná, na região Sul do Brasil. Uma característica que torna está área de 

especial interesse para este tipo de estudo é a grande variação nos padrões de consumo ao longo 

do ano, sendo o consumo de água na época de veraneio várias vezes a média anual e ainda mais 

discrepante quando comparada com os períodos de tempo com menor consumo. Há, em 

correlação com aumento no consumo de água, o aumento da população da cidade durante os 

períodos de veraneio. 

   Através de dados Planialtimétricos foi construído um MDT da área de estudo e através de 

modelo foram obtidas curvas de nível, com essas curvas de nível e a estrutura de arruamento do 

Balneário Praia de Leste obtido por imagens de satélite retiradas do Google Maps. Com esses 

dados foi possível modelar uma rede que simula o abastecimento para a região de estudo com o 

auxílio do módulo UFC2 da aplicação Sistema UFC. Em seguida foi realizado a otimização 

quanto ao diâmetro das tubulações e sua disposição na rede utilizando o módulo UFC4. 

Concomitantemente com a otimização das tubulações e obtida também um orçamento dessas 

tubulações. Essa rede foi importada para o software Epanet, onde foram realizadas simulações 

com padrões de consumo simulando a flutuações no consumo de água. Foram testadas diferentes 

tipologias para a otimização da rede com os padrões de consumo. 

   Realizou-se a discussão sobre as diferentes tipologias testadas e seus resultados nas simulações 

e por fim foram explanadas conclusões obtidas no estudo. 
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O presente trabalho aborda a linearização do sinal de amplificadores de potência (PA), 

dispositivos comumente empregados nas áreas de eletrônica, telecomunicações e radiofrequência. 

Como seu próprio nome sugere, aumentam a potência aplicada na sua entrada, e o fazem por 

métodos lineares. Contudo, em algumas situações a operação de um PA passa para ordens 

superiores, prejudicando a eficiência energética do meio em que está atuando. Para corrigir este 

fato, podem ser utilizadas manipulações de dados, onde as redes neurais se destacam. O projeto 

explora um modelo de rede neural baseada em Group Method of Data Handling (GMDH), uma 

topologia que trabalha com a organização em camadas, em que cada camada possui uma certa 

quantidade de neurônios. O GMDH é considerado um modelo eficiente mesmo com significativa 

inserção de dados, carregando o sinal de forma unidirecional e processando informações pela 

função de ativação contida em cada neurônio. Assim, baseando-se no GMDH foram inicialmente 

construídos dois métodos que serviram como ponto de partida para todo o projeto – chamados de 

Abrangente e Seletivo – por meio de programação com MATLAB. Essas estruturas diferem no 

modo que selecionam neurônios, uma sendo mais rigorosa que a outra na escolha das 

informações, e apresentam bons resultados de Normalized Mean Square Error (NMSE) quando 

treinadas, na ordem de -35 dB. Ao apresentarem bom desempenho, tornam-se o fundamento para 

novas simulações e abrem possibilidades de redimensionar suas estruturas, a fim de diminuir 

ainda mais o erro. Então o trabalho progrediu para a realização de um modelo GMDH Expandido, 

que utiliza expansão em bases de Laguerre para localizar mínimos. Ao treinar essas novas rotinas, 

constatou-se que o método Expandido possui potencial de melhorar os resultados, chegando até 

a -40 dB com um conjunto de amostras de um PA. Em sequência, os métodos Abrangente e 

Seletivo foram adaptados para trabalhar como rede neural real. Essa modificação exigiu mais 

manipulações matriciais e vetoriais para reconfigurar o conjunto de amostras, mas também 

mostrou um funcionamento satisfatório ao apresentar NMSE de extração de até -35,27 dB. Dessa 

forma, constata-se que os códigos de Abrangente e Seletivo permanecem se firmando como 

alternativas para linearizar o sinal do PA, uma vez que suas adaptações em outras topologias 

mantêm o erro em ordens baixas. 
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Um primeiro contato com a Etnomatemática despertou a curiosidade em adentrar esta temática e 

verificar como ela vem sendo utilizada na pesquisa paranaense. Assim, com o objetivo de mapear 

teses e dissertações sobre Etnomatemática desenvolvidas no estado do Paraná, levantou-se a 

seguinte pergunta direcionadora: “o que dizem as pesquisas paranaenses sobre Etnomatemática?”. 

Sob a luz de tal pergunta, iniciou-se a busca por pesquisas no Catálogo de Teses & Dissertações 

da CAPES a partir da palavra-chave: “ETNOMATEMÁTICA”. Selecionando, em seguida, as 

pesquisas desenvolvidas em Instituições de Ensino Superior do Paraná, foram encontrados 

quatorze trabalhos, dos quais oito serão apresentados, são eles: “Educação Matemática e a 

Aquisição do Conhecimento Científico: alguns caminhos a serem trilhados”, o qual analisou 

produções literárias em Educação Matemática atendo-se, principalmente, à Etnomatemática; 

“PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA: ponderações da prática pedagógica”, que identificou 

conhecimentos matemáticos utilizados em uma comunidade rural e utilizou-os para elaborar 

atividades contextualizadas; “O estado educador, as ditaduras cívico-militares e o Movimento da 

Matemática Moderna no Brasil e na Argentina: aproximações e distanciamentos”, o qual trouxe 

a Etnomatemática como um dos motivos para o fim da Matemática Moderna; “Matemática e 

africanidades brasileiras: narrativas de professores(as) negros(as) sobre o trabalho com relações 

étnicos-raciais no cotidiano escolar”, trabalho que coletou experiências de professores militantes 

negros que incluiam em suas aulas conhecimentos da cultura negra; “Monitoria na escola do 

campo: alunos ajudando alunos na aprendizagem da matemática”, que produziu uma sequência 

de atividades a partir de conhecimentos utilizados por uma comunidade do campo; “Saberes 

Matemáticos nas escolas Itinerantes: Complexos de Estudos”, o qual observou a organização e o 

cotidiano de uma escola rural itinerante; “Um estudo da aplicação prática das grandezas de área 

e de volume e suas relações de proporção, aplicadas ao cotidiano do aluno”, que utilizou o filme 

“As viagens de Gulliver” para trabalhar proporcionalidade em sala de aula; “Cordas de Areca na 

Formação de Professores que Ensinam Matemática no Timor Leste”, o qual identificou 

conhecimentos matemáticos mobilizados por agricultores de Areca no Timor Leste. A partir da 

leitura destes trabalhos, foi possível concluir que os pesquisadores utilizaram a  Etnomatemática 

sob diferentes perspectivas, sendo identificadas perspectivas metodológicas, socioculturais e 

teóricas. 
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Este trabalho experimental buscou investigar a produção, utilização e verificar a eficiência dos 

polímeros e semicondutores orgânicos Álcool Polivinílico (PVA - Poly(vinyl alcohol))  -  sintético 

e solúvel em água  -   e celulose microfibrilidada (MFC)   -  composto sustentável de fácil obtenção  

-  aplicados em transistores orgânicos de porta eletrolítica  (EGOFETs  -  Electrolyte-Gated 

Organic Field Effect Transistors) em arquitetura vertical utilizando filme de gel iônico 1 - ethyl - 

3 - methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (EMIM - TFSI) como eletrólito, e 

também, substrato feito de óxido de índio dopado com estanho (ITO) compondo os eletrodos 

fonte e dreno, bem como, folhas de ouro (Au) para os eletrodos da porta. Tais polímeros foram 

selecionados devido a suas propriedades mecânicas, convenientes para a a composição dos 

eletrólitos e também foi estudada a contrução de um EGOFET, pois este modelo se destaca em 

relação a sensitividade, miniaturização e produção de larga escala e sua estrutura vertical foi 

escolhida por simplicidade de produção. Os objetivos desta pesquisa foram introduzir as 

propriedades mecânicas dos polímeros escolhidos no componente eletrônico (transistor orgânico) 

para possibilitar elasticidade do componente e diminuindo a perda de mobilidade de trasportar 

cargas para possíveis áreas de aplicação como, por exemplo, sensores bioeletrônicos orgânicos. 

Contudo, devido a substituição de bolsista em 2022, junto ao período de pandemia de Covid-19, 

apenas estudos teóricos e algumas práticas laboratoriais foram exercidas e a produção do 

dispositivo não foi possível pois houveram poucos meses disponíveis de trabalho devido à 

necessidade do pedido de cancelamento da iniciação científica por conta  da eventual colação de 

grau do bolsista atuante. 
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A busca por alternativas mais limpas de produção energética utilizando fontes renováveis, vem 

crescendo cada vez mais. A biomassa é uma fonte energética com grande potencial de expansão. 

Sendo o capim elefante uma fonte de biomassa vegetal, ele e seus variados genótipos vem sendo 

alvo de estudos para fins energéticos devido à alta produção e qualidade energética da biomassa. 

O capim elefante cultivar BRS Kurumi, possui porte baixo, rápida rebrota com crescimento 

vegetativo vigoroso, rápida expansão foliar e intenso perfilhamento. Diante das características de 

incremento de biomassa e necessidade de adquirir informações relevantes do ponto de vista 

energético da biomassa, o objetivo do referido trabalho foi avaliar as características físico-

químicas e energéticas do capim elefante cultivar BRS Kurumi para produção de biocombustíveis 

sólidos. A biomassa proveniente do capim elefante BRS Kurumi, de um plantio com 6 meses de 

idade foi coletada em uma propriedade rural no município de Palotina-PR. Foi determinado para 

as amostras o teor de umidade no momento da coleta, teor de cinzas, materiais voláteis e carbono 

fixo, além dos teores de lignina, holocelulose e celulose. Os teores de umidade no momento da 

coleta, materiais voláteis, carbono fixo e cinzas, foram de 64,79%, 70,69%, 17,56% e 11,74%, 

respectivamente. Para lignina determinou-se teor de 4,89%, holocelulose 58,69% e celulose 

46,66%. Embora o teor de cinzas tenha se mostrado elevado se comparado a madeira, os 

resultados são próximos aos observados para biomassas para fins energéticos, inclusive com 

relação ao poder calorífico superior, que foi de 15,07 MJ kg-1. Como a biomassa do capim 

elefante BRS Kurumi apresentou resultados que demonstram potencial para fins energéticos, 

estudos relacionados a produção de biocombustíveis devem ser estudados em trabalhos futuros.  
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Características do circuito como sua complexidade e frequência acabam por tornar as simulações 

computacionais desses esquemáticos custosas. Com isso, métodos para a simulação são 

demandados para tratar circuitos de grande complexidade. O presente trabalho tem como objetivo 

o desenvolvimento do método do Regime Permanente Quase Periódico (QPSS) para análise de 

circuitos excitados por duas frequências diferentes. Foi considerado que o circuito está em regime 

permanente amostrando-se o sinal na frequência fundamental em instantes igualmente espaçados 

no tempo, e o número de instantes depende do número de harmônicas consideradas para a menor 

frequência. A amostragem do circuito em instantes igualmente espaçados pode ser feita no 

domínio da frequência, utilizando-se um processo semelhante à transformada de Fourier, que 

depende do número de harmônicas consideradas para a menor frequência, e com esse mesmo 

processo, é possível criar uma matriz de delay, que atrasa no tempo os pontos amostrados do 

circuito em um período da maior frequência. Assim, na construção do algoritmo para solução de 

circuitos com o QPSS é feita uma estimativa de pontos iniciais igualmente espaçados no tempo, 

e cada instante é simulado por um período da maior frequência, onde o número de instantes de 

tempo simulados dependem do número de harmônicas consideradas para a maior frequência. 

Então, aplica-se a matriz de delay nesses pontos simulados pelo transitório, que são comparados 

com suas estimativas iniciais. As estimativas iniciais após simuladas e atrasadas pela matriz de 

delay devem ser iguais aos seus valores iniciais. Portanto, elaborou-se um algoritmo seguindo 

essa lógica utilizando-se da linguagem de programação Python, e seu ferramental oferecido para 

solução de problemas matemáticos. Os resultados da simulação foram comparados com os de um 

método já estudado na literatura, a Análise Periódica de Corrente Alternada (PAC). Após a 

implementação do QPSS, foram testadas as imposições de pequenos e grandes sinais para as duas 

frequências presentes no circuito, onde observou-se diferenças significativas na precisão dos 

resultados quando são considerados grandes sinais para a maior ou menor frequência.  Nota-se 

que no PAC, a mudança de qual tom recebe pequenos sinais não influencia no resultado da 

simulação. Portanto, conclui-se que a escolha de qual tom são considerados pequenos ou grandes 

sinais no QPSS é importante para a obtenção de resultados coerentes na simulação do circuito e 

suas características, enquanto no PAC essa escolha não possui influência no resultado obtido. 
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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. Os valores de MAD e RMSE para 13C foram inferiores a 10 

para todos os níveis de teoria para a conformação E, apontando-a como a mais provável para a 

acremofuranona B. Já na configuração Z, todos os níveis de teoria apresentaram MAD ou RMSE, 

ou ambos, superiores a 10. Quanto aos dados de MAD e RMSE para 1H, os resultados foram 

favoráveis na maioria dos níveis de teoria e em ambas as configurações E e Z. Já o método de 

DP4+, para os níveis de teoria selecionados, demonstrou que há maior probabilidade da molécula 

apresentar configuração estereoquímica E, alcançando 100% de probabilidade para ambas 

solvatações no nível de teoria B3LYP. Conclusivamente, a estatística empregada sugere que a 

ligação dupla entre os carbonos C-8 e C-17 tem configuração E, resolvendo portanto a incerteza 

na estereoquímica da molécula da acremofuranona B. 
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Diante do atual alto consumo e demanda de energia em todo o mundo, uma possível e viável 

mudança para uma matriz energética sustentável tornou-se um dos pilares para a sustentabilidade 

global. O uso de energia renovável tem sido um dos temas mais atrativos nos últimos anos. 

Diversas políticas públicas têm sido discutidas e aprovadas sobre o assunto. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) propôs a chamada Agenda 2030, que considera 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem alcançados até o ano 2030. Em apoio à Agenda 

2030, muitas pesquisas sobre a produção de combustíveis a partir de fontes limpas e sustentáveis 

estão sendo conduzidos pela comunidade científica ao redor do mundo. No entanto, por ser um 

tema de grande aplicabilidade e visibilidade, o desenvolvimento de uma matriz energética verde 

acaba sendo um dos grandes desafios enfrentados pela ciência. Os combustíveis fósseis são finitos 

e também uma importante fonte de poluentes ambientais, por isso a escolha de utilizar fontes 

renováveis de energia tende a ser uma alternativa cada vez mais atraente e crescente. O hidrogênio 

é um combustível com alto poder calorífico e é conhecido como o elemento gasoso mais 

abundante e de estrutura química mais simples. A comunidade científica que pesquisa células de 

combustível tem dado muita atenção à geração e armazenamento de hidrogênio. O hidrogênio 

pode ser gerado por meios metálicos, por exemplo, pela oxidação do alumínio em uma solução 

alcalina. A utilização de metais recicláveis, como o alumínio neste estudo, é uma opção para 

processos sustentáveis de geração de hidrogênio. No entanto, como qualquer reação química, 

parte dos produtos gerados são resíduos, e alguns até prejudiciais ao meio ambiente, o que 

inviabiliza a produção de combustíveis sustentáveis caso não se encontre uma destinação 

industrial tecnológica adequada para esses resíduos. O presente estudo compreendeu a 

investigação das aplicações industriais e tecnológicas dos produtos da reação de geração de 

hidrogênio a partir do alumínio. Dominar os parâmetros de reação química dessa reação é 

fundamental para o projeto ideal de um sistema de geração de hidrogênio. A destinação dos 

resíduos é relevante, pois torna a cadeia de fornecimento de energia completa e sustentável. 
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Os aços avançados de alta resistência foram desenvolvidos para suprir a demanda da indústria 

automobilística por carrocerias mais leves e seguras. Entre eles, destaca-se o aço Dual Phase, cuja 

microestrutura é composta por duas fases metálicas, ferrítica e martensítica. Tendo em vista a 

aplicabilidade desse material em partes estruturais da carroceria veicular, torna-se fundamental o 

estudo do seu desempenho no processo de estampagem. Com base nisso, o presente trabalho tem 

por objetivo estudar o efeito que a força do prensa-chapas e a geometria do drawbead têm na 

transformação da microestrutura do aço DP780, durante o ensaio de estampagem Nakazima. Para 

isso, foram pegos corpos de prova já ensaiados em estudo anterior, com forças de prensa-chapas 

de 569, 785 e 1157 KN, em quatro diferentes geometrias de drawbead: plano, circular, triangular 

e quadrada.  No estudo em questão foram utilizados apenas as amostras testadas com a força de 

prensa-chapas de 785 KN, com as quatro geometrias de drawbeads citadas. Foram então 

realizados ensaios de dureza e microscopia óptica nas amostras, nas regiões onde ocorreu a trinca 

e na região deformada pelo drawbead. Com os resultados desses ensaios, buscou-se então avaliar 

o impacto do processo de estampagem no modo de encruamento do material e o seu efeito na 

conformabilidade da chapa metálica devido ao esforço restritivo ao escoamento do material. Pela 

análise dos resultados, pôde-se comparar a variação de dureza e a transformação da microestrutura 

das chapas. Pelas imagens em microscópio óptico, observou-se a variação do tamanho e da 

geometria (alongamento) dos grãos. Desta forma, os resultados apontaram que o drawbead plano 

encruou mais a região da trinca, ou seja, fragilizou mais o material. Fato este também observado 

através dos resultados de dureza, que apresentaram valores mais elevados para o drawbead plano, 

quando comparados aos testes realizados com as demais geometrias de drawbead. Esse fato se 

confirma pelo drawbead plano ter apresentado a pior estampabilidade da chapa, de acordo com 

as curvas limite de conformação obtidas anteriormente. Os corpos de prova conformados com as 

demais geometrias de drawbeads apresentaram grãos maiores e com maior equiaxialidade. Isso 

justifica a sua maior estampabilidade indicada pelas curvas limite de conformação. Assim, pode-

se concluir que a análise microestrutural de fato aponta para uma forma concreta de se avaliar a 

conformabilidade de chapas metálicas, com forte potencial para o desenvolvimento de sub-rotinas 

para simulação computacional do processo de estampagem. 
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A Bacia do Recôncavo é uma bacia rifte formada durante a separação da América do Sul e da 

África no Mesozoico. Está localizada na região nordeste do Brasil e engloba uma área de 

aproximadamente 46.000 km2. Essa bacia faz parte do sistema de rifte Recôncavo-Tucano-

Jatobá, que é constituído por semi-grabens orientados nas direções NE-SW e N-S correspondendo 

às bacias do Recôncavo, do Tucano e do Jatobá. A Formação Maracangalha apresenta indícios 

do contexto lacustre inicial da fase sin-rifte, quando se definiu o arcabouço estrutural da bacia. É 

composta por lamitos e arenitos, sendo que os últimos funcionam como reservatórios de gás 

natural. Com o intuito de caracterizar as fácies desses reservatórios, foram descritos os 

testemunhos dos poços 7-CX-23-BA, 7-CX-24-BA e 7-CX-56-BA, do campo de Cexis, e 

separados em 10 fácies sedimentares, sendo elas: Fm (Folhelho maciço), Sm (Siltito maciço com 

raras estratificações cruzadas e ripples), Sf (Siltito maciço com presença de injetitos e estruturas 

de fluidização), Am (Arenito maciço com raras estratificações cruzadas e ripples), Af (Arenito 

maciço com presença de injetitos e estruturas de fluidização), Rm (Ritmito siltoso ou arenoso 

maciço), Rcr (Ritmito siltoso ou arenoso maciço com estratificações cruzadas, ripples e algumas 

estruturas de carga), Rfi (Ritmito siltoso ou arenoso com estruturas de carga, presença de 

estruturas de fluidização e injetitos), Cs (Conglomerado de matriz síltica, com clastos de arenito, 

fragmentos de argila e presença de de estruturas de fluidização) e Ca (Conglomerado de matriz 

arenosa, com clastos de arenito, fragmentos de argila e presença de estruturas de fluidização). A 

partir da descrição dos testemunhos, foram elaborados os perfis colunares de cada poço e uma 

tabela de associações de fácies de acordo com o ambiente deposicional interpretado. Com isso, 

foi possível realizar a correlação estratigráfica dos poços estudados. Interpretou-se que o possível 

ambiente deposicional, presente durante a deposição dessas rochas, seja lacustre associado a 

fluxos gravitacionais. 
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Diante das evidências de que peixes têm capacidade de sentir, a consideração do seu bem-estar 

torna-se essencial. Assim, a preocupação com o bem-estar animal se estendeu para os peixes, mas 

informações sobre o assunto ainda são escassas. O nosso objetivo foi compreender como o bem-

estar animal é abordado na formação dos profissionais envolvidos na piscicultura e como eles 

atuam em relação ao bem-estar dos peixes. A hipótese é de que a educação dos técnicos da 

piscicultura brasileira no que tange ao bem-estar animal é incipiente. Um questionário online, 

composto de questões abertas e fechadas, foi enviado para 100 contatos. Em um período de 45 

dias foram captados trinta e dois respondentes, sendo 56,3% do sexo feminino. As faixas etárias 

de maior prevalência foram de 25-34 anos (34,4%) e 35-44 anos (34,4%). Quase a totalidade 

(96,9%) dos respondentes relatou ter conhecimento prévio sobre bem-estar animal e todos 

consideraram que o bem-estar dos peixes é importante. Grande parte dos respondentes (84,4%) 

afirmou que os peixes são capazes de experienciar emoções negativas, principalmente fome e 

medo; 71,9% dos respondentes reconheceram emoções positivas nos peixes, sendo a saciedade e 

o prazer as mais citadas. Todos os respondentes afirmaram que os peixes são capazes de sentir 

fome e 96,9% que eles sentem dor. Em relação à qualidade do ensino do bem-estar animal em sua 

formação profissional, 56,3% dos respondentes classificaram como satisfatório (7 ou mais, em 

uma escala de 10). Dos respondentes, 90,6% acreditam que quanto melhor a qualidade do ensino 

sobre o tema, melhor será o bem-estar dos peixes envolvidos na produção e quase todos (96,9%) 

acreditam poder afetar diretamente o bem-estar desses animais. Assim, existe algum 

conhecimento sobre bem-estar de peixes, com possibilidades de melhoria, sendo a firme 

convicção de que os profissionais podem afetar diretamente o bem-estar dos peixes um resultado 

promissor.  
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Com a finalidade de otimizar a produção e melhor a qualidade dos produtos, o setor madeireiro 

investiu no uso de equipamentos modernos, como a router CNC (Controle numérico 

computadorizado). Estes equipamentos são utilizados em processos como padronização, 

fresagem, perfuração e ranhura, especialmente na indústria de móveis e molduras. O ajuste ideal 

dos parâmetros de usinagem da madeira na router CNC é importante em processos de acabamento 

onde a qualidade da superfície usinada é exigida. Assim este trabalho teve como objetivo avaliar 

o efeito dos parâmetros de velocidade de corte e velocidade de avanço da usinagem em router 

CNC na qualidade de superfície da madeira de clones de Eucalyptus. Amostras da madeira de 

Eucalyptus foram confeccionadas para os ensaios. Foram utilizadas três velocidades de corte 

(Vc), 20, 30 e 40 m.s-1. As velocidades de avanço (Vf) utilizadas foram de 6, 10, e 15 m.min-1. 

As medições da rugosidade da superfície foram realizadas com rugosímetro de arraste, conforme 

norma técnica. A superfície usinada da madeira com a maior Vc (50 m.s-1) apresentou os menores 

valores de rugosidade, sendo inferiores aproximadamente 13%, 11% e 12% para os parâmetros, 

Ra, Rt e Rz, respectivamente quando comparadas às médias obtidas para as menores velocidades 

de corte (30 e 40 m.s-1). Para o parâmetro Ra, as menores Vf (6 e 10 m.min-1) apresentaram para 

o Ra uma redução de 53,8 % na rugosidade quando comparados a velocidade de 15 m.min-1. Para 

os demais parâmetros de rugosidade (Rt e Rz), ao reduzir a Vf de 15m.min-1 para 6m.min-1, 

houve uma redução de mais de 40%, o que de maneira geral, indica que quanto menor o valor, 

melhor será a qualidade da superfície a ser usinada. Os resultados indicam o potencial de melhor 

qualidade de superfície da madeira de clones de Eucalyptus utilizando maiores velocidades de 

corte e menores velocidades de avanço na usinagem em router CNC. Além disso, as descobertas 

deste estudo apresentam potencial para serem aplicadas na indústria de móveis e molduras com a 

redução do tempo, energia e custos de produção, além de tornar o uso da madeira mais sustentável. 
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O estuário do Rio Oiapoque se localiza na fronteira Brasil–Guiana Francesa, e é caracterizado 

como um ambiente pristino com uma intensa descarga fluvial, de sedimentos e de matéria 

orgânica (MO). A MO sedimentar corresponde à biomassa presente e que alcança os ambientes 

marinhos, onde condições ambientais e dinâmicas das zonas costeiras influenciam estas fontes de 

MO. Desta forma, busca-se compreender e distinguir as principais fontes de MO para os estuários, 

utilizando de indicadores da composição elementar e isotópica da MO. Neste trabalho utilizaram-

se as razões elementares de COT, NT e C/N e as razões isotópicas de δ13C e δ15N para determinar 

a composição da MO em amostras de sedimentos superficiais do estuário do Rio Oiapoque. Cerca 

de 8-10 mg de sedimento amostrado foram pesados e analisados, juntamente com os padrões de 

calibração, através de um analisador elementar Flash 2000 acoplado à interface Conflo-IV com 

um detector de espectrometria de massa de razão isotópica (Thermo Scientific Delta V Advantage 

Isotope ratio MS). Análises estatísticas foram realizadas (correlação de Pearson e Spearman, 

ACP, entre outras) onde se obtiveram os teores e devidas correlações para as razões estudadas. 

Em primeiro lugar observou-se a natureza orgânica da MO sedimentar coletada, as análises de 

COT, CIT e NT (onde NT foi correspondente a fração orgânica) apresentaram uma distribuição 

similar. A razão C/N apresentou, a montante do estuário, teores correspondentes ao aporte 

terrígeno (~ 24); a jusante, os teores estavam relacionados ao aporte marinho (~5 e 9). Os 

resultados foram marcados pela alta presença de mistura, predominante no centro do estuário. 

Para as razões isotópicas do δ13C (‰) os teores apresentados foram pouco variáveis ao longo do 

estuário, com baixos teores de δ13C (~ -27 (‰)) a montante e próximos ao deságue de rios (aporte 

terrestre e/ou por plantas do tipo C3). Os valores intermediários (~ -24 (‰)) (mistura) foram 

presentes em todo o estuário, principalmente ao centro. Quanto mais próximos à desembocadura 

mais altos os teores encontrados (~ -22 (‰)) (aporte marinho). A razão isotópica δ15N (‰) 

apresentou uma variação de valores em torno de ~ 3 (‰) (provenientes de vegetais terrestres), 

sendo encontrados principalmente na região interna, e em sua desembocadura onde há o deságue 

de rios. Desta forma, podemos caracterizar o estuário do Rio Oiapoque como predominantemente 

influenciado por MO de origem terrígena, com influência de mistura de fontes de MO sedimentar 

através da dinâmica do estuário que distribui a MO ao longo do gradiente estuarino. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  601 

AGROECOLOGIA E FORMAÇÃO DOCENTE 

Nº 202211014 

Autor(es): Luana Renata de Oliveira Silva 

Orientador(es): Silvana Cassia Hoeller 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Agroecologia, Educação, Formação Docente 

 

Para compreender os processos da formação docente, a partir dos aspectos imbricados aos 

princípios da agroecologia, na relação com as escolas do campo e urbanas, buscou-se imbricar a 

prática aos conhecimentos escolares. Nesse aspecto, foi construído um arcabouço teórico-prático 

das relações entre a formação docente nas escolas do campo, na integração com a realidade das 

comunidades e os princípios da agroecologia, em diálogo com a sustentabilidade. Nessa 

perspectiva, a pesquisa iniciou-se com um processo de estudo do conhecimento produzido na área 

das temáticas formação docente e agroecologia. Utilizamos como fontes, as produções 

depositadas no repositório da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e na base de dados da Scielo. Para isto, elegemos as palavras de busca: Agroecologia e 

Educação do Campo, buscando relacionar a temática formação docente. A escolha do período 

histórico ao qual delimitamos esta pesquisa assumiu-se o ano de 2015 com término em 2021, para 

que pudéssemos proceder o processo de análise. Dentro do recorte das produções buscamos criar 

categorias e indicadores que estivessem imbricadas na problematização da formação docentes, 

agroecologia e escola do campo e/urbana. Para refinar a análise na perspectiva da totalidade, 

foram construídos categorias e indicadores que estabelecem um diálogo entre formação docente, 

escola do campo e agroecologia. As categorias nomeadas foram: Agroecologia como princípio e 

projeto educativo escolar; Soberania alimentar na relação com alimentação saudável; Diálogo de 

saberes; Trabalho e projeto escolar. Para ampliar as discussões sobre as produções selecionadas, 

cada categoria foi subsidiada com indicadores que tiveram um papel importante, para 

fundamentar e verificar se a categoria estava presente na relação agroecologia, educação do 

campo, formação docente e escola do campo e /ou urbana na imbricação com a problemática do 

estudo. Do exposto dos elementos que compõe a análise, percebe-se que das 24 produções 

selecionadas 08 (oito) não tinham vínculo com a temática da formação docente no diálogo com 

agroecologia e a prática escolar. Nas 16 seleções após análise, verifica-se que no aspecto da 

formação continuada para docentes não há uma relação direta presente. Nos trabalhos verificados, 

não está explicitado uma necessidade de formação de professores (as) em diálogo com as 

temáticas da prática escolar e a agroecologia orientadas pela educação do campo, ou mesmo, essa 

relação não se faz presente em escolas urbanas que busquem uma orientação fundamentada na 

questão ambiental. 
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Conduzir um sistema de um estado inicial para um estado desejado, de maneira sucinta, é o que 

aborda o conceito de controlabilidade. O estudo que foi realizado neste trabalho ocorreu em torno 

da teoria de controles autônomos de dimensão finita, tendo como objetivo sua compreensão e 

contemplar os conceitos necessários para calcular o controle ideal para uma aplicação em um 

problema de pêndulo simples. Para isso, tendo como base o estudo literário acerca dos sistemas 

de controle de dimensão finita e alguns outros conteúdos necessários para sua compreensão, tais 

como tópicos de álgebra linear e exponenciais de matrizes, seminários online pela plataforma 

Teams, e discussões presenciais semanais foram realizadas. A partir disso, a teoria era discutida 

durante os seminários, com objetivo de ampliar a compreensão e aprofundar gradualmente o 

estudo no assunto abordado, trabalhando inicialmente com conceitos prévios advindos da álgebra 

linear que são necessários para o entendimento de conceitos fundamentais da teoria de controles, 

e posteriormente, seguindo com o foco específico na equação de controle para sistemas lineares 

de dimensão finita, tendo definida sua equação, condições iniciais e sua solução, buscou-se 

compreender e calcular como um controle ideal pode ser definido para tal sistema. Dessa forma, 

após o longo período de estudo, foi possível entender a estrutura básica da equação do controle, 

bem como as ferramentas necessárias para o cálculo de uma aplicação no pêndulo simples. Com 

isso, alcançando um resultado satisfatório, uma vez que o objetivo inicialmente definido foi 

atingido, além de proporcionar o desenvolvimento de competências acerca de diversos campos 

da matemática ao estudar as demonstrações e métodos para os cálculos, e também, um 

entendimento inicial de uma aplicação matemática tão versátil como é a teoria de controle. 
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A indústria metalúrgica é responsável pela produção de aços e ligas para as mais distintas 

aplicações, uma delas é a produção de aços inoxidáveis duplex.  Esses aços são adequados 

paraaplicações que requerem propriedades como resistência mecânica e os danos causados por 

processos corrosivos. A aplicação desses aços comumente sofre danos advindos da precipitação 

de fases intermetálicas, causados por processos de soldagem ou tratamentos térmicos. A fração 

aceitável destas fases dentro da micro estrutura DSS é determinado como teor crítico, e não deve 

ser superior de 1% a 2% deste material. Assim o teor destas fases deve ser mensurado para 

garantia de que as propriedades destes materiais sejam preservadas. Para tanto, técnicas de 

quantificação não destrutivas devem ser aplicadas. Para o desenvolvimento do ensaio, foi 

utilizado como material base o aço inoxidável duplex UNS S31803, disponível em forma de 

chapas quadradas nas dimensões “50 mm x 50 mm x 5 mm”. Laminado a quente e solubilizado a 

1100°C por 10 minutos. Foram retiradas dez amostras, para tratamento térmico, análises de 

metalografia e para os ensaios de voltametria linear. Para a análise de microscopia óptica (MO) 

foi utilizado um equipamento da marca OLYMPUS BX51M, equipado com uma câmera CCD 

(Dispositivo de carga acoplada) para aquisição digital das imagens. O sistema de aquisição digital 

de imagens acoplado ao computador por meio do software OIM ANALYSIS 5.0A técnica de 

VVLmostrou-se como uma ferramenta eficiente e não destrutiva da quantificação dos 

intermetálicos, tais como σ e χ. Numa avaliação do mecanismo envolvido no processo de detecção 

seletiva do teor de fase sigma, pela correlação entre Ep, Ip vs v 1/2, indicou que a formação de 

filmes sobre esta fase segue um mecanismo tanto do tipo Ôhmico quantode LPRM. Entretanto, 

na dinâmica do crescimento do filme, precipitados de hidróxidos, componentes da camada 

passiva, poderiam ter uma marcada tendência de transformação para a forma de óxidos. Uma 

estimativa do teor de fase σ, presente no aço UNS S31803, poderia então ser realizada como maior 

confiabilidade, considerando os óxidos de Fe-Cr ocupando os poros da camada formada, 

conforme modelo LPRM, relacionando um aumento na intensidade de Ip com o teor de liga 

intermetálica de forma análoga ao predito pelo modelo LPRM. 
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A conexão das sociedades com as florestas, as árvores e a madeira é essencial para a vida do ser 

humano desde o princípio da sua existência. Os produtos madeireiros e não madeireiros, 

juntamente com a influência cultural que as florestas naturalmente causam, são elementos cruciais 

no desenvolvimento do próprio Brasil, país que leva inclusive o nome de uma árvore. O 

conhecimento sobre a dinâmica das sociedades e suas associações com as florestas, as árvores e 

a madeira em seus diversos aspectos proporcionam o entendimento das funções das florestas e 

suas relações com o comportamento humano, permitindo inferências sobre a dinâmica futura e 

contribuindo para a valorização deste recurso natural. Assim, o objetivo desse projeto é, através 

de um livro, despertar a população sobre o papel das florestas, das árvores e da madeira como 

protagonistas na cultura emergente do desenvolvimento sustentável e sobre sua importância ao 

longo da história e da cultura da humanidade. A metodologia utilizada para o desenvolvimento 

desse livro foi a leitura de diversos materiais sobre o tema, a fim de aumentar o conhecimento e 

a bagagem técnico-científica dos autores para a escrita do livro. O resultado esperado é, então, a 

escrita e desenvolvimento de um capítulo de um livro, que será dividido em dois volumes, sendo 

que cada volume possui três grandes capítulos que serão desenvolvidos ao longo do projeto de 

pesquisa. No primeiro capítulo do primeiro volume, objeto principal desse projeto, será abordado 

o tema de como a floresta e a madeira foram utilizadas ao longo da história da humanidade e 

moldaram a evolução da mesma. No segundo capítulo, será desenvolvido um olhar voltado à 

importância da floresta e da madeira em acontecimentos históricos, seja como energia para 

produção de outros materiais, como material de luxo em móveis e construções, na presença em 

templos religiosos, entre outros. No capítulo seguinte, será explorado como a floresta e a madeira 

foram incluídas na cultura, seja na forma religiosa, presente em mitos e sendo utilizada em 

esculturas, seja em outras maneiras culturais, como servindo de matéria-prima de vários 

instrumentos musicais. Dessa forma, espera-se que esse primeiro resultado, a escrita do primeiro 

capítulo, dê impulso e sirva de início para os próximos capítulos que serão desenvolvidos ao longo 

do projeto de pesquisa. 
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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 tintos 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 pesquisa objetivou a verificação e correlação entre rochas silicificadas na porção ocidental da 

Bacia Bauru, no Mato Grosso do Sul, com estruturas tectônicas regionais. As rochas estudadas 

pertencem à Bacia Bauru, que corresponde a uma unidade geológica neocretácea, formada pela 

associação dos processos de subsidência mecânica e flexural. O espaço de acomodação foi 

preenchido por sedimentos, sobretudo arenosos, que se depositaram em clima árido-semiárido a 

desértico. Por volta de 80 a 60 Ma, houve o soerguimento das bordas da bacia possibilitando a 

ascensão de fluidos hidrotermais ocasionando a silicificação dos arenitos. A ocorrência de 

arenitos silicificados na porção oriental da bacia já é conhecida (p. ex. Morro Três Irmãos-PR e 

Morro do Diabo-SP), e são condicionadas por estruturas, sobretudo, do Arco de Ponta Grossa. A 

pesquisa visou correlacionar a ocorrência das rochas silicificadas com as estruturas tectônicas 

regionais, como já identificados na porção oriental da bacia. O presente estudo se desenvolveu 

até o momento em duas etapas: 1) revisão bibliográfica, elaboração de acervo de dados de mapas 

e confecção do mapa de lineamentos superficiais com base no MDE; 2) georreferenciamento e 

interpretações iniciais. Com as informações coletadas, foi elaborado um acervo de mapas que 

posteriormente foram georreferenciados. Quando os dados de levantamento  bibliográficos são 

sobrepostos aos pontos de ocorrência dos arenitos silicificados é possível observar a tendência 

geral de ocorrência de silicificação  e a sua associação com as estruturas regionais. Como 

resultados, foi possível observar que as rochas silicificadas identificadas no estado do Mato 

Grosso do Sul ocorrem alinhadas preferencialmente segundo as direções NW/SE e 

subordinadamente NE/SW. Esses resultados coincidem com as direções preferenciais dos 

lineamentos levantadas, que são NE/SW e NW/SE.  O mapa gerado pela compilação dos dados 

de bibliografia, mapa de lineamentos superficiais e localização das ocorrências de rochas 

silicificadas permitiu a correlação com os prolongamento dos lineamentos: Arco de Ponta Grossa; 

Guapiara; Moji-Guaçu/Dourados e Cândido de Abreu/Campo Mourão. 
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Devido a preocupações mundiais com o aquecimento global, diversos países estão buscando 

alternativas limpas na geração de energia. Frente a isso, pode-se destacar a utilização de 

combustíveis gasosos que possuem elevado poder calorífico, como o hidrogênio, biometano e gás 

de síntese vistos como vetores energéticos. A obtenção do gás de síntese (H2 e CO) por meio da 

reforma a seco do biogás envolve a conversão de dois gases causadores do efeito estufa, o CH4 e 

CO2. Assim, este trabalho tem como objetivo a investigação das principais variáveis 

(temperatura, vazão de gás de entrada e razão CH4:CO2) da reforma a seco do biogás, afim de 

otimizar a unidade de reforma para a obtenção de gás de síntese que pode ser utilizado como 

matéria prima para diversos produtos. Para isso foi sintetizado um catalisador contendo 20% em 

Níquel suportado em Si-MCM-41, que foi caracterizado por Microscopia Eletrônica de 

Varredura, Fisissorção de Nitrogênio (BET) e Difratometria de Raios X. As análises de MEV e 

BET demonstraram que o catalisador sintetizado possui uma boa dispersão do Óxido de Níquel 

em sua superfície e elevada área especifica de 212 m2 g-1 com a presença de micro e mesoporos. 

Os ensaios reacionais foram conduzidos em uma unidade piloto de reforma a seco, as condições 

operacionais utilizadas foram, a variação da temperatura (700, 750 e 800 °C), vazão dos gases de 

entrada (CH4 e CO2) (648, 1296 e 2844 L h-1), razão da mistura gasosa de entrada CH4:CO2 

(40%CH4:60%CO2, 50%CH4:50%CO2, 60%CH4:40%CO2 e 70%CH4:30%CO2), pressão 

atmosférica e a massa de catalisador de 3 g, sendo os dois últimos parâmetros fixos.  Os resultados 

reacionais apontaram que a temperatura de 800°C, vazão de 1296 L h-1 e razão CH4:CO2 (50:50 

e 60:40) apresentaram melhores resultados, favorecendo a conversão de gases, em torno de 98%. 

A variação da vazão de entrada mostra que não houve danos ao catalisador relacionados com a 

transferência de massa e a cinética da reação. Diante do exposto a unidade piloto se mostrou 

estável frente a variação de temperatura, vazão dos gases de entrada e razão CH4:CO2, em 

períodos prolongados de operação, permitindo avaliar o comportamento do catalisador 

principalmente no que tange a resistência a desativação por coque. Os resultados obtidos 

permitirão estudos mais avançados quanto a aplicabilidade do catalisador com as condições 

operacionais utilizadas para a produção de gás de síntese através da reforma a seco do biogás em 

escala comercial. 
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A utilização da modelagem inversa na geofísica é de grande valia já que permite obter 

informações sobre os parâmetros não observáveis a partir dos dados adquiridos. Este trabalho visa 

desenvolver e implementar um algoritmo de inversão linear de anomalias geradas por diques, 

assumindo que a direção da magnetização efetiva é vertical e aplicar o algoritmo em perfis obtidos 

de dados aeromagnéticos adquiridos e pré-processados no âmbito do Projeto Aerogeofísico 

Paraná-Santa Catarina, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Inicialmente foi 

realizado um treinamento em cálculo de várias variáveis e programação, passando para a 

interpretação de uma função que modela a anomalia magnética, identificando seus parâmetros, 

meia-largura do dique (d), o ponto de observação (x0), a amplitude (A) e a distância entre o ponto 

de observação e o topo do dique (h), e gerando gráficos com dados sintéticos, através do pacote 

computacional de domínio público Octave. Mais adiante foi visto a teoria das equações normais 

para a solução de problemas de quadrados mínimos a implementação da mesma no Octave para 

estimar parte dos parâmetros da equação de modelagem em relação aos dados sintéticos buscando 

encontrar o menor erro possível. O algoritmo foi inicialmente testado com uma anomalia 

magnética gerada a partir de dados sintéticos, em seguida com dados reais que foram processados 

de modo a retirar os efeitos de magnetização e mergulho. Foi possível notar que a comparação 

entre os gráficos da anomalia verdadeira com a anomalia calculada foi satisfatória, sendo que as 

partes em que a função dos dados reais apresenta maior variação na amplitude possui uma melhor 

sobreposição do gráfico dos valores estimados, se comparado as partes de menor amplitude da 

função, em que a sobreposição das curvas teve maiores variações. Em relação às estimativas dos 

parâmetros d, x0, A e h, obtidos nos experimentos com dados sintéticos, os valores estimados 

encontrados apresentaram um erro relativo percentual em relação aos valores reais de 3,04% para 

a meia-largura do dique, 0,063% para o ponto de observação, 6,40% em relação ao valor real da 

amplitude da função e 15,97% para a distância entre o ponto de observação e o topo do dique. 
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O concreto reforçado com fibras de aço (CRFA) é um material composto por cimento, areia, brita 

e fibras de aço (podendo conter outros componentes como: superplastificantes). As fibras são 

usadas como reforço, melhorando propriedades mecânicas e a durabilidade do material em 

ambientes agressivos com: elevado índice de sulfatos, altas amplitudes térmicas e grande 

movimentação da estrutura. No geral, para a construção civil é imprescindível que as estruturas 

não possuam fissuras e grandes poros, pois, estes diminuem a resistência mecânica, com isso, o 

CRFA vem se mostrando uma ótima alternativa. A atuação do CRFA é especificamente em 

fissuras, ou seja, onde o concreto está tensionado. As fibras de aço trabalham ancoradas em pelo 

menos dois pontos, e quando tensionadas, por serem mais tenazes que o concreto, tendem a resistir 

a tração interna.Em paralelo, um grande problema que causa fissuras no concreto, e quebra a 

passivação do aço é o ataque por sulfatos. O sulfato é encontrado normalmente diluído em água 

contaminada por fertilizantes, esgoto, e água do mar, quando esses sais entram em contato com 

determinados agentes do cimento Portland ocorrem reações expansivas que fissuram o concreto. 

Com isso, realizado um estudo sobre o Ataque externo por sulfatos ao CRFA, dado que há uma 

relação de interesse entre os dois assuntos devido a solução que o CRFA apresenta ao problema 

exposto. Para a realização dessa pesquisa foram moldados 36 corpos de prova cúbicos (15 x 15 x 

15) cm, sendo desses, 18 corpos de referência (concreto sem fibras) e 18 corpos com fibras. Foram 

realizados três ensaios para avaliar o desempenho dos corpos de prova em diferentes situações, 

são eles: resistência à compressão, Montevideo e Barcelona. Os corpos de prova reforçados com 

fibras de aço em relação aos corpos de prova de referência, tiveram, uma tenacidade superior, 

controle de fissuração mais elevado, caracteristica pseudo-dúctil(suportaram melhor as 

deformações), além da principal caracterísitica de concreto reforçado com fibras que é a 

resistência residual. Com isso é possível afirmar que o uso de fibras de aço nos traços de concreto 

tem a capacidade de reduzir a quantidade de fissuras a partir do momento que as fissuras são 

tracionadas. 
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Devido às pressões do mercado, ambientais e governamentais, novos aços são criados 

constantemente para suprir as demandas impostas sobre os projetos, a capacidade de conhecer as 

propriedades desses aços para permitir sua produção e conformação em larga escala se faz assim 

necessária, o presente relatório visa experimentar e entender como um dos parâmetros da 

estampagem de chapas - a geometria do drawbead – influencia na conformabilidade do aço 

avançado TRIP-780. Estuda-se neste trabalho, o efeito do drawbead em diferentes pressões de 

prensa-chapa sobre o aço TRIP-780 por meio do ensaio Nakazima, os dados são obtidos por meio 

da medição direta do alongamento de uma malha de círculos impressa em corpos de prova com o 

método silk screen e posterior plotagem sobre gráfico. Os corpos de prova foram fabricados com 

diferentes larguras a fim de obter tanto a região de estiramento quanto a de embutimento na CLC, 

porém com mesmo comprimento e espessura. São determinados a curva limite de conformação 

para cada drawbead e força de prensa-chapas, o deslocamento do punção e a pressão máxima de 

ruptura. Os dados obtidos são cruzados para inferir o efeito causado pela alteração da geometria 

do drawbead, o efeito da força de prensa-chapas no desempenho do drawbead e o tipo de 

conformação (estiramento ou embutimento) predominante. Os dados obtidos foram comparados 

com o aço DP-780 e indicam fortes discrepâncias no comportamento dos aços, as geometrias de 

drawbead tanto com melhor quanto com pior desempenho são diferentes para os dois aços, 

acredita-se que o encruamento devido ao drawbead induz à transformação da microestrutura do 

aço TRIP-780 no próprio drawbead. Esse efeito de transformação no drawbead pode, além disso, 

fazer com que algumas geometrias que eram antes consideradas as melhores em baixas cargas 

para o DP-780, tornem-se as piores para o TRIP-780 ao aumentar a força do prensa-chapas. 
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A aquicultura tem crescido a um ritmo acelerado nos últimos anos no Brasil, em 2019 a produção 

aquícola cresceu 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. Além da grande produção, o estado apresentou 

um crescimento de 18,7%, um valor superior ao nacional. 

Dentro do estado do Paraná a Região Oeste se destaca como maior produtora piscícola, contando 

com presença de importantes indústrias do setor que atuam na atividade através da integração. O 

município de Palotina está presente nesta região, onde sua produção foi estimada em 7,254t no 

ano de 2019, pelo IBGE, ocupando a quinta colocação de maior produtor piscícola no estado. 

O crescimento da aquicultura no Brasil apresenta grande importância para o desenvolvimento 

socioeconômico do país. Sendo a expansão das pisciculturas em área um importante contribuinte 

para o mesmo, tornando seu monitoramento de extrema importância para o desenvolvimento 

sustentável da atividade. Um monitoramento através da classificação por interpretação visual de 

imagens de satélite, foi realizado com âmbito de estimar o crescimento da atividade e a situação 

das propriedades, tendo como objetivo estimar o crescimento da atividade ao longo dos anos, 

permitindo avaliar seu impacto socioeconômico e ambiental na região, além de permitir o 

monitoramento do cumprimento das leis ambientais as quais as áreas estão submetidas. Assim, o 

sensoriamento remoto pode ser usado para medir e monitorar importantes características 

biofísicas e atividades humanas na terra. 

As vantagens mais comuns da utilização do SIG são que os dados, uma vez inseridos no sistema, 

são manipulados com rapidez; além disso, o sistema permite diferentes análises dos dados de 

forma mais eficiente (EMÍLIA e RENATA, 2007). 

Anuário Peixe BR. 2020. Disponível em:https://www.peixebr.com.br/anuario-2020/. Acesso em: 

20 jul. 2022. 

EMÍLIA, H., RENATA, R. V. G. Introdução ao Geoprocessamento: princípios básicos e 

aplicação. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2007. 51 p. Disponível em: 

http://www.cnpma.embrapa.br/download/documentos_67.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020). Pesquisa da Pecuária Municipal. 

Tabela 3940 - Produção da aquicultura, por tipo de produto. Disponível 

em:https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940. Acesso em: 20 jul. 2022. 
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A Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) tem apresentando crescimento acelerado nos 

últimos anos, uma vez que permite a integração de equipamentos com a internet, fator de alta 

importância para a coleta e tratamento dos dados em tempo real. A implementação de um sistema 

IoT implica em possibilitar a redução de tempo de reação em função da resposta imediata do 

sistema sobre o equipamento ao qual está conectado. Diversas áreas podem se beneficiar da 

aplicação de dispositivos IoT, como saúde, agricultura, cidades inteligentes, etc. Nesse contexto, 

o projeto desenvolvido nessa iniciação científica tem como foco o monitoramento da qualidade 

da energia elétrica. A combinação de um sistema IoT com a análise da rede elétrica permite avaliar 

sua qualidade e identificar os pontos que devem ser corrigidos a fim de configurar sua maior 

eficiência. A correção do baixo Fator de Potência é de grande importância para a qualidade da 

rede, pois configura a redução de perdas de energia elétrica, diminuição dos riscos de acidentes 

elétricos por superaquecimento e prevenção do acréscimo em faturas de energia – quando voltado 

para empresas. O projeto de um sistema IoT para monitoramento da qualidade de energia elétrica 

consistiu no desenvolvimento de uma plataforma embarcada de aquisição e tratamento de dados, 

que tinha por objetivo realizar o cálculo da taxa de distorção harmônica de tensão e corrente 

elétrica, cálculo da frequência e do fator de potência. Foram desenvolvidos circuitos de 

instrumentação de tensão e corrente, bem como de processamento analógico do sinal a ser 

monitorado. Além disso, buscando dar maior acessibilidade as informações coletadas, um kit de 

desenvolvimento com um microcontrolador e conectividade por rede WiFi foi utilizado para 

processamento digital dos algoritmos e para o envio das informações já processadas para a nuvem. 

Todo o sistema foi inicialmente validado em protoboard, contanto com a colaboração de outros 

estudantes e pesquisadores do grupo GICS. Após verificação da plataforma, propôs-se aprimorar 

os circuitos a fim de implementar o projeto em formato plug and play, garantindo maior 

estabilidade e possibilidade de utilização em campo. Para isto, realizou-se a adaptação do circuito 

de alimentação do microprocessador e o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso 

(PCI). Verificou-se, em testes realizados em laboratório, uma resposta condizente com os 

resultados esperados para o protótipo desenvolvido. As etapas de tratamento de dados e envio 

destes para o aplicativo mobile validam o circuito adaptado e implementado em PCI. 
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O presente trabalho teve como objetivo verificar quais as fontes de emissão de partículas totais 

em suspensão no ar (PTS) e fumaça na zona portuária de Paranaguá, para isso, foram comparadas 

as emissões de poluição na região dos silos públicos do porto e na zona residencial do município. 

Os dados de monitoramento da qualidade do ar foram coletados do ano de 2016 até 2021, e 

fornecidos pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), os quais foram 

tratados em planilhas no Excel e plotados em gráficos, desta forma, analisando e os comparando 

com os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA n° 491/2018. A qualidade 

do ar de Paranaguá é monitorada mensalmente em 12 estações distribuídas em diferentes pontos 

da cidade, algumas dessas estações se encontram na zona portuária e outras estão separadas na 

zona urbana do município. 

Para analisar as partículas totais em suspensão foram escolhidos três pontos que compreendem a 

região dos silos públicos do porto, e outros três pontos da zona residencial de Paranaguá, os quais 

não possuem proximidade com o corredor de exportação, onde ocorre o manuseio dos grãos. 

Ao comparar a zona residencial com a zona em que há o corredor de exportação, a moega e o 

armazenamento dos grãos, houve uma grande variação na emissão de PTS, o que nos demonstrou 

que há maior concentração de partículas totais em suspensão na região dos silos públicos. Um 

trabalho desenvolvido por Sorte et al. (2019) no Porto de Leixões, em Portugal, durante os anos 

de 2013 e 2016, demonstrou que as fontes de emissões que incluem a movimentação de carga e 

armazenamento de granéis apresentam as maiores contribuições para os altos níveis de 

concentração de MP₁₀ na área de estudo. 

Ao analisar todos os resultados obtidos em relação ao poluente partículas totais em suspensão, 

verificou-se que nos pontos que estão na região dos silos públicos do Porto de Paranaguá se 

comparado com a zona residencial, há uma maior emissão de PTS na atmosfera, o que se deve ao 

manuseio de granéis sólidos, como soja, farelo de soja e milho. Mesmo com os resultados 

alcançados, não é possível afirmar que o porto emite grandes quantidades desse poluente na 

atmosfera, pois o monitoramento da qualidade do ar em Paranaguá é feito somente uma vez ao 

mês em cada estação, e para uma análise com maior precisão, seriam necessárias mais medições 

da emissão de poluentes. 

Espera-se ainda, verificar a diferença da emissão de fumaça na zona residencial de Paranaguá e 

na região próxima aos silos públicos, o qual ainda está sendo desenvolvido. 
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O funcionamento de um instrumento musical pode ser descrito através de princípios físicos, o que 

permite um melhor entendimento do seu funcionamento e consequentemente do seu projeto no 

caso da construção de um instrumento novo. O projeto trata do estudo da guitarra elétrica como 

um instrumento musical sujeito às leis da física e, que portanto pode ser descrito a partir destas 

mesmas leis. A guitarra elétrica possui a corda como elemento gerador de som, a qual, através de 

suas propriedades como densidade e tensão a qual está sujeita, determina a frequência das notas 

a serem obtidas. Uma vez posta a vibrar, a corda da guitarra passa a afetar o campo magnético do 

captador, o qual transforma a variação de campo magnético em um sinal elétrico conforme a lei 

de Faraday. Esse sinal é enviado para outros sistemas, como pedais, mesa de som até finalmente 

chegar à caixa de som, onde é amplificado e emitido. Nosso objetivo é realizar um estudo dos 

princípios de funcionamento da guitarra elétrica e de como as leis da física explicam o 

funcionamento de cada parte. Em particular, pretendemos descrever brevemente o 

comportamento da corda do instrumento, passando pelo funcionamento do captador. No captador 

vamos nos deter em nas quantidades elétricas e magnéticas que determinam as suas propriedades, 

tal como: resistência elétrica, campo magnético e indutância. Serão realizadas medidas de 

resistência elétrica e indutância para diferentes captadores e, será discutido como essas 

quantidades afetam o som resultante deste instrumento. Do ponto de vista geométrico, será feita 

uma discussão de como o posicionamento de um mesmo captador em um instrumento musical 

pode afetar o resultado sonoro final. Tal análise será feita através de um dispositivo desenvolvido 

para tal fim, o qual simula uma guitarra e permite mover o captador dentro de certa margem. 
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A forma na qual o estudante enfrenta a carga de trabalho das disciplinas, as cobranças da 

universidade e seus problemas pessoais interfere diretamente em seu desempenho acadêmico. 

Mais ainda, a queda do rendimento acadêmico conduz ao descrédito da própria capacidade 

intelectual, que por conseguinte pode acarretar no abandono do curso. Este processo é bastante 

comum nos cursos de Matemática e se estende aos cursos de exatas em geral. A identificação dos 

efeitos de fatores psicológicos no desempenho acadêmico dos estudantes é um problema 

complexo que recentemente tem recebido uma abordagem multidisciplinar. No campo da 

matemática, este problema tem sido investigado, por exemplo, via equações diferenciais 

ordinárias. Neste trabalho investigamos o papel da influência de fatores intrapessoais 

(assertividade, autoestima, resiliência, autorrealização) e interpessoais (as relações de amizade 

dos estudantes) na performance dos estudantes dos cursos de Matemática da UFPR. Para isso, 

adaptamos um modelo epidemiológico do tipo SIR. Mais especificamente, dividimos os 

estudantes em três categorias de acordo com o número de reprovações: (i) estudantes que são 

aprovados em todas as disciplinas; (ii) estudantes que reprovam em apenas uma disciplina; (iii) 

estudantes que reprovam em duas ou mais disciplinas. Daí, analisamos a taxa na qual os 

estudantes transitam entre estas categorias ao longo do tempo. Tal modelo é descrito por um 

sistema de equações diferenciais ordinárias e as taxas de transferência entre as categorias dos 

estudantes são escritas em termos dos seguintes fatores: autorrealização, assertividade, resiliência, 

autoestima e influência dos amigos. A fim de determinar os parâmetros do modelo adotado, 

aplicamos um questionário aos graduandos dos cursos de matemática da UFPR. A partir da análise 

e tratamento estatístico dos dados coletados, quantificamos o quanto as competências 

interpessoais e intrapessoais influenciam no desempenho acadêmico. De posse do modelo, 

investigamos numericamente os seus pontos de equilíbrio e suas estabilidades. Esta abordagem 

nos permitiu analisar a transição dos alunos entre as categorias em cenários específicos. 

Agradecemos ao Prof. Elenilton Godoy (DMAT/UFPR) e à Profa. Nara Bobko (DMAT/UTFPR 

- Campus Curitiba) pelas construtivas conversas que enriqueceram este trabalho, e ao Prof. Fábio 

Gerab (DMAT/FEI) pela análise estatística dos dados. 
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A relevância de clusters de ouro é cada vez mais notória pela sua imensa aplicabilidade, 

mostrando-se promissores na produção catalisada de hidrogênio e metano. Muitos desafios se 

colocam na previsão e no entendimento de suas propriedades um função do seu tamanho e forma, 

o que deixam diversas questões em aberto. Este trabalho tem como objetivo estudar propriedades 

eletrônicas e estruturais de diversos isômeros de clusters neutros de  Aun ( n = 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13) 

por meio de cálculos computacionais ab initio, utilizando a teoria do funcional da densidade 

(DFT) com os termos da correlação eletrônica e troca descritos dentro da aproximação do 

gradiente generalizada como proposto por Perdew-Burke-Enzherhof (PBE). Tais isômeros 

incorporam uma complexa superfície de energia potencial, cujos mínimos são sensíveis ao 

protocolo aplicado, de tal forma que as estruturas mais estáveis para cada tamanho são ditas como 

putative global minima configuration (pGMC). A busca pelas estruturas mais estáveis se estendeu 

para todas as atomicidades de clusters estudas, em um total de 160 isômeros de morfologias de 

2D, 3D e clusters de alta simetria (como icosaédrico e cuboctaédrico para clusters de n = 13). Para 

n = 13-8, houve a prevalência de pGMC 2D, sendo que duas estruturas ainda não reportadas foram 

encontradas para o segundo pGMC 3D para  n = 5 e 8. Para Au13, o emprego de correções de van 

der Waals (vdW) revela uma competição por estabilidade 2D⇌3D, de tal modo que correções 

semi-empíricas (TS, TSSCS e MBD) favorecem a estrutura 2D ao passo que as empíricas (D3 e 

D3BJ) favorecem a 3D. A energia de ligação aumenta em função da tamanho tendendo ao limite 

da energia de coesão do bulk. As propriedades magnéticas e eletrônicas relacionam-se por uma 

oscilação par-ímpar, de modo que atomicidades pares (ímpares) tendem à apresentarem momento 

magnético nulo (não nulo) e maior (menor) energia de gap, exceto por alguns isômeros pares dos 

quais as propriedades assemelham-se aos ímpares pelo desemparelhamento eletrônico em 

determinadas morfologias. A caracterização estrutural dos clusters mostra que uma maior (menor) 

coordenação efetiva promove o aumento (diminuição) das distâncias de ligação e raio de giro. 

Análises de população de carga do tipo Bader e DDEC6 indicam que regiões de maiores 

(menores) coordenação tendem a ser catiônicos (aniônicos). Desse modo, pretendeu-se estudar e 

descrever fisicamente as propriedades de clusters sem o efeito de ambiente químico com a 

intenção de, posteriormente, comparar tais aspectos frente a adsorção desses materiais em 

superfícies, como também na formação de clusters bimetálicos. 
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Cada vez mais tecnologias e afins evoluem e consequentemente aqueles a sua volta também. 

Portanto, os questionamentos sobre o uso de tecnologias como forma de ensino em sala de aula 

crescem a cada dia e tomam certo destaque no meio acadêmico. Partindo do tema citado, esta 

pesquisa busca aplicar e analisar resultados da implementação do software Octave na resolução 

de problemas de decaimento de uma EDO, projetando assim, o quão vantajoso seria para o aluno, 

anexar ao sistema de ensino uma nova forma de interpretação da disciplina. O caminho deste 

projeto de pesquisa parte de uma base de três pontos: pesquisa bibliográfica, desenvolvimento do 

conteúdo abordado no software e aplicação de um teste prático no Octave. A pesquisa 

bibliográfica fez-se presente nas formas de ensino e conhecimento, sendo essa a educação não 

formal, onde preza por formas alternativas que se desprendam do método de ensino casual, 

gerando curiosidade e interesse, essa variação do método de ensino constata resultados otimistas 

em relação a compreensão do aluno junto ao seu engajamento na disciplina. Partindo para o tema 

em si, decaimento por EDO, a compreensão tanto matemática quanto computacional mostra-se 

determinante para o aluno ser apto a desenvolver um algoritmo funcional baseado apenas nas 

interligações entre tais conhecimentos. Para a fase final, desenvolveu-se uma oficina para os 

alunos da disciplina de matemática IV, abordando inicialmente a teoria envolvendo o conteúdo, 

partindo para o software ao qual necessita de atenção extra, devido a falta de familiaridade dos 

alunos com o mesmo, logo, o ensino desde interface, variáveis, funções e plotagem de gráfico se 

fez necessário para o desenvolvimento do projeto, Por fim, aplicou se uma função com caráter 

similar ao exemplificado previamente, afim de instigar os alunos a desenvolverem e interpretarem 

o resultado graficamente. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal, setor Palotina, o 

projeto se limitou a ser aplicado a turma selecionada, devido aos conhecimentos necessários 

abordados junto ao escopo escolhido, logo, os resultados colhidos se apresentam de maneira 

qualitativa. 
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Com o avanço da tecnologia os métodos de ensino devem acompanhar essa transformação. Os 

métodos utilizados em sala de aula hoje podem ser ultrapassados, não prendendo a atenção dos 

alunos; ao aproximar o aluno do estudo através da tecnologia é uma maneira de desenvolver 

interesse no conteúdo. Dentro dessa logística têm-se os softwares, capazes de realizar cálculos 

com diversas ferramentas. O Octave, software livre, possui ferramentas abrangentes para resolver 

problemas comuns de álgebra linear numérica, encontrar as raízes de equações não lineares, 

integrar funções comuns, processar polinômios e integrar equações diferenciais algébricas e 

diferenciais ordinárias. Nos cursos de engenharia a utilização de ferramentas computacionais 

atualmente é uma necessidade, devido a grande aplicação nas áreas de conhecimento. Os 

softwares de computação oferecem a engenharia várias características e princípios específicos 

para cada aplicação. Na engenharia uma parte importante da matemática é a geometria. Dentro 

deste cenário, o estudo das seções cônicas e das superfícies quadráticas é um facilitador prático 

para a aplicação no desenvolvimento de modelos matemáticos. Com base nisso, o conhecimento 

de seções cônicas é uma importante ferramenta no estudo da engenharia, e estuda-lo com o auxílio 

do software Octave permite abranger o conhecimento dos estudantes e aumentar o entusiasmo 

dos mesmos com a matemática.  Ao longo do projeto realizou-se pesquisas voltadas ao 

funcionamento do software Octave e ao conteúdo específico de matemática aplicada aos cursos 

de engenharia, além da forma como é aplicado atualmente e como o uso de softwares pode 

beneficiar o estudo da matemática. A partir da pesquisa foi desenvolvida uma oficina para ser 

aplicada à turma de Engenharia de Energia da UFPR – Setor Palotina; com avaliação por parte 

dos alunos dos benefícios do uso do software Octave e como auxiliou no entendimento do 

conteúdo. Diante disso, a partir da pesquisa bibliográfica realizada notou-se como a 

implementação de uma nova forma de ensinar pode beneficiar o aprendizado dos alunos e 

potencializar o conhecimento. 
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TESTE DE VOO E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE TRICHOGRAMMA 

ATOPOVIRILIA OATMAN & PLATNER (HYMENOPTERA: 

TRICHOGRAMMATIDAE) E TRICHOGRAMMA PRETIOSUM RILEY 

(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE) ORIUNDOS DE OVOS DE 

HOSPEDEIROS DE DIFERENTES TAMANHOS. 
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Esse trabalho tem como objetivo a avaliação qualitativa de parasitoides de ovos coletados na 

cultura da soja – Glycine max (L.) Merr. (Fabales: Fabaceae). A primeira etapa do experimento 

foi utilizado o modelo adaptado da ESALQ do teste de voo com colônias de Trichogramma 

atopovirilia Oatman & Platner (Hymenoptera: Trichogrammatidae) e Trichogramma pretiosum 

Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae) oriundos de hospedeiros alternativos dos ovos 

pequenos de Anagasta kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) e ovos grandes de Mythimna 

sequax Franclemont (Lepidoptera: Noctuidae). Na segunda etapa foi realizada a montagem dos 

parasitoides em lâminas, para a mensuração dos caracteres morfológicos, tais quais, as antenas, o 

mesonoto, as asas anteriores, as tíbias posteriores e o aparelho reprodutor.  Em estudos prévios 

foi constatado que parasitoides advindos de ovos de maior volume possuem a capacidade de gerar 

parasitoides mais robustos, longevos, altamente reprodutivos e vigorosos, em contrapartida, 

parasitoides oriundos de ovos de menor volume são menos propensos a tais características. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2, composto por 

duas espécies de parasitoides de ovos provenientes de duas espécies de hospedeiros, onde cada 

tratamento foi constituído por 10 repetições. O teste de voo é composto por um tubo de PVC (18 

cm de altura x 11 cm de diâmetro) contendo aproximadamente 150 ovos parasitados, tais testes 

foram conduzidos por 48 horas em condições de temperatura de 25 ± 1 ºC, umidade relativa de 

70 ± 10% e fotoperíodo controlado de 24L:0E. Foram avaliados aqueles parasitoides considerados 

“voadores”, “não voadores” e “caminhadores”. As lâminas com os espécimes de Trichogramma 

spp. seguiram a metodologia de montagem em Hoyer’s, contendo 4 tratamentos e 20 repetições, 

sendo 10 repetições de macho e 10 de fêmeas, as mensurações do material foram obtidas no 

microscópio Olympus BX50. 
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VARIABILIDADE ESPAÇO-TEMPORAL DE ESTERÓIS BIOGÊNICOS EM 

AMOSTRAS DE SEDIMENTO DA BAIA DO ALMIRANTADO, ANTÁRTICA 

Nº 202211095 

Autor(es): Gabrielle Vieira Lube 

Orientador(es): Cesar de Castro Martins 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Antártica, Marcadores Geoquímicos, Matéria Orgânica 

 

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. 

Entender a interação entre oceano e atmosfera, e o papel dos oceanos no ciclo global do carbono 

em sua complexidade, tem sido um desafio para a comunidade científica. Os esteróis têm sido 

utilizados como traçadores de aportes naturais e antrópicos de matéria orgânica (MO), servindo 

para a identificação das fontes de compostos orgânicos no ambiente aquático. Assim, o presente 

trabalho buscou compreender a distribuição espaço-temporal de marcadores geoquímicos 

(esteróis) como indicadores de origem, variações no aporte, preservação e degradação da MO na 

Baía do Almirantado, além de identificar a contaminação orgânica nos sedimentos superficiais 

coletados durante as Operações Antárticas realizadas entre 2012 até 2019. A amostragem foi 

realizada ao longo das três grandes enseadas da baia, sendo elas: Enseada Martel onde localiza-

se a estação brasileira Comandante Ferraz (EACF), na Enseada Mackelar, na qual está a estação 

peruana Machu Picchu e na Enseada Ezcurra, onde encontra-se a estação polonesa Henryk 

Arctowski. Os esteróis foram analisados por cromatografia gasosa com detector de ionização de 

chama após extração em Soxhlet, purificação em coluna de adsorção e reação de derivação. Os 

resultados obtidos sugerem que nesse ambiente há uma multiplicidade de fontes marinhas e a 

variabilidade da concentração ao longo do tempo pode indicar predomínio ou declínio das 

espécies produtoras face às mudanças ambientais. O colesterol foi o esterol dominante (média = 

2,85 ± 1,63 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  apresentou 

uma média de concentração igual a 1,42 ± 0,53 µg g-1. Brassicasterol  e estigmasterol, foram 

detectados em praticamente todas as amostras ao longo da série temporal, com médias iguais a 

0,84 ± 0,23 µg g-1 e 0,47 ± 0,19 µg g-1 respectivamente, evidenciando a contribuição de 

diatomáceas, cianobactérias e dinoflagelados para a MO depositada nos sedimentos marinhos. 

Além disso, as diferenças de concentração entre as enseadas, também podem refletir a variação 

na abundância dos organismos em diferentes locais, indicando que sua distribuição no ambiente 

nem sempre é homogênea. 
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Polímeros biodegradáveis vêm se tornando uma solução para diminuir os impactos ambientais 

que compostos de derivados petroquímicos podem causar ao meio ambiente. Isto posto, visou-se 

então nessa pesquisa estudar e avaliar a biodegradação de bioplásticos comerciais a base de fécula 

de mandioca em diversas situações anaeróbicas para podermos darmos uma finalidade ao excesso 

de resíduos que são descartados diariamente. Avaliou-se a codigestão do polímero a base de 

mandioca (PBM) com cascas de bananas, juntamente com inóculo de suíno. A reação foi 

conduzida em biodigestores confeccionados de PVC com volume útil de cerca de 3,2L e 

gasômetros também feitos de PVC e com volume de aproximadamente 2,2L. 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 de casca de banana) 

M1(0,0:100,0); M2(25,0:75,0); M3(50,0;50,0); M4(75,0;25,0) e M5(100,0;0,0) (m/m).Os 

reatores foram mantidos a temperatura média de 37 °C (±1,0 °C) na faixa mesofílica. 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. A produção acumulada de biogás na fase 

acidogênica para cada uma das misturas foi: M1=8,94 L, M2=8,87 L, M3=13,77 L, M4=10,47 L 

e M5=1,49 L, ou seja, a mistura M3 produziu a maior quantidade de biogás na fase acidogênica. 

A produção acumulada de biogás na fase metanogênica para cada uma das misturas foi: M1=60,75 

L, M2=151,76 L, M3=92,87 L, M4=90,38 L e M5=20,27 L, ou seja, a mistura M2 produziu a 

maior quantidade de biogás na fase metanogênica e a produção acumulada de biogás para cada 

uma das misturas foi: M1=69,69 L, M2=160,63 L, M3=106,64 L, M4=100,85 L e M5=21,76 L, 

ou seja, a mistura M3 produziu a maior quantidade de biogás durante o processo de codigestão 

dos biopolímeros a base de fécula de mandioca e extrato de casa de banana. O processo de 

codigestão de biopolímeros e extrato de casca de banana apresentou algumas dificuldades de 

manutenção, com baixo consumo de sólidos e baixa produção de biogás. Por isso, devem ser 

estudadas novas proporções de mistura ou diferentes substratos com objetivo de melhorar os 

efeitos sinérgicos durante a codigestão e maximizar a produção de biogás. 
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Os serviços de saneamento básico são fundamentais para a manutenção da saúde pública e saúde 

ambiental no Brasil e no Mundo. Este trabalho teve como objetivo ranquear o desempenho dos 

serviços de água e esgoto das sete cidades do litoral do Paraná. Para isto foram escolhidos os 

métodos do Ranking Trata Brasil 2021 e o método da Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento de Santa Catarina (ARIS-SC). Ambos os métodos utilizam os dados da plataforma 

do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), mas com indicadores do SNIS 

diferentes. O método do Trata Brasil foi aplicado com os dados do ano de 2019 e utilizado 12 

indicadores. No método da ARIS foi utilizado os dados dos anos de 2017, 2018 e 2019 e aplicado 

13 indicadores. Ambas as metodologias resultaram em rankings parecidos entre as setes cidades 

do litoral do Paraná, sendo que a cidade de Pontal do Paraná ficou na primeira colocação no 

método do Trata Brasil e a cidade de Matinhos no método da ARIS-SC. De todos os indicadores 

utilizados nos dois métodos, somente três deles se repetem, sendo este o fator que tornou mais 

interessante a aplicação dos dois métodos, mesmo estes apresentando resultados semelhantes. As 

cidades de Matinhos e Pontal do Paraná se destacaram principalmente por conta dos investimentos 

realizados por suas prestadoras de serviços nos últimos anos. Mesmo sendo metodologias 

diferentes, as pontuações apresentaram pouca variação. A diferença na primeira colocação foi 

acarretada pelos diferentes indicadores utilizados em cada metodologia e a diferença dos anos de 

pesquisa em cada método. A cidade de Antonina acabou na última colocação em ambos os 

métodos, pois não há dados sobre a coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Com base nos 

rankings, foi possivel afirmar que a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) é a melhor 

prestadora de serviço no litoral do Paraná, mas não de todo o Paraná, visto que seria necessário 

avaliar outros indicadores e demais cidades. 
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TRANSPORTE DE SOLO, ÁGUA E NUTRIENTES VIA ESCOAMENTO 
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O sistema de produção de leite gera dejeto líquido que é comumente utilizado como fertilizante 

em áreas agrícolas, melhorando a qualidade do solo e a produtividade das culturas. No entanto, o 

uso inadequado desse resíduo pode promover problemas ambientais, especialmente na qualidade 

da água. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de longo prazo de dejeto líquido 

bovino (DLB) em plantio direto sob chuva natural nas perdas de água, sedimento, e nitrogênio e 

fósforo total. O período de avaliação compreende o verão de 2015 até o verão de 2022. O 

experimento foi instalado em novembro de 2005 na área experimental da Fundação ABC, Ponta 

Grossa, Paraná, conduzido em Latossolo Vermelho Amarelo com textura franco argilo-arenosa e 

13% de declive, em plantio direto, com rotação de culturas. Os tratamentos constituem-se por 

doses de dejeto líquido bovino (0, 60, 120, 180 m3 ha-1 ano-1), em distribuídos em blocos ao 

acaso com quatro repetições. As parcelas experimentais são de 29,75 m2. As aplicações de DLB 

foram realizadas no plantio de inverno e no plantio de verão. O escoamento superficial foi 

amostrado após cada evento de precipitação e realizada as análises de perda de água, sedimentos, 

fósforo total e nitrogênio total. A aplicação de DLB por mais de 16 anos mostram redução no 

volume de escoamento superficial, 34% no período de verão e 4% no inverno quando comparando 

120 m3 ha-1 ano-1 de DLB com o tratamento sem aplicação de DLB. De modo geral, a aplicação 

de DLB em sistema plantio direto é uma alternativa eficiente para reduzir o escoamento 

superficial e consequentemente a perda de sedimentos e nutrientes, no entanto, mesmo com esses 

benefícios, práticas conservacionistas complementares devem ser aplicadas a fim de evitar a 

entrada do escoamento no sistema aquático, evitando problemas ambientais. 
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O monitoramento contínuo da qualidade das águas de mares e rios urbanos é de extrema 

importância nos tempos modernos, visto que a poluição destes causa grandes prejuízos para a 

sociedade no geral.  O processo de monitoramento da qualidade da água de mares e rios utilizado 

usualmente costuma ser custoso e lento. Posto isso, o presente projeto de pesquisa visa a 

implementação de um método alternativo de monitoramento, baseado em uma rede de 

microcontroladores de baixo custo e de fácil manutenção, capazes de realizar um monitoramento 

contínuo dos corpos d'água. O uso de microcontroladores, todavia, introduz um novo problema a 

ser contornado: seu baixo poder de processamento. Com isso, evidencia-se a necessidade de 

otimizar as rotinas realizadas pelo microcontrolador de modo a melhorar a sua eficiência. O plano 

de trabalho aqui descrito tem como objetivo a implementação de um método otimizado de 

medição de impedância para microcontroladores de baixo custo aplicados em redes de 

monitoramento contínuo da qualidade da água de rios urbanos. Os métodos de medição de 

impedância consistem na aplicação de um sinal de referência gerado pelo microcontrolador sobre 

o sensor imerso no corpo aquoso do qual deseja-se realizar a análise de impedância. O sinal 

resultante é então processado de modo a extrair a informação desejada. Para a obtenção do método 

de medição mais otimizado, isso é, capaz de inferir informações mais acuradas a partir de um 

sinal ruidoso, diferentes simulações foram realizadas com a linguagem de programação Python. 

A abordagem com programação Python consiste na geração de um sinal senoidal ruidoso, que é 

então submetido ao método de estimativa escolhido para análise. Após um número especificado 

de iterações, obtém-se a média aritmética dos valores de amplitude e fase estimados para o sinal 

original. É calculado então a diferença entre a amplitude e fase do sinal original e do sinal 

estimado de modo a obter-se um erro médio. Para a análise, é possível variar diferentes parâmetros 

como: a quantidade de ruído, a diferença de fase entre os pontos de amostragem e o número de 

iterações realizadas pelo código. A variação desses parâmetros é realizada com o objetivo de 

analisar como afetam o erro médio de amplitude e fase obtidos na estimativa. 
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Plásticos petroquímicos são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Polímeros 

biodegradáveis de origem microbiana podem ser utilizados como substitutos de plásticos 

petroquímicos tradicionais. O polihidroxibutirato (PHB), da família dos polihidroxialcanoatos 

(PHAs), se acumula intracelularmente em microrganismos em condições de stress celular, como 

limitação de nitrogênio e fósforo e excesso de carbono, porém o seu custo de produção 

desencoraja sua utilização. A fonte de carbono utilizada no processo representa uma grande 

parcela desse custo, o qual pode ser reduzido com a utilização de fontes alternativas de carbono. 

Esse custo também pode ser reduzido a partir da integração da sua produção com outros 

bioprodutos, como bioetanol e biodiesel. O milho moído, muito utilizado na produção de 

bioetanol, e o glicerol, um resíduo da produção de biodiesel, se mostram como alternativas de 

baixo custo para produção de PHAs. Assim, este trabalho teve como objetivo a obtenção de PHB 

a partir de hidrolisados de milho moído e de glicerol residual por meio da fermentação submersa 

de Cupriavidus necator LPB 1421. Foi realizada uma hidrólise da biomassa amilácea (15% de 

sólidos) com α-amilase (85°C, 2h) e, posteriormente, com glucoamilase (65°C, 2h), possibilitando 

a obtenção de 110 g/L de açúcares (89% de rendimento). Durante a fermentação (50 mL, 31°C, 

150 rpm, pH 6-7, 96h), constatou-se que o C. necator produziu mais alta concentração de 

biomassa (7,88 g/L), utilizando hidrolisado e glicerol como fonte de carbono, na proporção 70:30, 

e ureia como fonte de nitrogênio. O maior acúmulo de PHB (57,68%) foi observado na proporção 

C:N 36:1, com 6,53 g/L de biopolímero (0,068 g/L.h) e 11,32 g/L de biomassa (0,118 g/L.h). 

Após estudos de otimização com ensaios de Plackett-Burman (PB) e Design do Composto Central 

Rotacional (DCCR), constatou-se que a fonte de carbono e de fosfato foram estatisticamente 

significativas. Com o meio de cultivo otimizado (60 g/L de fonte de carbono, 2,5 g/L de fonte de 

nitrogênio e 5 g/L de KH2PO4), foram obtidos 19,23 g/L de biomassa com 60% de acúmulo 

(11,59 g/L de PHB e 7,63 g/L de biomassa residual), representando uma produtividade de 0,2 

g/L.h de biomassa e 0,121 g/L.h de biopolímero. O meio otimizado será também utilizado em 

estudos de scale-up para a produção em biorreatores de bancada e piloto. O PHB produzido pode 

ser aplicado em diversas áreas, tais como na liberação controlada de fármacos e outros compostos 

bioativos. 
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PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA 

UTILIZANDO A CO-DIGESTÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS 

AGROINDUSTRIAIS 

Nº 202211130 

Autor(es): Milene da Silva 

Orientador(es): Joel Gustavo Teleken 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Biogás, Codigestão Anaeróbia, Energias Renováveis 

 

A biodigestão anaeróbia é o processo da degradação da matéria orgânica, sem a presença de 

oxigênio, realizada por microrganismos, formando biogás. Ao analisar opções para amenizar a 

poluição ambiental no meio energético, encontram-se diversas vantagens no uso da codigestão 

anaeróbia como tratamento de resíduos orgânicos. Neste trabalho, realizou-se um estudo sobre a 

utilização de extrato de cascas de banana e polímero biodegradável de fécula de mandioca como 

substratos para geração de biogás, por meio da codigestão anaeróbia. Para definir a melhor 

eficiência na produção de biogás os ensaios foram realizados em diferentes proporções de 

biopolímero e extrato de cascas de banana, sendo essas de 0,0:100,0; 25,0:75,0; 50,0:50,0; 

75,0:25,0 e 100,0:0,0 (m/m). O inóculo utilizado foi a água residual da suinocultura e a codigestão 

foi feita em processo de batelada, com 10 reatores confeccionados em PVC, com volume total de 

4,00 L e volume útil 3,2 L. Foram feitas análises pré-processo e pós-processo em relação ao pH, 

Alcalinidade Parcial (AP), Alcalinidade Intermediária (AI), Alcalinidade Total (AT), Acidez 

Volátil (AV), Sólidos Totais (ST), Sólidos Totais Fixos (STF) e Sólidos Totais Voláteis (STV). 

Além disso, também foi realizada a quantificação da produção acumulada de biogás e da produção 

acumulada de biogás por sólidos totais voláteis consumidos. As determinações de alcalinidade e 

acidez do processo encontradas estiveram com valores próximos do esperado na literatura, com 

valores de pH próximos a neutralidade tanto no início quanto ao final da codigestão. Contudo, a 

remoção de sólidos voláteis totais ficou abaixo do esperado, o que acarretou a baixa produção de 

biogás/SV, apesar de ainda apresentar valores de remoção de STV satisfatórios para o tratamento 

dos substratos. Quanto à produção acumulada de biogás, observou-se que os tratamentos com 

proporções de extrato:polímero mais próximas entre si tiveram uma melhor eficiência na 

produção de biogás. Concluiu-se que o processo, para produção de biogás, precisa de ajustes para 

que seja maximizado o consumo de sólidos voláteis e a produção acumulada de biogás. 
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O estado da arte sobre o preparo convencional do solo é de empregar este método somente se 

estritamente necessário, para romper as camadas compactadas do solo e promover a volta de 

infiltração de ar-água no perfil revolvido do solo. Este sistema de preparo do solo abrange 

operações de aração e gradagem, com diferentes variações, o arado realiza o corte, elevação, 

inversão e queda, em que são formadas as denominadas leivas, um efeito de esboroamento de 

fatias de solo. A grade reduz o tamanho dos torrões na superfície e nivela o terreno. Após o uso 

do arado, como preparo primário do solo, são feitas duas gradagens com o intuito de realizar o 

destorroamento e nivelamento do solo, sendo essa uma operação de preparo periódico secundário. 

A qualidade destas operações pode ser mensurada por equipamentos denominados perfilômetros, 

fornecendo informações quanto a rugosidade, área mobilizada, empolamento e espessura do solo 

trabalhada. Porém, trata-se de equipamento antiquado, com elevadas horas de trabalho no campo 

e escritório, resultando no seu baixo uso, consequentemente, sem a monitoração da qualidade do 

preparo do solo convencional. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um perfilômetro 

eletrônico, com o sistema de aquisição de dados e armazenamento em tempo real, comparando 

dois sensores (ultrassom x laser) versus o método tradicional, para levantamento dos parâmetros 

(rugosidade modificada, área elevada e mobilizada, empolamento e espessura do solo revolvida). 

Para o experimento conduzido em ambiente controlado, adotou-se o delineamento inteiramente 

casualizado. Os parâmetros foram mensurados sete vezes, através dos três perfilômetros 

(eletrônico a laser, eletrônico a ultrassom e o tradicional) nos perfis original, elevado e mobilizado 

do solo, os dados coletados foram submetidos a análise de variância e teste de média Tukey, 

quando significativo. Os resultados demonstraram que o perfilômetro eletrônico, montando com 

o sensor a laser, não diferiu das mensurações dos parâmetros avaliados quanto ao perfilômetro 

tradicional, exceto para rugosidade modificada, evidenciando que o emprego do sensor a laser 

para construção do perfilômetro eletrônico é mais eficiente. 
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No estudo de circuitos elétricos, eles podem ser classificados em circuitos lineares e não-lineares. 

Essa característica é definida pelo comportamento das grandezas elétricas nos componentes 

eletrônicos. Se apresentam homogeneidade, aditividade e seguem uma função linear ou não. Um 

resistor ideal é o principal exemplo de elemento linear sem derivada, o capacitor e indutor são 

elementos lineares com derivada na equação. Ao analisar um circuito linear, por exemplo o 

circuito linearizado em torno do CC durante uma análise de pequenos sinais, é comum 

inicialmente substituí-lo por um circuito equivalente descrito por matrizes de parâmetros (Z, Y 

ou S). Esses circuitos equivalentes são descritos no domínio da frequência, utilizando a análise 

CA e a representação fasorial. Todavia, há uma limitação no uso deste circuito equivalente, sendo 

obrigatório que a fonte independente seja senoidal a frequência única, além de só resultar na 

resposta em regime permanente. O objetivo desse trabalho é buscar uma descrição no domínio do 

tempo discreto para os circuitos equivalentes lineares, a fim de utilizá-los em análises de 

transitório contendo fontes independentes com quaisquer andamentos no tempo e obtendo a 

resposta completa dada pelo regime transitório mais regime permanente. Para validar a eficácia 

dos circuitos equivalentes, é utilizado um circuito teste, a fim de comparar o resultado encontrado 

pelo cálculo analítico do modelo equivalente linear proposto, para análise de transitório no 

domínio do tempo discreto, com o modelo equivalente baseado em impedância Z, descrito na 

literatura, para análise fasorial no domínio da frequência. Se os valores encontrados 

analiticamente através do método de análise nodal modificada e a simulação forem iguais, é válida 

a utilização desses modelos equivalentes.O resultado do modelo para análise fasorial foi igual ao 

encontrado na simulação CA como esperado, sendo seus termos representados como fasores, ou 

seja, com j.omega invariante no tempo, obtendo somente a resposta em regime permanente, válido 

somente para fontes independente senoidal de frequência única. Para o modelo proposto de 

análise de transitório com o tempo discretizado, os resultados também são aproximadamente 

iguais ao da simulação de transitório. Nela os j.omega são substituídos pela derivada no tempo 

discreto. Por fim, conclui-se a validade do modelo equivalente proposto aplicado para quaisquer 

circuitos com fontes independentes com quaisquer andamentos no tempo. 
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Com o crescente consumo de energia elétrica por parte da população, investimentos em tecnologia 

e formas de geração de energia são cada vez mais necessários. Investimentos esses que vem 

tornando-se mais caros, sendo agravado no cenário atual em que vivemos com aumento constante 

do custo de vida da população e meios de produção. Uma solução para as empresas é investir na 

eficiência de seus sistemas e o uso da cogeração de energia. A utilização de cogeração nos 

processos produtivos auxilia na mitigação de impactos ambientais, como a minimização das 

emissões de gases do efeito estufa, além de contribuir com a diversificação da matriz energética 

do Brasil. Este trabalho de pesquisa trata os dados obtidos em um projeto de extensão voltado à 

energias renováveis (Renove), tendo como base um estudo de caso realizado em uma serraria na 

região metropolitana de Curitiba, contribuindo assim para a realização de um estudo aprofundado. 

O objetivo é comparar informações de produção de energia a partir do diagnóstico da biomassa 

produzida na serraria, com a simulação de um ciclo térmico em programa computacional “open 

source”, DWSIM.  Neste trabalho, a metodologia empregada foi a estimativa do potencial 

energético com a utilização de dados das análises experimentais dos resíduos de biomassa 

coletados no Projeto Renove, servindo como base para estudos de simulação computacional. 

Considerando uma eficiência da literatura de 23,28% em termos de PCS, obteve-se 14,64 kW/m3 

(potencia gerada/volume de biomassa). Com base na simulação e empregando ciclo Rankine, foi 

possível obter uma eficiência de 26,42% empregando a mesma quantidade de biomassa 

processada, valor este muito próximo ao da literatura, tornando o simulador importante para 

prever diferentes condições operacionais e uma ferramenta importante na estimativa da 

quantidade de resíduo a ser empregada para fins de cogeração de energia. 
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O objetivo deste trabalho é a caracterização da estrutura eletrônica das  moléculas amônia (NH3), 

trifluoreto de nitrogênio (NF3) e tricloreto de nitrogênio  (NCl3). O NCl3 pode ser encontrado 

em forma gasosa em piscinas fechadas, e  estudos indicam que pode estar relacionado com a asma 

ocupacional em salva vidas, e de acordo com estudos recentes, ele também pode estar ligado à 

alta  incidência de asma em crianças que frequentam piscinas cobertas regularmente  quando 

comparadas com crianças que não frequentam essas piscinas. O NH3 é  um gás incolor com um 

odor muito distinto, é usado em muitos produtos de  limpeza domésticos e industriais, também é 

muito aplicado diretamente no solo  em campos agrícolas e para fazer fertilizantes para culturas 

agrícolas, gramados  e plantas. O NF3 é um gás incolor à temperatura ambiente que tem diversas  

aplicações, como a fabricação de televisores de cristal líquido, combustível para  foguetes, gás de 

limpeza de câmera de fabricação de eletrônicos, gravação por  plasma de materiais 

semicondutores, entre outros; mas ele também oferece  muitos riscos, sendo um gás de efeito 

estufa com uma concentração que vem  crescendo 11% ao ano, além disso é 17 vezes mais danoso 

que o dióxido de  carbono estando listado no Protocolo de Kyoto. A fim de estudar a estrutura  

eletrônica das moléculas, foram realizados diferentes cálculos dentro da  aproximação Hartree-

Fock, empregando o pacote computacional GAMESS  (General Atomic and Molecular Electronic 

Structure System). Foram realizados  testes com diferentes bases atômicas, desde as mais 

compactas, como a 6-31G,  até bases maiores, como a TZV, com e sem a inclusão de funções 

difusas (+) e  de polarização. Foram realizados cálculos para a otimização da geometria  molecular 

no estado fundamental e analisado outras propriedades físicas de  interesse, como os orbitais 

moleculares, energia de ionização e análise das  distâncias de ligação. 
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A discriminação de espécies com base em carvão pode ser feita através de técnicas destrutivas e 

não destrutivas. Este trabalho teve por objetivo obter espectros no infravermelho próximo (NIR) 

de blocos de madeira carbonizada de espécies provenientes de diferentes biomas. Foram 

estudadas as seguintes espécies: Eucalyptus dunnii e E. saligna provenientes de reflorestamento; 

Cenostigma bracteosum e Mimosa tenuiflora do bioma caatinga na Paraíba; Myrcia retorta e 

Ocotea indecora oriundos da Floresta Ombrófila Mista de Santa Catarina; Anadenanthera 

peregrina var. falcata, Copaifera langsdorfii, Myrcia bella e Ocotea corymbosa do Cerrado Strictu 

Sensu de São Paulo. 

Estas espécies englobam três famílias botânicas: Myrtaceae, Lauraceae e Fabaceae. Para a 

produção de carvão, as amostras foram envolvidas em papel alumínio e carbonizadas em mufla 

com temperatura final de 450 °C e taxa de aquecimento de 1,66 °C/min, num total de 7 horas. 

Para a obtenção dos espectros foi utilizado um espectrômetro Tensor 37, com fonte para 

infravermelho próximo, da Bruker, operando em reflectância difusa. Os espectros foram coletados 

diretamente da superfície do carvão maciço, num total de 15 espectros de cada espécie, 

envolvendo a variação de planos de corte. Os dados foram analisados na forma original e com 

pré-tratamento de primeira e segunda derivada. Inicialmente foi efetuada uma análise de 

componentes principais (PCA) para observar a tendência de agrupamento das amostras em função 

de espécie, gênero ou família botânica. Os espectros médios de cada espécie são muito similares, 

não sendo possível nenhuma separação visual. No gráfico de scores do PCA com os dados 

originais não é possível a distinção de nenhuma amostra com base no carvão. Com o pré- 

tratamento em primeira derivada as amostras de eucalipto tendem a ficar separadas das outras 

espécies nativas, o que fica bem evidente com os espectros em segunda derivada. É possível 

distinguir as espécies plantadas das nativas, mas não foi observada separação de famílias 

botânicas ou gêneros. Com base no “peso” de cada componente principal foram selecionados os 

comprimentos de onda com maior influência na distinção das espécies, o que influencia no 

resultado final. O infravermelho próximo foi capaz de separar o eucalipto de madeiras nativas, o 

que em processo de fiscalização é de extrema importância. Para melhores resultados na distinção 

de espécies nativas é necessário um aumento no banco de dados de cada espécie. 
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Sensores como o Field Mill são capazes de registrar variações do campo elétrico atmosférico local 

a uma certa frequência (a depender da frequência de registro das intensidades de campo elétrico 

atmosférico local), mensurando e estimando o valor deste campo elétrico atmosférico local 

(CEAL) por um dispositivo de abertura com placas de capacitores e cujo alcance de detecção 

deste tipo de sensor, chega a 10-15 km de distância.Usando uma rede destes sensores (Field Mill),  

foi proposto um modelo de enlace eletromagnético considerando um campo elétrico do espaço 

livre e um campo elétrico teórico calculado a partir de uma descarga atmosférica. Com isto foi 

possível comparar o valor teórico deste campo elétrico com o experimental do campo elétrico 

atmosférico local (estimado pela rede de sensores Field Mill). Os resultados são inicialmente 

analisados considerando comprimentos de ondas no espectro do EHF (λ~10-5m) e no espectro do 

VLF (λ~104m). Como pressuposto, admitindo que o canal do raio atua como um irradiador 

isotrópico e um sensor Field Mill atua como uma antena que recebe o espectro emitido pelo raio, 

um modelo de potência de irradiação das ondas eletromagnéticas que chegam até o sensor Field 

Mill, segundo a norma ITU-R P.873.4 foi calculado, permitindo desta forma, uma correlação com 

um rádio enlace satelital, no qual o sensor Field Mill atua como uma antena receptora em solo e 

o canal principal das descargas atmosféricas atuam como antena transmissora. Também um 

modelo de potência irradiada por cada descarga atmosférica, registrada pela rede de sensores Field 

Mill, foi proposto, e o Equivalent Isotropically Radiated Power - EIRP foi calculado para 

diferentes valores de campo elétrico efetivo (Eef) e, depois comparado com o modelo de potência 

irradiada pela antena (raio). Isto permitiu fazer uma análise e determinar se a descarga atmosférica 

pode ser aproximada a um modelo de antena com irradiação isotrópica. 
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Conceituada como um polissacarídeo estrutural, a nanocelulose possui grande interesse na 

comunidade científica devido à sua biocompatibilidade e biodegradabilidade. Em termos gerais, 

a nanocelulose vem ganhando cada vez mais espaço em pesquisas por sua performance e 

versatilidade, sendo um material ideal como reforço em compósitos poliméricos devido às 

características como elevada área superficial e rigidez, e essencialmente pela sua disponibilidade 

abundante no meio ambiente. A nanocelulose é uma combinação da nanotecnologia, 

biotecnologia e da matéria-prima de fonte renovável.  A qualidade da madeira é um dos fatores 

mais importante para a sua destinação, e caracterizá-la corretamente é fundamental. As 

nanopartículas produzidas a partir de madeira são obtidas a partir de tratamentos químicos ou 

mecânicos, os quais produzem materiais com diferentes propriedades e uma diversidade de 

utilização. As amostras de celulose branqueada e não branqueada de Eucalyptus spp., foram 

fornecidas por empresas do setor de papel e celulose, e 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. Foram utilizados três tratamentos, verniz a base de 

água em 10%, verniz a base de água com 10% de nanocelulose branqueada e verniz a base de 

água com 10% de nanocelulose não branqueada, os mesmos foram aplicados na superfície de 

madeira maciça de Hymenaea spp. 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 películas; a 

influência da fotodegradação no verniz e no verniz com nanocelulose; e, a qualidade final da 

superfície de madeira após a deposição. O material permaneceu em atmosfera ambiente para 

posterior análise, recebendo luz solar entre os meses de fevereiro à julho. O verniz com água e os 

vernizes com nanocelulose ficaram uniformes na superfície, alterando pouco ou quase nada das 

características visuais da lâmina e influenciando na opacidade e nas análises de espectroscopia. 

A luminosidade diminuiu de 40,27 para 38,25 para nanocelulose branqueada e 40,21 para 37,57 

para nanocelulose não branqueada. O matiz da coordenada do eixo vertical diminuiu de 29,13 

para 25,53 para nanocelulose branqueada e 29,93 para 25,47 para nanocelulose não branqueada.  
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O nosso objetivo neste trabalho é fazer cálculos de espalhamentos de elétrons por moléculas de 

ácido cianoacético (C3H3NO2), a fim de caracterizar os espectros de ressonância dessa molécula. 

O ácido cianoacético é um composto orgânico, constituído por dois grupos funcionais, o 

carboxílico e o ciano. Devido a sua estrutura geométrica, esperamos três ressonâncias de forma, 

isto é, o aprisionamento temporário de um elétron num orbital desocupado, que neste caso, são os 

orbitais do tipo π* . A nossa motivação neste trabalho decorre do interesse na aplicação prática do 

ácido cianoacético como componente na manufatura de semicondutores orgânicos e, também, há 

um interesse da ciência de base no estudos dos grupos carboxilo e ciano. Os cálculos de 

espalhamento foram realizados na geometria otimizada da molécula, dentro do grupo pontual de 

Cs . Isso foi feito atráves o método Hartree-Fock utilizando o pacote computacional GAMESS 

(General Atomic and Molecular Electronic Structure System), onde usamos as funções de base 

6-31G*. Com essa descrição da molécula alvo, utilizamos o método multicanal de Schwinger 

implementado com pseudopotenciais (SMCPP) para os cálculos de espalhamento. No SMC 

utilizamos duas aproximação para os cálculos, a primeira é a estático-troca (ET), que considera a 

interação coulombiana e o efeito troca entre o elétron incidente e os elétrons na molécula alvo. A 

outra, é o estático-troca mais polarização (ETP), que inclui os efeitos de polarização da nuvem 

eletrônica do alvo. No cálculo ET as energias de ressonância foram localizadas em 4,5 eV, 4,8 

eV e 5,4 eV e estão associadas ao aprisionamento de elétrons nos orbitais π* do grupo carboxílico 

(π1
*) e ciano ( π2

*e π3
*). Resultados experimentais disponíveis na literatura reportam essas 

ressonâncias em 1,1 eV e, 2,56 eV. É notável que a aproximação ET superestima as posições de 

ressonância, o que é esperado dado que nessa aproximação não levamos em conta a deformação 

da nuvem eletrônica do alvo pelo elétron incidente. Por esta razão, esperamos que a aproximação 

ETP, onde incluímos os efeitos de polarização, forneça uma estimativa melhor para as energias 

de ressonância. 
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A presente pesquisa de iniciação científica possui caráter introdutório e se debruçou sobre um 

tema pouco abordado no Brasil: a nova arquitetura andina dos cholets, um tipo de construção 

característica da nova e emergente elite aimará da Bolívia, centrada primordialmente em El Alto, 

nas imediações de La Paz, e cujo principal expoente tem sido Freddy Mamani Silvestre. Mamani, 

também um aimará que passou pelo êxodo rural e ao longo da vida foi pedreiro, engenheiro civil 

e agora arquiteto, produz uma tipologia de arquitetura que tem sido contestatória dos modelos 

ocidentais vigentes no âmbito acadêmico, e as implicações estéticas, construtivas, espaciais e 

socioeconômicas dessa nova arquitetura andina conformam a problemática principal abordada 

por esta pesquisa. Como hipótese foi levantada a possibilidade de que os cholets são uma 

materialização do estado manifesto na Bolívia, a um só tempo, de pós-modernidade precoce e 

alternativa à hegemônica internacional liderada por países ricos, e de pós-colonialidade, uma vez 

que, subjetivamente os aimarás tomaram para si alguns elementos andinos recorrentes 

(especialmente a geometrização abstrata e a cruz andina) e o discurso de Mamani atribui 

historicidade e resgate cultural, mas, por outro lado, há também fortes influências europeias não 

declaradas em suas obras, revestidas de material importado da China. Como metodologia, foram 

lidos livros e artigos sobre El Alto, sobre Mamani, sobre a fenomenologia do espaço e arquitetura 

latino-americana. Também foram assistidos vídeos de entrevistas disponíveis online com o 

arquiteto boliviano, além de procura de lagumas obras pelo Google Street View e a busca por 

arquivos SHP a fim de formar um mapa adequado de El Alto no qual foram apontadas a 

localização dos cholets identificáveis de Freddy Mamani. Os resultados atuais do estudo realizado 

foram o da ampliação do leque de repercussões das construções de Mamani em suas contradições 

inescapáveis e características tanto da pós-modernidade quanto da pós-colonialidade e a 

constatação de que a nova arquitetura boliviana tem se comportado de forma dinâmica, inserida 

num capitalismo marginal, mas auto-referenciado e que é orgulhosa de si. Uma constatação 

colateral da pesquisa foi a falta de informações disponíveis acerca da arquitetura da Bolívia em 

textos, registros fotográficos e nos discursos do campo da Arquitetura. Por fim, concluiu-se que 

o escopo de iniciação científica é insuficiente para abarcar o fenômeno e El Alto. Contudo, os 

usos feitos do passado por Mamani criou uma pós-modernidade alternativa cujo estilo é único. 
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A obtenção e separação de nanofibras a partir da parede celular necessitam de algum tipo de 

tratamento químico e/ou mecânico e pode ser destinada para reforço de compósitos ou deposição 

em superfícies como madeira e papel. Amostras de celulose branqueada e não branqueada de 

Eucalyptus spp. foram processadas para a obtenção de nanocelulose pelo processo mecânico 

utilizando-se o moinho Super Masscolloider Masuko Sangyo (MKCA6-3; Masuko Sangyo Co., 

Ltd.). A desintegração foi feita através de dez passes no moinho com a rotação de 1500 rpm e 

uma consistência de 2% de fibra. A nanocelulose foi adicionada a verniz à base de água e aplicada 

diretamente por pincelamento em lâminas de madeira da espécie Guajuvira. A avaliação da 

propriedade de molhabilidade da superfície foi analisada pelo ângulo de contato, através do 

método gota séssil. Onde uma gota de 5µL foi depositada por uma seringa colocada 

perpendicularmente à superfície da amostra. Foi utilizado um goniômetro modelo Drop Shape 

Analysis (DSA) e foram medidos os ângulos de contato da gota com a superfície do material, 

após os tempos de 5s e de 15s, para cada grupo de amostras. Foi utilizada uma lâmina para 

aplicação de verniz à base de água e para cada tratamento, 3 lâminas de diferentes dimensões. 

Após a deposição, as amostras foram deixadas para secagem natural e em seguida foram deixadas 

expostas ao sol. As leituras foram feitas em testemunhas antes da aplicação, após aplicados os 

tratamentos e após exposição ao sol. Os resultados mostraram a absorção das lâminas, por conta 

da diminuição do ângulo em função do tempo. Comparando os ângulos após a adição dos 

tratamentos e exposição ao sol, houve uma melhoria nas propriedades de absorção das lâminas, 

sendo que as expostas ao sol se sobrepuseram, indicando que a madeira absorveu mais solução e 

também que a radiação solar pode influenciar nesse quesito. Conclui-se que a deposição de verniz 

adicionado com água ou nanocelulose aprimoram as propriedades de molhabilidade, uma vez que 

o ângulo de contato medido foi maior nesses tratamentos, além da menor diferença entre ângulos 

medidos entre os tempos de 5 e 15 segundos. Outro quesito importante, é que a exposição das 

lâminas ao sol fez com que a madeira criasse uma barreira hidrofóbica maior, uma vez que 

apresentou ângulos de contato maiores nessa condição. 
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A operação de cultivo do milho para a ensilagem e utilizada pelos produtores de leite para garantir 

alimento para as vacas de alto valor energetico e qualidade durante o ano e principalmente no 

inverno, é considerada uma das práticas agrícolas que mais predispõe o solo a compactação e 

degradaçao por associar a monocultura, o revolvimento e o trafego intenso de maquinas. O uso 

de forrageiras de boa biomassa, o plantio de leguminosas em entrelinhas, a adubação orgânica e 

a inoculação microbiana associados ou não a tecnologia do plantio direto tem sido opções para 

mitigar os impactos deste sistema produtivo. O objetivo deste trabalho foi propor combinaçoes 

desses manejos considerando:  Manejo do solo (Convencional, Revolvimento mínimo e Plantio 

direto), da cultura (Milho e Milho consorciado com Feijão-guandu no verão e Urochloa spp. entre 

verão e outono) e Inoculação (Azospirillum brasiliense (estirpes AbV5 e AbV6) e sem 

inoculação) para tornar o sistema mais diversificado e sustentavel. Para avaliar estes efeitos foram 

utilizados bioindicadores de solo, analises biologicas que quantificam a resposta dos 

microrganismos do solo aos manejos adotados, as analises utilizadas foram: a Respiração basal 

do solo que quantifica o gas carbonico emitido pela comunidade microbiana, resultante de todos 

os processos metabolicos por ela realizada, Carbono da biomassa microbiana que quantifica 

atraves do carbono uma estimativa de todos os nutrientes que a comunidade microbiana reserva 

no solo como produto de suas atividade e o Quociente metabólico que mede a eficiencia da 

comunidade microbiana atraves de uma relaçao entre o que foi emitido de gas carbonico e o que 

foi fixado na materia organica do solo. O milho foi instalado juntamente com o Feijão-guandu e 

a inoculação foi feita na semente em novembro de 2019. O solo fora coletado para realização das 

análises microbianas quando a cultura se encontrava a pleno florescimento em fevereiro de 2021, 

apos tres ciclos de cultivo. Os dados foram submetidos a análise estatística através do software 

Jamovi por testes de normalidade de ShapiroWilk, homogeneidade de Levene’s, análise de 

variância pelo teste de Welch e comparação par a par pelo teste de Tukey a 5%. Constatando-se 

que o consorcio propiciou maior produtividade de massa seca de silagem,  maior acúmulo de 

carbono pelo maior aporte de materia organica e incremento na atividade microbiana do solo. 
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As perovskitas híbridas de metal de haleto (MHPs) têm surgido como uma nova proposta para a 

aplicação em dispositivos optoeletrônicos. As MHPs 3D (AMX3) têm sido amplamente 

investigadas, gerando materiais com níveis de eficiência bem próximos aos materiais de Si. 

Ademais, a síntese das MHPs demandam condições brandas, levando a um barateamento em sua 

síntese. Contudo, estes materiais demonstram baixa estabilidade ligada a umidade e a oxidação 

pelo ar atmosférico. Um meio de contornar isto é a a utilização de MHPs Rudlesden-Popper 

(A’2A(n–1)BnX3n+1), materiais 2D, que se distinguem das MHPs 3D convencionais pela 

presença de cátions hidrofóbicos rodeando a parte inorgânica, consequentemente levando a um 

tempo de vida útil maior. Contudo, para a utilização destes materiais se faz necessário conhecer 

a natureza e os efeitos que o isolamento da parte inorgânica, o que cria poços quânticos, induz 

nas propriedades optoeletrônicas e estruturais. Além disso, existe uma dificuldade na 

reprodutibilidade sintética de materiais com um número intermediário de camadas. Com isto, o 

presente trabalho teve como objetivo a caracterização estrutural, termodinâmica e eletrônica de 

MHPs BA2MA(n–1)PbnI3n+1 (com n = 1 e 2) e da MAPbI3 (3D) através de cálculos ab-initio 

utilizando a Teoria do Funcional de Densidade (DFT), bem como a inclusão de correções 

relativísticas. Análises estruturais demonstraram um aumento nas distorções da rede inorgânica a 

medida que o sistema passa de 3D a 2D. Além disso, a formação dos poços quânticos afetam os 

valores da energia de gap, indicando a influência do isolamento da rede inorgânica para a estrutura 

eletrônica. Os cálculos de entalpia de formação apontaram um decréscimo na estabilidade 

conforme o material se distância do modelo 3D, elucidando o problema síntese das MHPs 2D, 

pois a diferenciação da energia dos materiais se torna muito baixa. A utilização da correção 

relativística DFT-1/2, protocolo que iguala a energia de ionização de um elétron em um cristal ao 

autovalor de seu respectivo orbital de Kohn-Sham com meia ocupação, em conjunto com os 

efeitos de acoplamento spin-órbita (SOC) oriundos dos átomos mais pesados (Pb e I), se mostrou 

eficiente na previsão das energias de gap. As energias de gap calculadas utilizando o protocolo 

apresentaram resultados precisos para todas as estruturas analisadas, levando a variações menores 

que 2 % dos valores experimentais para as estruturas 2D. Em todas as análises existe a 

concordância com o que é reportado experimentalmente, além de elucidar importantes 

informações atomísticas do sistema. 
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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 altíssimas energias responsáveis por 

emissão de radiação varrendo todo o espectro, do infravermelho ao ultra violeta, passando pelo 

espectro visível. Essas estruturas são encontradas em diferentes escalas, desde jatos, dos presentes 

na alta atmosfera terrestre por meio de tempestades elétricas até jatos relativísticos provenientes 

de sistemas binários ou Núcleos de galáxias ativas, onde as simulações foram realizadas com o 

programa computacional PLUTO com o objetivo de representar o comportamento de jatos 

relativísticos de altas energias. 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 ao qual o mesmo se encontra. O estudo partiu de análises 

bibliográficas de artigos em estudos de simulações de jatos e suas estruturas, em seguida, 

realizamos 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, sendo eles: o fator de lorenz, mach number e a luminosidade ou potência do jato. Dentre os 

valores físicos encontrados, a alta luminosidade é um fator essencial na identificação de jatos 

quentes capazes de acelerar raios cósmicos de altas energias. 
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O presente trabalho teve como objetivo obter soluções numéricas para problemas de dinâmica 

dos fluidos, campo de estudo que frequentemente requer a utilização de modelos matemáticos 

bastante complexos, que inclusive carecem de soluções analíticas em alguns casos. Desse modo, 

o uso de métodos numéricos é fundamental para a resolução desses problemas, e neles se 

enquadram os métodos espectrais. Tais métodos consistem no emprego de séries de funções, tais 

como séries de Fourier e polinômios de Chebyshev para a resolução de equações diferenciais, 

sendo a grande vantagem a alta acurácia nos resultados e rápida convergência. Nesse sentido, 

houve uma primeira tentativa do uso desses métodos por meio do projeto Dedalus, um recurso 

open-source implementado na linguagem Python para a resolução de problemas de CFD usando 

métodos espectrais. Após validações a partir da resolução de equações diferenciais conhecidas, 

deu-se especial enfoque a problemas de convecção do tipo Rayleigh-Bénard, porém a estrutura 

do código não se mostrou compatível com os tipos de problema a serem analisados 

posteriormente, de modo que foram vistas alternativas para o prosseguimento das atividades. 

Adotou-se no lugar o software Semtex, que utiliza um método de elementos espectrais para a 

resolução de equações diferenciais no contexto das simulações em CFD, dando enfoque 

novamente a problemas da dinâmica dos fluidos envolvendo convecção. Foram vistos os casos 

de convecção de Rayleigh-Bénard, posteriormente expandidos para os contextos em que há 

simultaneamente um escoamento de Poiseuille. Tais escoamentos correspondem a casos de 

convecção mista, onde tanto efeitos cisalhantes quanto de empuxo são relevantes, todos eles 

simulados em duas dimensões. Sendo escassa a disponibilidade de artigos contendo resultados 

desse tipo de escoamento em duas dimensões, uma abordagem empregada para a validação dos 

resultados é a comparação com dados obtidos para fenômenos de Rayleigh-Bénard com os 

resultados adquiridos a partir de simulações com números de Reynolds muito baixos. Nesse 

sentido, da associação do Semtex com o software Paraview, chegou-se a resultados condizentes 

com as curvas de contorno disponibilizadas em artigos, obtidas para valores do número de 

Rayleigh de 104, 105 e 106, sendo o valor de 1 adotado para o número de Reynolds a fim de se 

aproximar da condição de convecção Rayleigh-Bénard. Notou-se, desse modo, que a ferramenta 

numérica utilizada foi adequada para simular os escoamentos de convecção natural e convecção 

mista com alta fidelidade, conforme esperado no uso de métodos espectrais. 
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A demanda por vinhos finos nacionais de qualidade vem apresentando crescimento no Brasil e a 

região metropolitana de Curitiba possui potencial para trazer vinhos com terroir próprio, indicação 

geográfica e peso histórico e cultural. O presente trabalho possui objetivo de registrar variáveis 

produtivas, ecofisiológicas e de maturação tecnológica e fenólica das cultivares Merlot, Pinot 

Noir, Pinot Meunier, Alvarinho, Chardonnay, Viogner e Fiano durante o ciclo 2021/2022, 

cultivadas em um vinhedo comercial no município de Campo Largo-PR, com clima, segundo 

classificação de Koppen, classificado como Cfb e altitude de 975 metros acima do nível do mar. 

Para as variáveis produtivas e Ecofisiológicas, as cultivares Chardonnay, Pinot Meunier e Fiano 

foram as mais produtivas, com estimativa de 10,69 toneladas·ha-1, 9,61 toneladas·ha-1 e 8,43 

toneladas·ha-1 ,respectivamente, as que apresentaram os melhores índices de Ravaz, segundo 

metodologia de Cus (2004), foram a Chardonnay com 8,44, a Pinot Meunier com 7,95 e Merlot 

com 7,86 . Quanto as variáveis de maturação tecnológica e fenólica, segundo a metodologia da 

Organização Internacional da Vinha e do Vinho, as cultivares com maior teor de Sólidos Solúveis 

Totais (SST) foram a Alvarinho com 25, Pinot Noir com 21,6 e Fiano com 20,1, valores medidos 

em °Brix. As maiores acidez total titulável foram de 195,2 meq·L-1 da cultivar Alvarinho, 123,6 

meq·L-1 da Pinot Noir e 120,6 meq·L-1 da Pinot Meunier, as que apresentam o menor valor dessa 

índice foram a Merlot, de 99,1, a Viogner, de 103,6 e a Chardonnay, de 107,0. Segundo os valores 

indicativos de adaptabilidade apresentados no trabalho, as cultivares Chardonnay, Pinot Meunier, 

Fiano, Merlot, Pinot Noir e Viogner foram as que se mostraram mais adaptadas ao cultivo, sendo 

assim, recomendadas ao seu cultivo na região do presente estudo. 
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Os combustíveis e derivados da indústria petrolífera são de extrema importância para o cotidiano 

pós revolução industrial. O processamento do petróleo envolve diversas etapas e permite à 

indústria maior flexibilidade quanto ao produto que será obtido. Uma dessas etapas é o 

craqueamento catalítico fluidizado, que utiliza catalisadores constituídos de alumínio, silício e 

terras raras (elementos químicos cuja função é conferir estabilidade térmica e estrutural ao 

catalisador), a fim de obter produtos com cadeia carbônica mais curta que os constituintes da 

corrente submetida ao processo. Conforme é realizado o craqueamento, coque e metais se 

depositam sobre o catalisador, desativando-o, e este precisa passar por uma etapa de regeneração 

para continuar sendo efetivo. Porém, após passarem por muitos ciclos de uso e regeneração, os 

catalisadores sofrem danos estruturais e precisam ser substituídos. Se tornam então um resíduo 

sólido que contém teores significativos de metais com alto valor agregado e são classificados 

como resíduo de classe l. Devido às muitas aplicações possíveis dos metais presentes no 

catalisador, diversos estudos tem sido realizados com o objetivo de estabelecer possíveis métodos 

para a recuperação destes, visando ganhos econômicos e ambientais. Esse trabalho realizou uma 

avaliação a respeito da recuperação de lantânio, vanádio e alumínio através de resultados 

documentados previamente da aplicação da técnica de remediação eletrocinética ao resíduo de 

catalisadores de craqueamento catalítico de indústrias brasileiras. Na remediação eletrocinética, 

os íons se movimentam principalmente por migração até o eletrodo de carga oposta graças à 

aplicação de um gradiente elétrico ao meio contaminado. As condições experimentais 

documentadas são: 0,5, 1,0 e 2,0 mol/L de solução de ácido sulfúrico e 10 V de potencial elétrico 

com duração de 96 horas. Foi observado que a melhor condição para recuperação do alumínio foi 

utilizando a concentração de 0,5 mol/L (25,7% de recuperação) e para o lantânio e o vanádio foi 

utilizando 1,0 mol/L (93,2 e 89,3% de recuperação respectivamente), indicando que existe 

influência do pH do meio e da aplicação de potencial elétrico na remoção dos metais através da 

técnica aplicada e também a viabilidade do processo. 
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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 melhoria 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, 

UTM E: 693369  N: 7174253 e E: 694858 N: 7175780. metros no Primeiro Planalto Paranaense. 

A área foi selecionada por apresentar trechos com presença de solo exposto, vegetação rasteira e 

floresta densa (marcante a presença de floresta ombrófila mista).. Para obtenção do MDS foi 

realizado um levantamento com o  Veículo Aéreo não Tripulado (VANT). Com o ortomosaico 

gerado, delimitou-se o diâmetro médio das copas das árvores para um conjunto de elementos 

selecionados. A partir do MDS, o modelo foi primeiramente reamostrado para as resoluções 

espaciais superiores ao diâmetro médio da copa das árvores. Em seguida, foi aplicada a filtragem 

de vizinhança pela média em todos os modelos amostrados. A partir desses modelos, foi possível 

determinar o desvio padrão (DP), bem como o Padrão de Exatidão Cartográfica Altimétrica dos 

Pontos Cotados (PEC) para os modelos reamostrados e filtrados separadamente com a seleção de 

22 ground points nas áreas de vegetação densa. Os resultados obtidos até o momento indicam que 

o diâmetro médio da vegetação analisada, corresponde a 12,66 metros, e a  escala dos modelos 

analisados ficou entre 1.25.000 e 1.50.000 com exatidão de 7,50 metros e 10 metros 

consecutivamente.  
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Os microlixos plásticos, partículas com tamanho entre 1µm e 5mm, são encontrados em 

praticamente todos os ecossistemas do Planeta Terra. Entretanto, o conhecimento científico 

acerca dessas partículas artificiais no meio ambiente ainda é incipiente. Contudo, sabe-se que 

essas partículas são provenientes principalmente do desperdício na cadeia de produção e 

reciclagem de plástico na forma de pellets; na fragmentação de corpos maiores que foram 

descartados indevidamente no meio ambiente, em especial para a má gestão do lixo em grandes 

cidades; pelo manuseio de produtos que apresentam microplásticos em sua composição, como 

produtos de higiene e cosméticos e pela degradação de objetos plásticos que se fragmentam em 

sua utilização, como pneus, calçados e roupas sintéticas. Em vista disso, o intuito dessa pesquisa 

foi caracterizar propriedades físicas do microlixo plástico encontrado nas areias de praias de 

Itapoá/SC. A coleta foi realizada a partir da raspagem de areia, até aproximadamente 1 cm de 

profundidade, em quadrados amostrais de 25 cm de lado, distribuídos em 8 perfis praiais. Em 

cada perfil foram realizadas coletas na linha da água, na linha de deixa e na base da duna frontal 

ou enrrocamentos, totalizando 24 amostras. A separação do microplástico foi realizada por meio 

da flotação em água salgada, seguido de filtração e catação. Já a identificação da morfologia dos 

fragmentos foi realizada em lupa eletrônica e a caracterização de acordo com suas propriedades 

físicas. Sendo que, as partículas de microlixo plástico encontrados foram quantificados 

unitariamente em 55 fragmentos de poliestireno (50%), 35 fragmentos (32%), 10 pellets (9%), 6 

esférulas (5%), 2 fibras (2%) e 2 filmes plástico (2%), totalizando 110 itens. Assim, os resultados 

estão em concordância com os principais relatos de ocorrência de microplástico encontrados na 

literatura, nos quais as principais formas relatadas em areias de praia são os fragmentos de corpos 

maiores e os pellets. 
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O presente trabalho tem como objetivo estudar as propriedades e características do hidrogel à 

base do biopolímero alginato (ALG) de sódio, para ser utilizado como eletrólito em dispositivos 

de armazenamento de energia. O ALG é um copolímero natural, constituído pelos ácidos (1-4)-

β-D-manurônico (M) e (1-4)-α-L-gulurônico (G), o qual é obtido principalmente através da 

extração de algas marrons (Phaeophyceae), podendo ser utilizado como um eletrólito hidrogel ao 

passar por um simples método de reticulação iônica em que os cátions monovalentes de sódio 

presentes na estrutura são substituídos por espécies catiônicas bivalentes de cálcio, promovendo 

hidrogéis resistentes e viscosos em decorrência da formação de anéis quelatos. Deste modo, a 

pesquisa vem sendo realizada com base na investigação do hidrogel de ALG como potencial 

eletrólito em razão da sua biodegradabilidade e por proporcionar maior segurança aos dispositivos 

de armazenamento de energia, uma vez que suas propriedades como coesão, rigidez e resistência 

mecânica inibem um possível vazamento de eletrólito, o que torna um fator positivo em utilizá-

lo. Além dessas características analisadas qualitativamente, mediu-se a condutividade do 

hidrogel, apresentando-se em torno de 15,62 mS/cm e também a viscosidade, apresentando-se em 

torno de 19975,74 mPa.s. Ademais, foram empregadas técnicas de caracterização para que fosse 

possível observar a reposta eletroquímica das espécies eletroativas inseridas no hidrogel, como a 

Voltametria Cíclica (VC) com diferentes velocidades de varredura, possibilitando realizar um 

estudo dos processos difusionais com base na equação de Randles-Sevcik e também Voltametria 

de Varredura Linear (LSV) com eletrodo de trabalho disco rotatório (RRDE) para analisar a 

influência das velocidades de rotação na convecção das espécies eletroativas presentes no bulk 

até a superfície do eletrodo. 
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A presente pesquisa de iniciação científica teve como objetivo a análise do processo de 

urbanização de Curitiba e suas conexões com a questão da habitação na década de 1930, com 

ênfase na construção de residências em madeira e em sua regulamentação. O trabalho foi dividido 

em duas etapas, sendo a primeira uma revisão bibliográfica sobre a urbanização de cidades 

europeias, estadunidenses e brasileiras (especialmente São Paulo e Rio de Janeiro) entre os 

séculos XIX e XX; e o estudo dos princípios da casa moderna – com a valorização do conforto, 

da higiene e da privacidade – e da casa econômica, com seus regramentos. A segunda etapa foi 

voltada para o entendimento do contexto curitibano e o desenvolvimento de um estudo específico 

sobre as habitações de madeira construídas em Curitiba na década de 1930.  Para isso, realizou-

se a revisão bibliográfica sobre o tema e a pesquisa, sistematização e análise de fontes primárias 

– como alvarás de construção e projetos de residências em madeira, mapas do município e 

legislação vigente no período. Desta forma, foram realizadas a identificação, análise e 

mapeamento de 54 habitações, categorizadas em relação à área construída e ao programa de 

necessidades. Constatou-se maior incidência das moradias em madeira nas segunda e terceira 

zonas de Curitiba, ou até mesmo fora do quadro urbano, cumprindo o estabelecido pela legislação; 

e que estas, pelo seu tamanho e número de ambientes internos, majoritariamente eram de pequeno 

porte. Os resultados obtidos evidenciam que a madeira, pelo seu menor custo, foi utilizada pela 

população de baixa renda para a construção de habitações econômicas no período; e que estas 

unidades estavam afastadas da área central, confirmando a desigualdade de ocupação do espaço 

urbano. Com a análise realizada e os resultados obtidos, o presente trabalho buscou contribuir 

com a historiografia do processo de urbanização e habitação de Curitiba na década de 1930, uma 

vez que o tema não é muito explorado. 
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O mel é um alimento completo. Conhecido tanto por suas propriedades medicinais, como valor 

calórico, sendo consumido principalmente como adoçante. Entre as substâncias que podem ser 

encontradas nele estão açúcares, aminoácidos, vitaminas e compostos aromáticos. Por causa das 

propriedades do mel e comportamento das abelhas, nele existem diversos microrganismos, na 

forma celular, micelar ou de esporos, que estão naturalmente no ambiente e são trazidos pelas 

abelhas para dentro da colmeia. A hipótese do projeto é que os microrganismos do mel contribuam 

para suas características medicinais, seja pela produção de antibióticos ou metabólitos 

secundários em reação ao ambiente adverso do mel, sendo considerado uma fonte potencial de 

descoberta de novas moléculas farmacêuticas. Para averiguar esta hipótese, fungos filamentosos 

e leveduras foram isolados de amostras de mel de abelhas Jataí (Tetragonisca ssp.), da região 

metropolitana de Curitiba. Com as amostras frescas, recém colhidas, foi aplicada técnica spread-

plate em placas com meio seletivo para fungos e leveduras. Os microrganismos que prosperaram 

foram isolados e transferidos para frascos individuais. Ao final da etapa de isolamento foram 

obtidos 81 indivíduos, os quais foram separados em 32 grupos morfológicos, sendo escolhido um 

representante de cada grupo para análise macro e micromorfológica para identificação a nível de 

gênero, e dentre estes foram selecionados alguns indivíduos notáveis para identificação de espécie 

por sequenciamento genético. Os gêneros taxonômicos mais expressivos em número e 

diversidade foram Penicillium e Aspergillus. Posteriormente, os isolados serão submetidos ao 

teste de antagonismo, sendo postos para crescer juntamente com bactérias referências para testar 

seu potencial para produção de antibióticos. Com o experimento espera-se descobrir novas 

moléculas antibióticas e seus respectivos bioprodutores. 
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O grafeno foi o primeiro material bidimensional a ser isolado, tornando-se a celebridade no 

mundo dos materiais. Ele foi isolado e caracterizado por Novoselov e Geim em 2004, sendo 

posteriormente premiados com o Prêmio Nobel de Física por essa conquista. O Grafeno pode ser 

sintetizado por vários métodos, tais como deposição de vapor químico, esfoliação mecânica e 

clivagem. Essas técnicas produzem em grande parte monocamadas de multicamadas de grafeno 

e óxido de grafeno. Existem ainda os pontos quânticos de carbono, que são um tipo de 

nanomateriais à base de carbono, com tamanhos entre 2-10 nanômetros. Esses sistemas ganharam 

interesse devido às suas propriedades físico-químicas, como alta biocompatibilidade, e tendo 

como principal atrativo a luminescência, pois podem exibir absorção na região ultravioleta (UV) 

e ultravioleta-visível (UV-Vis). Estudos apontam também que a dopagem de desses pontos 

quânticos de grafeno com nitrogênio (N) causa um aumento na sua intensidade de emissão 

fotoluminescente (PL). Diversos métodos de síntese de materiais a base de carbono têm sido 

explorados, porém alguns possuem alto custo e alta toxicidade. Um dos métodos mais simples é 

através da síntese hidrotermal, onde moléculas como as do ácido cítrico ou ácido ascórbico, são 

carbonizadas em uma autoclave hidrotermal. Neste trabalho, realizamos um estudo sistemático 

dos parâmetros termodinâmicos na síntese de pontos quânticos de grafeno, a partir do ácido 

ascórbico. Variamos a temperatura e o tempo de síntese, para determinar qual a influência desses 

parâmetros na síntese dos pontos quânticos. A caracterização das amostras foi realizada por 

espectroscopia UV-VIS e através da fotoluminescência apresentada pelos sistemas. Tais materiais 

serão utilizados em um futuro para a criação de filmes finos desses materiais e como eles podem 

ser incorporados dentro de polímeros comuns como o PVA. 
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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 que 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. Foram avaliadas as seguintes composições como possíveis fases extratoras: PVOH 15% 

(m/v); mistura de PVOH 15% (m/v) e alginato 2% (m/v) na proporção 1:1; mistura de PVOH 

15% (m/v) e pectina 2% (m/v) na proporção 1:1; e PVOH 15% e zeína sólida na proporção de 

98:2(m/m). As extrações via SBSE foram realizadas em meio aquoso com os analitos em 

concentração de 1 ppm, com posterior dessorção em metanol e banho de ultrassom por 30 

minutos. Pela estabilidade físico-química e eficiência de sorção, selecionou-se a blenda PVOH e 

zeína como a fase extratora, sendo esta utilizada para a etapa de otimização da extração. Para isto, 

realizou-se um planejamento 23 com as variáveis tempo de extração (30 min e 1h), pH da amostra 

(4 e 10) e força iônica (0% e 10%), onde a condição de 1h30 de extração, pH 10 e sem adição de 

sal mostrou-se a mais  promissora. 
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Ao se estudar e planejar um sistema elétrico de potência (SEP), um importante fator que deve ser 

levado em consideração é a estabilidade do sistema. Deste modo é possível evitar que a incidência 

de perturbações de diversas naturezas introduza oscilações nas grandezas eletromecânicas que, se 

forem pouco amortecidas, podem levar o sistema a uma condição de instabilidade. Neste contexto, 

uma abordagem para a análise de oscilações eletromecânicas de baixa frequência é a aplicação de 

métodos de decomposição modal em sinais denominados sincrofasores. Estes sinais podem ser 

dados de tensão, corrente ou frequência coletados por Phasor Measurement Units (PMU’s) em 

diversos pontos da rede elétrica.  Ao se aplicar os métodos de decomposição modal nestes sinais, 

o sistema é modelado como uma caixa preta. Em decorrência disso surgem modos sem significado 

físico na representação matemática do modelo. Esses modos são denominados modos espúrios e 

devem ser identificados e desconsiderados na análise dinâmica do SEP. A técnica abordada neste 

trabalho para a detecção dos modos espúrios baseia-se na implementação de um diagrama de 

estabilização do sistema dinâmico associada a aplicação de sinais-teste em alguns pontos da rede 

em estudo. A fim de validar os métodos propostos, foi implementado um sistema teste em 

ambiente computacional. Para simular o comportamento dinâmico deste sistema, foi aplicada uma 

variação aleatória das cargas e então coletado o dado de frequência em três barras. Uma vez com 

esses sinais de frequência em mãos, é aplicado o método de estimação modal SubSpace State 

Space System Identification (N4SID) que gera um modelo em espaço de estados para o sistema 

dinâmico em estudo. Com os modos obtidos pelo N4SID, é possível aplicar a técnica do diagrama 

de estabilização para classificar os modos em eletromecânicos (aqueles que de fato apresentam 

significado físico) e modos espúrios (modos meramente matemáticos). A partir dos testes 

realizados pôde-se concluir que a inserção de sinais-teste ao sinal de referência das malhas de 

controle automático de tensão dos geradores síncronos do sistema teste faz com que a estimação 

modal por meio do algoritmo N4SID se mostre mais robusta quando da presença de ruídos de 

medição dos sinais de frequência mais expressivos. Todavia, é importante ter muita cautela ao 

inserir tais sinais; eles podem acabar por perturbar o sistema de maneira significativa de modo 

que ele saia do seu ponto de operação nominal, podendo até mesmo ficar instável frente a 

incidência de perturbações. 
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O projeto intitulado “Educação Matemática e Sociedade: um olhar a partir da extensão” tem como 

objetivo perceber como a educação matemática e a temática social é movimentada a partir de 

projetos-cursos de extensão. Do ponto de vista teórico apoiar-se-á em estudos e pesquisas no 

campo da Educação Matemática que trabalham com as dimensões social, cultural e política. O 

projeto a ser realizado insere-se numa abordagem qualitativa de pesquisa. A metodologia 

escolhida para desenvolver esse projeto de Iniciação Científica será a  pesquisa participante e para 

tanto as atividades da pessoa bolsista serão: 1) Revisão bibliográfica sobre estudos envolvendo as 

temáticas educação matemática, sociedade e extensão universitária; 2) observação das atividades 

dos projetos de extensão "Formação docente, estudos curriculares e saberes escolares: um rizoma 

em constituição" e do projeto do Programa Licenciar "Matemática e Português: linguagens em 

diálogo". Dentre as possíveis contribuições, esta pesquisa poderá contribuir para a conversa 

complicada envolvendo educação matemática e sociedade. A fim de coletar informações sobre a 

temática da Iniciação Científica e construir um referencial teórico base, produzimos uma tabela 

com os principais autores usados nas dissertações escolhidas, nela continha os seguintes dados: 

1) Autor; 2) Obra; 3) Ano e 4) Características principais. A partir dos autores em comum de cada 

dissertação e suas características principais, realizamos buscas no Currículo Lattes de cada um 

com o objetivo de conhecer sua linha de pesquisa. Por fim, depois do processo de caracterização, 

os autores que mais nos identificamos foram: Sousa (1996), graduanda em enfermagem e Mestre 

em educação, que escreveu o livro História da Extensão Universitária, Fagundes (1985) com o 

livro Universidade e Compromisso Social: Extensão, Limites e Perspectivas e também o 

documento do Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior 

Brasileira (2001). A partir das leituras percebemos que um número reduzido de acadêmicos têm 

compreensão sobre o que é a extensão universitária e a importância da divulgação de 

conhecimentos científicos desempenhados nas universidades.  
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O presente estudo tem por objetivo apresentar resultados obtidos da modelagem hidrodinâmica 

do Rio Iguaçu através do modelo HEC-RAS (USACE, 2010), utilizando dados observados da 

série histórica de 2010 disponíveis no banco de dados do IAT (Instituto Água e Terra). Para o 

estudo de caso foi utilizado um trecho do rio Iguaçu definido por 10 estações fluviométricas, a 

saber: (i) IG2 (65009000); (ii) IG3 (65017006); (iii) IG4 (65019980); (iv) IG5 (65025000); (v) 

IG6 (65028000); (vi) IG7 (65035000); (vii) IG8 (65060000); (viii) Fluviópolis (65220000); (ix) 

IG9 (65310000); (x) IG10 (65365800). O trecho de simulação compreende uma extensão de 

aproximadamente 300km tendo como início a estação IG2 até a IG10 em Porto Vitória (PR). Os 

dados das cotas e distâncias para cada estação foram retirados do Modelo Digital de Elevação 

(MDE) da bacia do Alto Iguaçu. Mesmo com as inconsistências do MDE na cota da estação de 

Fluviópolis, adotou-se a hipótese de ajustar a cota desse ponto afim de corrigir erros na simulação. 

Também foram adotados valores de coeficiente de Manning para a rugosidade do rio, com sessões 

intermediárias interpoladas de forma linear a cada 500 m entre cada estação. Foram desenvolvidas 

etapas de implementação do modelo, partindo inicialmente da compreensão matemática utilizada 

pelo modelo HEC-RAS (USACE, 2000), e, posteriormente a inserção dos dados iniciais e 

condições de contorno necessárias para a caracterização do perfil físico do rio e da desratização 

temporal da simulação. Após verificado as condições de entrada, a calibração inicial foi dada 

através dos fluviogramas de contribuição lateral e como critério de verificação da precisão dos 

resultados foi utilizado o de coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS), assim como análise visual e 

comparativo dos gráficos de vazões observadas e simuladas. Os resultados dos hidrogramas 

obtidos com as diferentes simulações feitas, assim como as curvas de permanência de cada estação 

tiveram valores de NS em um intervalo de -0.308 e 0.933, e com a melhor calibração na estação 

65028000 em Balsa Nova. Vale ressaltar que também houve um ótimo resultado no que tange o 

uso do HEC-RAS para simulações não-permanentes em rios de escoamento unidimensional em 

seção transversal irregular e com contribuição lateral, não havendo erros de simulação pelo 

modelo, reproduzindo os resultados de Ferreira (2019). O esforço de calibração e validação 

empreendidos reproduzem a dinâmica de vazões e níveis no rio Iguaçu até Porto Vitória, sendo 

portanto considerado concluído para as próximas etapas de desenvolvimento do projeto.  
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A situação emergencial da propagação do vírus SARS-CoV-2 impeliu a World Health 

Organization (WHO), em março de 2020, declarar o início de uma pandemia. Dessa forma, foi de 

suma importância o desenvolvimento de testes para detecção de pessoas infectadas, uma vez que 

permite o isolamento e o tratamento imediato. A técnica de Reverse Transcription Polymerase 

Chain Reaction (RT-PCR) foi considerada a técnica padrão ouro para detecção do agente 

patológico, entretanto, possui diversas limitações, essencialmente relacionadas ao alto custo, 

necessidade de pessoas especializadas, laboratórios equipados e o alto tempo de ensaio que limita 

o número de testes por dia. Diante dessa perspectiva, o crescimento na área de novos dispositivos 

de detecção, que sejam de baixo custo e de alta sensibilidade, se tornou indispensável. Neste 

trabalho, foi relatado a construção de um imunossensor eletroquímico para a detecção da proteína 

do nucleocapsídeo (N) do vírus SARS-CoV-2, a qual é biomarcadora para presença da patologia. 

O dispositivo consistiu no uso de Screen Printed Electrode (SPE) modificado com nanomateriais 

de carbono e a utilização do biopolímero poli (3 hidroxibutirato) (PHB), com o objetivo de 

imobilizar os anticorpos contra a proteína N do vírus. Diante disso, foi possível realizar a captura 

da proteína N através do dispositivo proposto e também sua detecção mediada pela reação redox 

da sonda Ferricianeto de potássio (K₃[Fe(CN)₆]), por meio de técnicas eletroquímicas de 

Voltametria Cíclica (CV) e de Voltametria de Pulso Diferencial (DPV). O dispositivo foi 

otimizado para melhores resultados, com avaliação do nanomaterial utilizado na modificação do 

SPE, dentre os quais foram estudados o óxido de grafeno (GO), óxido de grafeno reduzido (rGO) 

e pontos quânticos de grafeno dopados com nitrogênio (GQD). Além disso, foi avaliado os 

parâmetros de construção do dispositivo, no qual a concentração ideal do biopolímero, para se 

obter a melhor eficiência de ancoramento da proteína N no eletrodo, e o volume de mistura de 

PHB, anticorpo contra a proteína N (AbN) e albumina de soro bovino (BSA) usado como 

modificador na superfície do eletrodo, foi analisado. As condições de concentração de PHB e 

volume da mistura foram estudadas e os valores otimizados foram de 50 ng mL-1 e 7,5 µL, 

respectivamente. O dispositivo proposto se mostrou promissor para detecção da Proteína N do 

SARS-CoV-2, uma vez que apresentou seletividade frente à interferentes, como febre amarela e 

RBD, e detecção em amostras reais enriquecidas. 
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As funções de matrizes são muito utilizadas para resolver sistemas de equações diferenciais que 

aparecem tanto em Física quanto em Matemática. Nesse projeto de iniciação científica 

desenvolvemos formalmente o conceito de funções de matrizes. Para isso, foi necessário estudar 

tópicos de Análise, Álgebra linear e Teoria de Anéis, como a equivalência de normas em espaços 

vetoriais, a forma canônica de Jordan, entre outros. Estudamos duas definições equivalentes para 

as funções de matrizes. Na primeira, definimos a função como o limite de uma série de potência 

de matrizes, e para a convergência fazer sentido, precisamos definir a norma de uma matriz. Na 

segunda definição, usamos o conceito de função euclidiana para definir a função como um 

polinômio, chamado polinômio interpolador. Em ambos os casos, estudamos os critérios de 

convergência e o valor que a função assume. O objetivo de estudarmos funções de matrizes foi 

utilizar tais funções (principalmente a função exponencial) para obtermos algumas propriedades 

de funções analíticas reais que satisfazem EDO's homogêneas lineares com coeficientes 

constantes. Além disso, analisamos a convergência e a diferenciabilidade de funções de matrizes 

em subespaços gerados pelas potências de uma matriz A , espaços esses isomorfos ao anel 

R[x]/(p(x)), no qual  p(x) é o polinômio minimal da matriz A. Conseguimos obter resultados sobre 

as funções (a valores reais) estudadas, como por exemplo a n-ésima derivada de uma solução de 

uma EDO homogênea linear com coeficientes constantes em função de soluções especiais (que 

formam uma base para o espaço de soluções) e algumas fórmulas algébricas que generalizam 

fórmulas conhecidas para seno e cosseno, como por exemplo, uma generalização para a fórmula 

fundamental trigonométrica (sin2(x)+cos2(x)=1); também obtivemos uma generalização para 

funções que apresentam somas de argumentos (como por exemplo 

sin(a+b)=sin(a)cos(b)+sin(b)cos(a) ). Conseguimos também provar que, em certos subespaços 

matriciais isomorfos ao anel R[x]/(p(x)), as funções de matrizes são contínuas, diferenciáveis, 

sendo que a transformação linear dada pela derivada corresponde a multiplicar por uma matriz, 

desde que a série de potências represente uma função analítica em todo o plano complexo. 
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Os inoculantes contendo Bactérias Promotoras de Crescimento Vegetal (BPCV) são insumos 

importantes para o aumento da eficiência de uso dos fertilizantes e redução dos custos de produção 

de grãos. Este trabalho foi realizado com o objetivo de reconhecer os casos de sucesso de 

inoculantes contendo BPCV utilizadas no plantio de cereais no Brasil, entre os anos de 2010 a 

2021. As informações foram obtidas através de pesquisas realizadas neste período, sobre o tema. 

Para a avaliação foram considerados os cereais de importância agronômica no país, sendo eles, o 

milho, o trigo, o sorgo, a aveia e o arroz, desta forma, o critério de exclusão durante a revisão 

foram publicações de outras culturas agrícolas, e bactérias que não apresentam resultados 

comprovados em gramíneas. A metodologia abrangeu todos os produtos de origem biológica, 

classificados como inoculantes, registrados e suas publicações encontradas sobre a associação de 

bactérias em cereais. Para a validação e confiabilidade dos dados foram consultados, a plataforma 

BioInsumos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sites de empresas 

de biológicos, que produzem inoculantes para cereais, e a Associação Nacional dos Produtores e 

Importadores de Inoculantes (ANPII). Nesses, foram selecionados os produtos comercias 

registrados, a base de inoculantes líquidos e sólidos, disponíveis para o uso em cereais. Na 

plataforma do MAPA, são 36 os produtos registrados, sendo a maior parte composto por 

Azospirillum brasilense, os demais produtos registrados são formulados com 4 diferentes estirpes 

de Bacillus e um de Pseudomonas. A A. brasilense é uma das bactérias mais estudadas, foram 

evidenciadas a coinoculação de diferentes estirpes associadas a A. brasilense. Através desta 

pesquisa, conclui-se que o uso de inoculantes destinados ao cultivo de cereais é bastante limitado 

a produtos compostos por A. brasilense, e que são necessários novos estudos destinados a 

avaliação dos demais microrganismos registrados para o cultivo de cereais. 
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O problema da evasão de estudantes no ensino superior gera consequências drásticas na dimensão 

educacional, social, cultural e econômica da sociedade. Desta forma, é imprescindível a realização 

de estudos e projetos que visem analisar e mitigar soluções para a redução da evasão e suas 

consequências no desenvolvimento de uma nação. Nesta linha, este plano de pesquisa realizou 

uma análise sobre dados de evasão de um campus universitário do interior do Paraná, no intuito 

de gerar priorização de soluções por um Método de Decisão Multicritério (MCDA). Como 

objetivo de pesquisa foram avaliados os fatores mais significativos para mitigar a evasão, diante 

do cenário da conjuntura dos dados e pesquisas semiestruturadas que foram realizadas. Para a 

modelagem e a análise de tomada de decisão utilizou-se o método Preference Ranking Method 

for Enrichment Evaluation (PROMETHEE). Foi utilizado também o método Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA) para dar suporte ao método PROMETHEE de maneira que melhore sua 

eficácia na priorização das alternativas, através de seus critérios clássicos que são: severidade, 

ocorrência e detecção, que nesse caso foram pensados e criados pra utilizar-se com as alternativas 

relacionadas a evasão.  Foram avaliadas através do método PROMETHEE, 9 alternativas 

relacionadas a possíveis problemas e 10 alternativas relacionadas a possíveis soluções com o 

direcionamento de resultados por ordem de priorização. Aplicando-se o método de maneira 

randômica foi encontrado os fatores mais significativos dos possíveis problemas e soluções 

propostos para dois cenários. Para o primeiro cenário a principal alternativa foi a falta de 

informação sobre o curso durante a escolha. Já para o segundo cenário foi a opção pela realização 

do curso em outro turno (matutino, vespertino ou noturno). 
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Em anos recentes, muitos projetos de humanidades digitais foram iniciados com o objetivo de 

extrair informações de recursos culturais digitalizados por meio de técnicas de processamento de 

imagem. Com o advento e a difusão de redes neurais, modelos de machine learning se tornam 

mais robustos e abrangentes a cada dia, sendo utilizados para automatizar tarefas de 

reconhecimento de padrões cada vez mais complexos encontrados em imagens. Na área de 

processamento de documentos históricos, técnicas de deep learning são usadas para transcrever e 

extrair informações visuais de grandes coleções de documentos antigos e degradados de forma 

automática. Entretanto, alguns desafios persistem, já que métodos de análise de layout por vezes 

têm dificuldades  para reconhecer arranjos e estruturas complexas. Adicionalmente, ferramentas 

de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) não estão preparadas para lidar com grandes 

variedades de fontes históricas, especialmente tratando-se de tipos góticos. Por esses motivos, 

tentativas de reconhecimento de layout e texto de periódicos teuto-brasileiros não obtiveram 

sucesso até o momento. A imprensa étnica teuto-brasileira foi responsável pela impressão de 

páginas com layouts extremamente complexos e contendo muitas fontes diferentes, tanto de 

tipografias góticas quanto de tipos latinos, especialmente em suas seções de anúncios. Com o 

objetivo de abrir o caminho para o reconhecimento de layout e fonte de documentos brasileiros 

em língua alemã, milhares de imagens de documentos digitalizados foram analisadas, e centenas 

destas selecionadas e disponibilizadas através da API de Imagens IIIF para a compilação do 

German-Brazilian Newspaper Advertisement Pages Dataset (gbn-ads) (Dataset de Páginas de 

Anúncios de Jornais Teuto-Brasileiros). Uma vez completo, este dataset conterá anotações para 

o treinamento de modelos de deep learning para segmentação de blocos de anúncio e classificação 

de fonte a nível de palavra, ambas técnicas que podem não apenas possibilitar o reconhecimento 

de texto de periódicos teuto-brasileiros complexos, mas também contribuir para todo o cenário de 

processamento de documentos históricos em língua alemã. Além disso, a infraestrutura para 

obtenção de imagens construída durante esta pesquisa lança as bases para uma biblioteca digital 

aberta da imprensa teuto-brasileira. 
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A seleção do solvente adequado para um processo extrativo é uma etapa crítica de muitos projetos 

industriais. De forma alternativa e/ou complementar à abordagem experimental para sua seleção, 

os parâmetros de solubilidade de Hansen (HSP) e o modelo termodinâmico Conductor-like 

Screening Model for Real Solvents (COSMO-RS) podem ser empregados. Os parâmetros de 

Hansen consideram que a energia coesiva é a soma das contribuições das interações moleculares 

(não polares δD, polares δP e de ligação de hidrogênio δH). Esse método permite inferir a 

solubilidade de um soluto em diferentes solventes. Entretanto, o procedimento experimental para 

sua determinação nem sempre é simples. Por sua vez, o COSMO-RS é um modelo termodinâmico 

preditivo, baseado em química quântica e termodinâmica estatística, que permite o cálculo de 

propriedades termodinâmicas e descritores químicos das moléculas, como coeficiente de 

atividade, momento receptor e doador de hidrogênio, entre outros. Diante disso, o presente 

trabalho teve como objetivo desenvolver modelos de correlação para a determinação dos 

parâmetros de HSP, utilizando descritores moleculares fornecidos pelo COSMO-RS. Para 

avaliação da performance dos modelos, analisaram-se a correspondência entre os dados 

calculados e os experimentais, por meio do coeficiente de determinação (R²) e o erro quadrático 

absoluto (MAE). Inicialmente, foram coletados na literatura valores de HSP para 195 moléculas. 

Em seguida, seus respectivos descritores moleculares foram obtidos a partir do COSMO-RS e por 

meio de regressões fatoriais os modelos foram ajustados. O modelo obtido para o parâmetro δH 

apresentou o melhor desempenho, com um R² de 0,90. Os MAEs obtidos foram de 0,98, 1,74 e 

1,44 Mpa1/2 para δD , δH e δP, respectivamente. Foi demonstrado que δP e δH direcionam a 

polaridade das moléculas e os resultados obtidos aproximaram-se dos existentes na base de dados 

do software HSPiP. Além disso, os valores de log Kow (coeficiente de partição água-octanol), 

que indicam a polaridade de um composto, mostraram-se alinhados aos HSP calculados. Por fim, 

os dados de HSP para a cafeína foram estimados a partir dos modelos desenvolvidos. Ao serem 

comparados os parâmetros HSP para a cafeína e para diferentes solventes, foi possível identificar 

os solventes com maior afinidade com o soluto em questão. Assim, este trabalho demonstrou o 

poder preditivo do COSMO-RS e sua capacidade de utilização no desenvolvimento de modelos 

de correlação para a determinação de HSP, o que é de extrema importância para a avaliação da 

interação soluto-solvente. 
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A gestão da velocidade nas áreas urbanas se tornou um desafio para a segurança viária nas cidades 

brasileiras. O excesso de velocidade contribui para o aumento do risco da ocorrência de sinistros 

de trânsito e da sua severidade, aumentando a vulnerabilidade de usuários como motociclistas, 

pedestres e ciclistas, principalmente no meio urbano onde a interação entre os diversos tipos de 

usuários é maior. Em 2015, uma zona de velocidade reduzida foi implementada no centro da 

cidade de Curitiba/PR, com o limite de velocidade padronizado para 40 km/h, constituindo a 

chamada “Área Calma”. O objetivo dessa pesquisa foi identificar e quantificar os episódios de 

excesso de velocidade na Área Calma de Curitiba. A metodologia utilizada foi baseada no Estudo 

Naturalístico de Direção Brasileiro (NDS-BR), um estudo observacional em que foi realizado o 

monitoramento da tarefa real e natural de condução de uma amostra de condutores totalizando 

mais de mil viagens. O monitoramento foi realizado por meio de câmeras (com imagens interna 

e externas) e um receptor GPS, para registro da localização geográfica e da velocidade segundo a 

segundo. Dos 32 condutores participantes da pesquisa, 19 circularam pela Área Calma, realizando 

151 viagens. Foi considerado como excesso de velocidade apenas as velocidades mais que 10% 

acima do limite de velocidade regulamentar (44 km/h), bem como os episódios de excesso que 

tiveram uma duração acima da média, isto é, acima de 8,35 segundos, totalizando 100 episódios. 

Como resultado, as vias coletoras apresentaram mais de 50% do total de tempo sob excesso de 

velocidade. As vias arteriais e as locais tiveram 37% e 9%, respectivamente. Além disso, dos 19 

condutores, 14 excederam ao menos uma vez o limite estabelecido. Percebeu-se uma 

concentração destes episódios nas vias que compõem o contorno da região, as quais representam 

um ambiente de transição dos limites de velocidade. No geral, os fatores determinantes para o 

excesso de velocidade nessas vias foram o número elevado de faixas, a ausência de dispositivos 

de fiscalização eletrônica de velocidade e a presença de interseções em desnível. Como conclusão, 

tem-se que a regulamentação de uma Área Calma necessita ser complementada por estratégias 

adicionais de gestão da velocidade que induzam o respeito aos limites de velocidade por parte dos 

condutores. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  660 

APLICAÇÃO DA QUÍMICA COMPUTACIONAL NO ESTUDO DE ESTEROIDES 

Nº 202211263 

Autor(es): Cassia Rosana Rambo 

Orientador(es): Isac George Rosset 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Deslocamento Químico, Esteroides, Ressonancia Magnetica Nuclear 

 

As técnicas de modelagem computacional de RMN (Ressonância Magnética Nuclear) têm 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 trabalho é determinar a estereoquímica das moléculas 15-hidroxiprogesterona e 

7,15-dihidroxiprogesterona produzidas por biotransformação mediada por Penicillium oxalicum 

CBMAI 1996. Ambas as moléculas passaram por busca conformacional e os confôrmeros obtidos 

foram usados para otimização da molécula. Os confôrmeros predominantes foram determinados 

através da equação de Boltzmann, que foram então usados para os cálculos de RMN. Nos cálculos 

de otimização, o nível de teoria escolhido foi DFT/B3LYP/6-311G+(2d,p) em clorofórmio 

conforme determinado previamente. Os cálculos de RMN foram realizados no nível de teoria 

DFT/B3LYP/6-311G+(d,p), adequado à probabilidade DP4+, e o resultado final foi obtido através 

da compensação de acordo com as populações de Boltzmann para cada uma das conformações 

possíveis. Tetrametilsilano (TMS) foi usado como padrão interno. Os resultados dos cálculos de 

RMN foram avaliados através dos cálculos de MAD, RMSE e probabilidade DP4+. Para a 

molécula monohidroxilada, a busca conformacional dos diasteroisômeros resultou em 3 

confôrmeros predominantes para a conformação α e 5 para a conformação β. Os parâmetros MAD 

e RMSE já indicaram que o diasteroisômero β era o predominante. Esse fato foi comprovado 

através do cálculo da probabilidade DP4+, que indicou uma probabilidade de 100% de que se 

tratava da molécula 15β-OH-progesterona. Dessa forma, o presente trabalho confirmou a 

estrutura descrita anteriormente na literatura. Os próximos passos já estão em execução e 

consistem na aplicação das etapas descritas para a determinação da estrutura da molécula 7,15-

dihidroxiprogesterona. 
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Criado pela Semtech Corporation, o LoRa é um protocolo de comunicação com modulação digital 

e seu objetivo é no desenvolvimento de telecomunicações, transmissão de dados destinado a 

locais de acesso remoto e na aplicação de Internet das Coisas (IoT). Sua modulação é digital e 

baseada no sistema CCS (Chirp Spead Speactrum), propriedade intelectual da empresa Semtech, 

onde se destacada a possibilidade de alternar entre a taxa de transmissão e o alcance. Message 

Queuing Telemtry (MQTT), é um tipo de protocolo de mensagens designado para otimização de 

sensores. Foi elaborado para usar o modelo de publicação e inscrição, como por exemplo quando 

um telespectador seleciona apenas um canal para assistir, assim como a emissora só transmite 

para aquele que a deseja. O protocolo necessita de uma conexão de internet onde será usada como 

base para se utilizar a transmissão. O objeto desta pesquisa se concentrará em montar uma 

comunicação com topologia em estrela utilizando protocolo LoRa para chegar com dispositivos 

remotos até a internet através de um gateway e estudar seu comportamento, como as quantidades 

de repetições utilizadas e dispositivos conectados à internet em uma determinada rede de 

microcontroladores. No concentrador final haverá um envio das mensagens recebidas a internet, 

via protocolo MQTT no qual qualquer dispositivo na internet que se conectar a essa rede poderá 

receber a informação ou enviar nessa rede. A função dessa rede é transmitir a informação em uma 

distância maior que um ponto de acesso à internet (como um Wi-Fi) possuindo uma boa 

qualidade. A primeira etapa do trabalho constituiu na construção da rede em estrela nos 

microcontroladores ESP’S 32 programados na IDE do Arduino. Já a segunda parte foi construir 

uma rede MQTT com o servidor em uma máquina da UFPR a fim de ser acessível externamente.  

E por fim, a última etapa foi unir a rede para o MQTT a fim de coletar os dados dos 

microcontroladores pertencentes a rede em um qualquer aparelho conectado à internet e ao 

servidor para utilizar o protocolo. Para o teste da rede em estrela, foi alcançado uma conexão em 

linha com três microcontroladores, possuindo duas repetições da mensagem até o gateway, 

também foi possível duas conexões em linha, sendo elas feitas com uma repetição. O protocolo 

MQTT foi colocado a prova em diversos computadores e celulares e não apresentou nenhum 

problema, e sendo atrelado ao gateway da rede em estrela foi possível verificar todo os dados 

pelas publicações feitas pelos dispositivos. 
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PREPARAÇÃO DE PORFIRINAS E METALOPORFIRINAS PARA IMOBILIZAÇÃO 
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SEMICONDUTORES). INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE (FOTO)QUÍMICA EM 
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Metaloporfirinas sintéticas (MP) são compostos macrocíclicos tetrapirrólicos conjugados 

utilizados como modelos biomiméticos da família de enzimas do citocromo P-450. As MP podem 

ser utilizadas como eficientes catalisadores em diferentes reações, dentre elas as de oxidação e 

redução. Em meio homogêneo esses compostos podem sofrer reações secundárias, levando a sua 

inativação ou destruição. Além disso, o uso desses compostos em solução pode dificultar a sua 

recuperação para posterior reuso. Assim, visando superar tais problemas, a heterogeneização da 

MP por meio da imobilização em suportes inorgânicos como óxidos metálicos rígidos e inertes é 

uma via para a heterogeneização do catalisador. O óxido de titânio (TiO₂) vem se destacando 

como sólido suporte devido a sua abundância, baixa toxicidade, baixo custo, estabilidade química, 

e uso em diversas áreas, como por exemplo, à fotocatálise. Além disso, é possível preparar esse 

óxido em morfologia porosa, apresentando propriedades texturais, como uma grande área 

superficial e poros de diferentes tamanhos, o que é muito interessante para a imobilização de 

espécies catalíticas como as MP, para a criação de novos catalisadores. Nessa etapa do trabalho 

foi preparado o sólido suporte TiO₂ mesoporoso (previamente preparado pelo método sol-gel e 

posteriormente calcinado em mufla a 500 °C e caracterizado por espectroscopia vibracional na 

região do infravermelho (FTIR) e Raman, microscopia eletrônica de varredura e transmissão 

(MEV e MET), adsorção/dessorção de N₂ (BET) e difração de raios X de pó (DRX)). Esse sólido 

será empregado na imobilização da MP [Mn(TDFSPP)]Cl (em preparação pelos métodos 

Lindsey, Turk e Ford e Rothemund). Após isso, o sólido resultante será caracterizado (pelas 

técnicas de UVVIS de sólido, MEV e MET, dentre outras) e investigado como catalisador em 

processo heterogêneo de reações de oxidação de substratos orgânicos variados bem como a 

produção de hidrogênio por meio da fotólise da água. 
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COBERTURA VERDE NA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA: 
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A cobertura dos edifícios corresponde a cerca de 20 a 25% das superfícies dos centros urbanos e 

por que não explorar a potencialidade desses espaços incorporando funções que contribuam para 

qualidade de vida nas cidades? As coberturas verdes surgem como um recurso promissor diante 

dos inúmeros benefícios ambientais, sociais e econômicos. A presente pesquisa pretende 

compreender o processo evolutivo dos tetos verdes, assim como as suas características, suas 

tipologias, seus benefícios e desafios referentes à efetiva aplicação do sistema e sua relação com 

a produção de alimento, principalmente no que tange às condicionantes da cobertura verde 

intensiva. Os conteúdos apresentados foram desenvolvidos com o objetivo principal de 

compreender a relação entre a arquitetura contemporânea e a agricultura urbana, classificada 

como cobertura verde intensiva. Torna-se relevante também explorar como a arquitetura pode 

auxiliar na mitigação de problemáticas atuais, como a escassez de alimentos, provocada 

principalmente pelas mudanças climáticas - elevação da temperatura global, mudança nos padrões 

de precipitação e eventos naturais extremos -, e as consequências negativas da urbanização. A 

metodologia da pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira etapa, de caráter exploratório, 

consistiu na utilização de buscadores de internet para a construção de uma base teórico-conceitual 

capaz de contribuir para o desenvolvimento da revisão bibliográfica. A segunda etapa abrangeu a 

pesquisa e a seleção de obras arquitetônicas nas quais há a presença de coberturas verdes 

intensivas voltadas à produção alimentar - verduras, legumes e frutas. Em vista disso, a seleção 

dos materiais para pesquisa se baseou na revisão de materiais digitais, especialmente de artigos 

acadêmicos, sites eletrônicos relacionados a periódicos e congressos nacionais/internacionais e 

manuais técnicos coerentes com o tema. Os principais resultados da pesquisa foram obtidos 

através da leitura comparativa de parâmetros técnicos, sociais e ambientais dos projetos: The 

Green Way (2012), Farming Kindergarten (2013) e The Red Roof (2019). Por fim, a pesquisa 

visou contribuir para a elaboração de conteúdo pertinente acerca das potencialidades da cobertura 

verde, e discutir a relação do sistema com a arquitetura contemporânea e a agricultura urbana, 

visando principalmente mitigar desafios relacionados à insegurança alimentar nos centros 

urbanos. 
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O ozônio (O3) é um gás que está presente na estratosfera terrestre formando uma camada, 

conhecida como camada de ozônio, que protege a superfície do planeta Terra absorvendo grande 

parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol que chega à Terra. Devido sua alta capacidade 

ionizante a radiação ultravioleta pode causar danos em tecidos biológicos de plantas e animais, 

incluindo o ser humano. Além disso, por ser formado por três átomos de oxigênio, a molécula de 

ozônio é muito menos estável que o gás oxigênio (O2) e por isso muito mais reativo fazendo do 

ozônio um oxidante poderoso usado para esterilização, por exemplo, de água e equipamentos 

hospitalares. Tendo isso em vista, justifica-se a necessidade de compreender em detalhes os 

processos que afetam sua estrutura molecular, entre esses processos está a fotoionização que é a 

perda de elétrons devido a absorção de radiação eletromagnética na forma de fótons. Nessa 

pesquisa foi analisada a emissão de elétrons causada pela absorção de fótons por uma molécula 

isolada de ozônio, para isso foi feito uso da teoria quântica. Primeiramente, fizemos uma descrição 

dos orbitais moleculares do ozônio no nível SCF/Hartree-Fock com o conjunto de bases aug-cc-

pVTZ, procedemos realizando uma expansão em ondas parciais para descrever as funções de 

onda, molecular e do contínuo, os potenciais de interação e a matriz da transição de dipolo com o 

uso do pacote computacional ePolyScat-E que faz uso do princípio variacional de Schwinger. 

Então, após testar quais seriam os parâmetros mais adequados para a convergência dos resultados, 

obtivemos a seção de choque total e o parâmetro de assimetria de fotoionização para os orbitais 

12A2 , 11A1 , 10B2  e 9B1 , os quais são os quatro orbitais de maior energia (mais externos) da 

molécula de ozônio neutra em seu estado fundamental. Os cálculos foram executados também 

com a inclusão da polarização da nuvem eletrônica da molécula devido a ejeção de um de seus 

elétrons durante o processo de fotoionização por meio da inclusão do potencial modelo de Perdew 

e Zunger. Os resultados mostram a existência de picos na seção de choque para fótons com 

energias de aproximadamente 19,5 eV para a retirada de um elétron do orbital 12A2; 12,7 eV e 

33,3 eV para o orbital 11A1 ; 26,7 eV para o orbital  10B2 e 17,5 eV para o orbital 9B1. Esses 

valores caracterizam ressonâncias entre o fóton e o íon molecular. Todos os cálculos foram 

executados no Centro Nacional de Supercomputação de Alto Desempenho (CESUP) vinculado à 

UFRGS. 
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A incorporação de nanocelulose em nanocompósitos de base polimérica tem como objetivo 

reforçar o material, melhorando características físicas tais como a permeabilidade a gases. O 

poli(metacrilato de metila) – PMMA, é um material com baixa permeabilidade a gases, mas que 

pode ter essa propriedade melhorada através da incorporação de nanocelulose, sem comprometer 

a sua transparência. No entanto, a obtenção de nanocompósitos em etapa posterior à 

polimerização do polímero exige uma etapa a mais, enquanto a polimerização na presença de 

nanocelulose permite a obtenção do material in situ. As fibras de paina são hidrofóbicas pois o 

material lignocelulósico contém ceras na sua superfície. Foram selecionadas duas diferentes 

amostras de nanocelulose de paina, preparadas sem a utilização de tratamentos químicos e 

suspensas em etanol ou em água/etanol. Neste trabalho, foi realizada a caracterização da 

nanocelulose de paina, a preparação e a caracterização de nanocompósitos obtidos in situ através 

da polimerização em semi-suspensão de metacrilato de metila na presença de nanocelulose. Foi 

feita uma revisão bibliográfica sobre nanocelulose, nanocompósitos, PMMA e das diferentes 

técnicas de polimerização. As amostras de nanocelulose foram caracterizadas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Foi feita a 

destilação do monômero metacrilato de metila, com objetivo de purificar o reagente para posterior 

reação de polimerização. As reações de polimerização em semi-suspensão, na presença ou não de 

nanocelulose de paina (0,5%, 1,0%, 2,0% e 3,0%) foram realizadas a 70°C, sob agitação 

mecânica, em balão de fundo redondo de três bocas, contendo uma fase aquosa com cloreto de 

sódio, e uma fase orgânica composta pelo monômero e pelo iniciador AIBN. O PMMA e os 

nanocompósitos, produzidos com diferentes teores de nanocelulose foram caracterizados quanto 

às suas propriedades mecânicas, térmicas (DSC e TGA), transparência e permeabilidade a gases. 

Os resultados esperados são de que as características dos nanocompósito sejam aprimoradas, ou 

seja, que sejam mais resistentes mecanicamente e termicamente do que o PMMA e que 

apresentem uma maior barreira a gases, sem comprometer a transparência do material 

significativamente. 
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Consideradas a principal praga de frutíferas no sul do brasil, as moscas-das-frutas, com destaque 

para Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae), requerem táticas de manejo e controle 

diferenciadas. Para evitar os danos é necessário detectar a entrada dessa praga nos pomares, bem 

como monitorar a população 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 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. CeraTrap® possui maior eficiência 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 2021. 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, no mínimo, 15 metros em um 

delineamento em 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). Foram capturados 

68 indivíduos (45 fêmeas e 23 machos). CeraTrap® 100% apresentou o maior número médio de 

indivíduos capturados semanalmente (0,75 indivíduos), diferindo significativamente dos 

tratamentos contendo CeraTrap® 50% (0,23 indivíduos capturados por semana) e do tratamento 

contendo CeraTrap® 25% (0,075 indivíduos capturados por semana). Todavia, não houve 

diferença significativa quando comparado ao tratamento 75% de CeraTrap® tendo este, uma 

captura média de 0,6 indivíduos por semana. O tratamento contendo CeraTrap® 25% apresentou 

o menor índice médio de captura de moscas-das-frutas (0,075), diferindo dos tratamentos 100% 

e 75% de CeraTrap®. Dessa forma, diluições acima de 75% são eficientes para utilização no 

monitoramento de moscas-das-frutas. 
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O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) é caracterizado por possuir uma grande diversidade 

de ambientes e uma alta taxa de biomassa zooplanctônica. As populações de zooplâncton são 

fundamentais nos ecossistemas estuarinos, pois desempenham um papel importante na condução 

do fluxo de energia, dos produtores primários para os consumidores de níveis tróficos superiores 

e também no transporte e regeneração de nutrientes. Além disso, as populações zooplanctônicas 

são ótimos bioindicadores, pois apresentam rapidamente respostas às mudanças ambientais 

(abiótico e biótico), como por exemplo, a salinidade, temperatura, estratificação, predação, 

disponibilidade de alimentos, poluição, entre outros. Portanto, a abundância e a distribuição 

espaço-temporal do zooplâncton podem sofrer variações. O copépode Acartia lilljeborgii é uma 

das espécies que se destaca nos ecossistemas do CEP, são organismos resistentes às mudanças 

ambientais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a abundância e distribuição vertical 

do copépode planctônico Acartia lilljeborggi ao longo de um ciclo sazonal na Ilha das Peças, 

Complexo Estuarino de Paranaguá; estimar em laboratório as taxas de reprodução e crescimento 

deste copépode quando submetido a dieta de diferentes espécies algais. As coletas de zooplâncton 

foram realizadas em um ponto fixo na Ilha das Peças, entre novembro de 2016 e dezembro de 

2017. Foram realizados arrastos oblíquos de fundo e superfície com uma rede cilíndrico-cônica 

medindo 2 m de comprimento, diâmetro de boca 0,5 m e malha de 300 μm equipada com um 

fluxômetro General Oceanics. O tempo de arrasto foi de 5 minutos. Os arrastos foram realizados 

na embarcação Odim-Cem/UFPR. As amostras foram preservadas em formaldeído 4%. Medidas 

de salinidade, temperatura, turbidez e clorofila foram obtidas por um CTD (JFE ALEC Compact-

ASTD). Em laboratório, os copépodes foram identificados e quantificados em câmaras de 

Bogorov com o auxílio de um estereomicroscópio com o aumento de 1,5 vezes. Até o momento, 

a plataforma Excel foi utilizada para analisar os resultados. Os maiores valores de abundância 

foram encontrados nas amostras de fundo, predominantemente, com destaque no mês de 

março/2017 (1642,44 org. m³). O mês de janeiro/2017 foi o único que apresentou maiores valores 

nas amostras de superfície, comparado com as de fundo. Em relação às estações do ano, o outono 

apresentou a maior abundância dos organismos.  Este projeto ainda está em andamento. 
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O spin é uma característica das partículas elementares associada ao momento angular intrínseco, 

e sem análogo clássico. Foi teorizado por Goldsmit e Uhlenbeck e posteriormente observado na 

prática graças ao experimento de Stern-Gerlach (1922), que consiste em átomos de prata jogados 

em um campo magnético que varia no espaço e que defletia estes átomos antes de atingirem um 

detector. Ainda nos anos 20 do século XX, Wolfgang Pauli introduziu um conjunto de três 

matrizes, as chamadas matrizes de Pauli, que descrevem os spins 1/2. No mesmo período, Isidor 

Rabi estudou o fenômeno de ressonância magnética e apresentou as oscilações de Rabi, que 

descrevem a dinâmica de sistemas de dois estados.  Na mecânica quântica, o spin aparece em 

valores quantizados inteiros (no caso dos bósons) ou em valores semi-inteiros (no caso dos 

férmions). Como o spin está intimamente ligado ao momento magnético intrínseco das partículas, 

ele se acopla necessariamente ao campo magnético, e, com isso, pode trazer diversas aplicações 

tecnológicas, além do interesse da ciência básica. Este relatório traz um estudo da dinâmica de 

spin 1/2 em sistemas magnéticos, partindo de uma detalhada introdução teórica, que apresentará 

conceitos envolvendo magnetismo clássico e quântico, básicos da dinâmica de spin, operador de 

evolução temporal, teoria das perturbações, entre outros, e indo até uma simulação computacional 

de um sistema que consiste em uma partícula positiva imersa em um campo magnético fixo forte 

no eixo z e em um campo de radiofrequência girante fraco no plano perpendicular ao outro campo. 

O objetivo desta simulação é encontrar o valor da susceptibilidade magnética do sistema em 

função da temperatura e, para isso, o cálculo será dividido em duas etapas: a primeira, para o 

campo forte estático, que trará uma abordagem analítica, partindo da hamiltoniana do sistema e 

utilizando teoria de perturbações da mecânica quântica, encontrando o resultado em termos das 

grandezas associadas. Já no segundo caso, do campo girante fraco, será feita uma abordagem 

utilizando cálculo numérico com o auxílio do software Octave.  
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Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL) são compostos lamelares com estrutura similar 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 a hidroxilas. 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 (geralmente hidratados) 

no espaço interlamelar do HDL. Por esse motivo, esses compostos são conhecidos por serem 

trocadores aniônicos. Entretanto, existem exemplos de minerais naturais com a composição 

genérica (Na(H2O)6)[M+26Al3(OH)18(SO4)2]·6H2O que apresentam a capacidade de trocar 

ânions e cátions, devido a presença dos íons hidratados ([Na(H2O)6]1+) no espaço interlamelar, 

como é o caso do mineral Natroglaucocerinita (M2+= Zn). Esses compostos lamelares são 

interessantes sólidos quando se deseja suportes para a imobilização de espécies catalíticas 

carregadas, como é o caso de algumas metaloporfirinas (MP). Porfirinas são compostos 

macrocíclicos tetrapirrólicos altamente conjugados. No centro desses macrociclos, existe um 

espaço apropriado para acomodar diferentes cátions metálicos, em diferentes estados de oxidação, 

coordenados aos quatro átomos de nitrogênio centrais; esses compostos são as MPs. O objetivo 

desse trabalho é a síntese e caracterização de um composto lamelar inspirado no mineral 

Natroglaucocerinita para imobilização de MPs com posterior aplicação em reações catalíticas de 

oxidação. Foi realizada a síntese do HDL utilizando o método de co-precipitação em pH 

constante, com sais de Al2(SO4)3 e ZnSO4 na proporção 2:1 e Na2SO4, visando o excesso de 

sulfato e sódio para garantir a intercalação de ambos os íons. O sólido foi caracterizado por 

diversas técnicas, como espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR), 

difratometria de raios X de pó (DRX) e microscopias eletrônicas de varredura e transmissão 

(MEV e MET). Visando estudar sua aplicação como suporte de espécies catalíticas, foram feitas 

imobilizações de diversas metaloporfirinas carregadas e os sólidos resultantes foram estudados 

como catalisadores em reação de oxidação utilizando como substrato modelo o cicloocteno e 

como oxidante o iodosilbenzeno. Os resultados obtidos foram promissores, com rendimentos 

acima de 80% de produção do epóxido para os sólidos catalíticos estudados. As condições de 

reação otimizadas ainda estão sendo investigadas, bem como a aplicação dos sólidos para a 

oxidação de outros substratos orgânicos, como o cicloexano 
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As manobras bruscas praticadas por condutores constituem-se de importantes indicadores da 

exposição ao risco de sinistros de trânsito. O entendimento dos fatores determinantes para a 

ocorrência dessas manobras é fundamental para o planejamento de ações preventivas e possíveis 

intervenções para a melhoria da segurança no sistema viário. O objetivo da presente pesquisa foi 

avaliar os fatores determinantes para a ocorrência de manobras bruscas de frenagem, aceleração 

e desvio a partir de um estudo observacional. A metodologia utilizada nesse trabalho foi baseada 

em um estudo naturalístico de direção, em que uma amostra de condutores da cidade de Curitiba 

(PR) tiveram seus veículos instrumentados com câmeras e sensores para registros de imagens, 

localização geográfica e velocidade instantânea, bem como para a detecção de manobras bruscas 

classificadas em moderadas ou graves. Ao total foram analisadas 77 manobras de frenagem, 35 

manobras de aceleração e 8 manobras de desvio. Para a identificação dos fatores determinantes, 

foram estabelecidos critérios de verificação de fatores humanos, veiculares, viários e ambientais; 

e a presença desses, em coincidência com manobras bruscas, foi registrada por meio de 

codificação manual das imagens internas e externas registradas pelas câmeras a bordo dos 

veículos. Os resultados obtidos indicam que a presença de cruzamentos se configura como um 

fator determinante para a ocorrência de manobras moderadas e graves de frenagem (32,35% dos 

fatores determinantes identificados) e aceleração (48,57%). Os desvios, diferentemente, foram 

em sua maioria associados a manobras de mudança de faixa de condução (50,00%). As manobras, 

tanto moderadas como graves, também estiveram diretamente ligadas ao excesso de velocidade, 

sendo essa prática frequentemente observada imediatamente antes das frenagens, após as 

acelerações e relacionada a desvios. Como conclusão, destaca-se a predominância do fator viário 

e do excesso de velocidade como determinantes para a ocorrência das manobras analisadas. 
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A pandemia da COVID-19 levou a busca por dispositivos que fornecessem análise confiável em 

tempo real. Dentre estes, há os biossensores eletroquímicos, que transformam a interação 

biológica analito/eletrodo em um sinal elétrico que pode ser medido. A associação destes em 

sistemas miniaturizados permite a obtenção de resultados in situ e em tempo real, além da 

produção simplificada, de baixo custo, fácil utilização e necessidade de um volume pequeno de 

reagentes e amostra. De modo geral, na construção de biossensores, necessita-se de materiais que 

possuam grupos funcionais para propiciar a imobilização de biomoléculas. Para isso, pode-se 

utilizar o biochar, um carbonáceo obtido da decomposição térmica da matéria orgânica, cuja 

superfície possui diversos grupos oxigenados. Desse modo, duas abordagens de construção de 

eletrodos quimicamente modificados usando biochar para a imobilização de biomoléculas, 

visando obter um biossensor para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2, foram analisadas: 

(1) construção de eletrodos compósitos de pasta de carbono modificados com biochar, acoplado 

a uma cela eletroquímica miniaturizada impressa, e (2) modificação de eletrodos impressos de 

carbono comerciais (SPE) com dispersões de biochar. O biochar foi produzido a partir do bagaço 

de cana-de açúcar, com variação da temperatura final da pirólise nos valores de 300, 400, 500, 

600 e 700°C. O material também foi ativado quimicamente com HNO3 50% (v/v), e as amostras 

de biochar com e sem ativação foram utilizadas para a construção dos biossensores. A técnica de 

voltametria cíclica, utilizando o par Fe(CN)63-/4- como sonda eletroquímica, foi utilizada para 

monitorar as etapas de modificação de eletrodo e construção do biossensor, sendo observado, de 

modo geral, maior intensidade de corrente de pico após a ativação química da superfície do 

eletrodo com etilcarbodiimida/N-hidroxisuccinimida e, nas etapas seguintes (adição da 

biomolécula de reconhecimento, receptor-binding-domain da proteína S do SARS-CoV-2; 

bloqueio dos sítios inespecíficos com albumina de soro bovino; e detecção do anticorpo) 

diminuição progressiva da corrente de pico, devido ao bloqueio da superfície eletródica. O SPE 

modificado apresentou maior reprodutibilidade e o biochar não ativado obtido a 700ºC foi o 

material que apresentou resposta mais adequada para a detecção dos anticorpos. Assim, mostrou-

se a potencialidade de utilização do biochar na construção de biossensores eletroquímicos para a 

detecção de SARS-CoV-2, e em etapas futuras será investigado o uso do dispositivo na detecção 

em amostras de soro. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  672 

DEGRADAÇÃO E PRODUÇÃO DE BIOGÁS PELA CO-DIGESTÃO ANAERÓBIA A 

PARTIR DE 2 DIFERENTES SUBSTRATOS DE ABATEDOURO DE AVES 

Nº 202211304 

Autor(es): Emanuel Cunha de Lima Oliveira 

Orientador(es): Joel Gustavo Teleken 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Biogás, Biopolímeros, Co-Digestão 

 

O presente trabalho visou realizar a co-biodigestão de dois substratos variando suas proporções 

para determinar a proporção ideal para produção de biogás. Os substratos utilizados foram extrato 

de casca de banana Musa acuminata e polímero à base de mandioca (PBM). Utilizou-se como 

inóculo água residual de tratamento de dejetos suínos por biodigestão modelo lagoa coberta. A 

biodigestão foi feita em reatores de PVC com volume útil de 3,20 L e gasômetros de PVC com 

volume útil de 2,20 L. Fixou-se 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 em incubadoras com aquecedores mantendo a temperatura média de 37 

°C (±1,0 °C). 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, acidez, alcalinidade e temperatura 

do efluente. Através das análises iniciais, constatou-se que seria necessário a utilização de um 

agente tampão para evitar a acidificação do meio. Adicionou-se então 10 g de carbonato de sódio 

em cada reator. Foram necessários 43 dias para o encerramento do processo, considerando esse 

tempo então como o Tempo de Retenção Hidráulica. Nesse período, a produção diária de biogás 

da maioria das misturas demonstrou um comportamento de elevada produção nos primeiros dias 

seguida de acentuada inatividade, com exceção da mistura 2. Devido à baixa produção foram 

realizadas poucas coletas de amostras de biogás. Constatou-se por meio de Cromatografia Gasosa 

que a porcentagem média de metano no biogás coletado foi de 6,98%. Buscou-se utilizar a 

equação do modelo de Gompertz modificado para obter os seguintes dados cinéticos do processo: 

volume máximo de biogás (L), velocidade específica máxima (dias-1) e duração da fase lag (dias). 

Os valores encontrados para cada parâmetro para cada mistura foram respectivamente: 1,6382 L, 

1,8768 dias-1 e 1,4924 dias para mistura 1; 7,7074 L, 0,1918 dias-1 e 2,6887 dias para a mistura 

2; 2,4975 L, 2,4118 dias-1 e 1,1868 dias para a mistura 3; 2,4097 L, 2,9662 dias-1 e 2,1398 dias 

para a mistura 4; 0,5499 L, 0,1761 dias-1 e 3,081 dias para mistura 5. A média do coeficiente de 

determinação para os modelos de Gompertz modificados foi de 0,8632, indicando que o modelo 

é adequado para análise de dados de biodigestão anaeróbia. 
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Na dinâmica dos processos de gestão organizacional de uma Empresa Júnior (EJ) são tomadas 

decisões importantes para a boa realização das atividades, sejam elas das esferas operacionais ou 

estratégicas. Nas EJ's, muitas vezes, sem uma definição estratégica e, sem nenhum apoio de 

técnicas ou métodos de suporte, são tomadas decisões importantes que impactam 

consideravelmente em um horizonte de médio e longo prazos, tais como, a definição do perfil dos 

ocupantes dos cargos das suas diretorias, os quais são tidos como pontos-chaves para o 

desenvolvimento no ambiente júnior. Entre as técnicas de apoio à tomada de decisão, encontram-

se os métodos de Modelagem Matemática de Análise de Decisão por Multicritérios (Multi-

Criteria Decision Analysis – MCDA). Esta pesquisa identificou dentre cinco critérios, quais 

seriam os mais importantes para fundamentar a escolha de novos diretores de projeto de uma 

Empresa Junior. Para a realização da pesquisa foi utilizado um questionário semiestruturado para 

a intervenção com empresários juniores que atuaram nas funções da diretoria de projetos, 

explorando a linha do tempo de quatro anos, em uma EJ de Engenharia de Produção da UFPR 

campus Jandaia do Sul. Para a modelagem e a análise dos dados foi utilizado um software de uso 

livre, de base MCDA, desenvolvido na concepção da técnica Measuring Attractiveness by a 

Category Based Evaluation Technique (MACBETH). Como resultado, foram obtidos dados com 

apontamentos e demonstrativos gráficos específicos. De modo particular, os resultados 

sinalizaram que o critério de Liderança e o critério de Participção juntamente com Experiência 

foram os mais importantes no direcionamento de priorização para a tomada de decisão de um 

novo diretor de projetos em uma Empresa Júnior. Na sequência apareceram o Interesse pela 

função em terceiro lugar, a Autonomia e o Protagonismo em quarto e, por fim, o Tempo de 

vivência na EJ. 
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A pesquisa discute os conceitos de Educação Especial e Educação Inclusiva no ambiente natural 

da sala de aula ao propor o redesign de material didático na concepção do Desenho Universal 

(DU) em abordagem do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA). Projetos concebido no 

DU atendem todas as pessoas, minimizando barreiras, independentemente de suas deficiências ou 

necessidades. Ampliando o conceito do DU, na área educacional, tem-se o DUA, uma abordagem 

que busca proporcionar aos estudantes o desenvolvimento nas mais diversas formas, incluindo 

não apenas a metodologia, mas a avaliação e materiais didáticos. Desta forma, o DU e o DUA 

proporcionam o ensino e aprendizado além da Educação Especial, que tem como alvo as pessoas 

com deficiência, Transtorno do Espectro Altista (TEA) e altas habilidades/superdotação, indo em 

direção a Educação Inclusiva ao considerar todos os estudantes que fazem parte do ambiente 

natural da sala de aula. O redesign é realizado em um jogo denominado Dominó do Sistema 

Monetário Brasileiro, desenvolvido por estudantes de Pós-graduação durante as aulas de 

Fundamentos e Práticas da Educação Especial e Inclusiva no Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática, turma do ano 2021. A ideia original do jogo foi concebida 

utilizando materiais reciclados, o que leva a necessidade do docente em confeccionar o jogo, 

muitas vezes ignorando normas do sistema Braille e desconsiderando conceitos de composição 

quando pensado numa perspectiva estética, de usabilidade, durabilidade e transporte. No redesign 

foram utilizados os conhecimentos de domínio do discente do curso de Expressão Gráfica como 

composição e ergonomia com objetivo de propor uma peça estética e funcional, conhecimento 

dos materiais para melhor durabilidade e fácil manuseio, bem como, da modelagem e técnicas de 

fabricação digital para desenhar a peça e disponibilizá-la para impressão 3D. Também, a nova 

versão do jogo buscou satisfazer as diretrizes do DU, além de ser um material durável com custo 

reduzido, fácil construção dentro das condições da impressão 3D e proveitoso para todos os 

estudantes. Com isso, por meio de uma intervenção pedagógica, no ambiente natural da sala de 

aula, com estudantes com e sem deficiência, buscou-se validar o instrumento como material de 

apoio ao ensino e aprendizado da temática abordada, auxiliando professores e estudantes dentro 

de suas especificidades, tornando a sala de aula inclusiva e contribuindo para as pesquisas 

envolvendo utilização de modelagem, impressão 3D e fabricação digital na área da educação 

matemática. 
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As bacias hidrográficas são áreas drenadas por canais de escoamento que estão interligados uns 

com os outros. A geomorfologia da região é um dos fatores para a sua delimitação onde os limites 

físicos são definidos a partir dos divisores de águas, que em muitos casos representam áreas mais 

elevadas até as mais baixas. Essas áreas apresentam processos de drenagem, transporte do 

escoamento superficial onde estão presentes sedimentos e solutos, que vão para uma mesma saída, 

sendo seu exutório ou foz. Em alguns casos, os rios podem começar a apresentar anomalias de 

drenagem, modificando seu curso natural e reajustando a bacia como um todo, tais como capturas 

fluviais, curvas anômalas, retilineidade, entre outros. Fez-se a caracterização geomorfológica e 

geomorfométrica de feições indicativas de captura fluvial nas bacias hidrográficas do rio 

Jaguariaíva e 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 utilizar as 

curvas de nível, pontos cotados e hidrografia da área de estudo, que foram obtidas em cartas 

topográficas, na escala de 1:50.000, do Departamento de Serviço Geográfico (DSG) e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A hierarquização das bacias foi realizada através do 

método de Strahler, 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 foi analisada a densidade de drenagem, 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 dos índices mais importantes para compreender se a área 

apresenta elevado grau de atuação erosiva ou apresenta valores considerados normais. Os índices 

de densidade e drenagem servem para compreender como essas bacias estão sendo afetadas ao 

longo dos anos por processos de captura fluvial, assim como é possível identificar quais áreas 

apresentam maior nível de dissecação. Com o auxílio do diagrama de roseta, foi possível 

identificar a direção predominante dos rios, e através da geologia da região, buscar evidências 

que podem estar relacionadas ao sentido do rio e como isso pode influenciar nas anomalias de 

drenagem. 
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NO MAPA MUNICIPAL BRASILEIRO; 

Nº 202211325 

Autor(es): Joao Paulo Vieira Batista 

Orientador(es): Adilar Antonio Cigolini 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Extinção De Municípios, Pec 188/2019, Pequenos Municípios 

 

Em dezembro de 2019 foi encaminhado, ao Congresso Nacional, um documento elaborado pelo 

Ministério da Economia, do atual governo Jair Bolsonaro, chamado de “Plano Mais Brasil”. Esse 

documento apresentou três Propostas de Emendas à Constituição (PEC), tendo como objetivo 

enxugar os gastos públicos, com a justificativa de evitar futuras crises orçamentárias. Uma das 

PEC, a de número 188/2019, chamou a atenção de todas as esferas políticas, reacendendo os 

embates e discussões sobre os pequenos municípios, pois propôs extinguir todos os municípios 

com população inferior a 5.000 habitantes, à exceção daqueles que tenham uma arrecadação 

tributária própria de no mínimo 10%, em relação a receita total. Nesse caso, mais de 1.000 

municípios apresentavam potencial para extinção, o que seria algo inédito no país, levando em 

consideração todo o histórico de compartimentação do território nacional. Com isso, apesar de 

muitos serem favoráveis à PEC, a mesma encontrou uma forte resistência social e política, e foi 

barrada pelo presidente do senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Essa emenda continua em 

trâmite no senado federal. Este trabalho tem por objetivo analisar os critérios da PEC que visam 

extinguir os pequenos municípios e com base neles, identificar os municípios com potencial de 

extinção e refletir sobre as consequências desse processo. Como resultados é possível notar que, 

de um ano para o outro, há uma certa variação no número de municípios que podem ser extintos, 

o que reforça o discurso da falta de coerência apresentada nos critérios da PEC 188/2019.  

Igualmente, tal ação extingue espaços políticos de participação e representação da sociedade 

local, levando a um afastamento do estado para com a população, resultando em uma diminuição 

do exercício da cidadania e democracia por parte dos cidadãos locais. 
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Conforme dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (2020), o 

agronegócio é responsável por 33,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no Estado, e o 

sensoriamento remoto é um grande aliado da agricultura para otimizar esta produção. Tendo isso 

em vista, o trabalho em questão teve por objetivo estudar por meio de técnicas do sensoriamento 

remoto o avanço de alguns atributos como área plantada, produção e produtividade das principais 

commodities agrícolas do Estado do Paraná, sendo elas: Milho, Soja e Trigo. O período em estudo 

desde a safra 1996/1997 até 2019/2020 e realizado por meio de dados públicos disponíveis no site 

do Deral e IBGE. Todos os dados foram analisados estatisticamente de forma descritiva, com a 

finalidade de avaliar para cada cultura o histórico da evolução dos atributos produção e área 

plantada em um comparativo entre as regiões do Paraná, sendo elas:  Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 

Oeste, Norte e Noroeste. Para cada região ainda foi comparado o incremento de produtividade de 

cada cultura no período em estudo. Além do estudo descritivo, os dados das safras de 1996/1997 

e 2019/2020 foram inseridos em um banco de dados no software Qgis para elaboração dos mapas 

de produção, sendo possível visualizar a notória diferença entre o dado mais antigo e o mais atual. 

A partir do que foi analisado, verificou-se que a região Centro-Oeste do PR foi a que obteve maior 

aumento de produção de Milho (351,4% em 19/20 em relação a 96/97), e também foi a região que 

obteve maior aumento de área plantada, com 143,6%. Para a cultura da soja, verificou-se que 

tanto a produção quanto a quantidade de área plantada na safra 19/20 quando comparada a 96/97 

foi maior em todas as regiões. A região Noroeste foi a que obteve maior porcentagem de aumento, 

sendo 919,9% e 699,3% respectivamente. Já para a cultura do Trigo, a região Sul foi a que 

apresentou maior incremento de produção e área plantada obtendo respectivamente 409,5 e 

224,0% de aumento em 19/20 quando comparado a safra 96/97.  Referente à produtividade, para 

a cultura do milho, verificou-se que a região que apresentou maior incremento de produtividade 

foi a região Sul do Paraná, com aumento de 278,4%. Para as cultuas da soja e trigo foi a região 

Sudoeste do PR, com aumento de 152,1 e 176,3 % respectivamente. Foi possível obter um 

diagnóstico espacial para demonstrar como está a área agrícola do Paraná, e como se deu a 

variação no período estudado. 
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A aprendizagem profunda, em inglês Deep Learning (DL), consiste em uma área do aprendizado 

de máquina que se inspira no cérebro humano para projetar modelos computacionais de várias 

camadas que aprendem representações de dados com vários níveis de abstração. Um dos 

problemas que os modelos de DL conseguem resolver é a classificação. A classificação é o 

processo de encontrar uma função que, a partir de recursos de entrada, consiga mapear as classes 

correspondentes. O principal método de DL utilizado para classificação de imagem são as Redes 

Neurais Convolucionais, em inglês Convolutional Neural Networks (CNNs). As CNNs são 

algoritmos de DL que recebem imagens como entrada, efetuam a extração dos seus recursos e 

executam a classificação em sua camada de saída. Os modelos de CNN utilizados no presente 

trabalho são modelos de transferência de aprendizagem, em inglês Transfer Learning (TL), que 

consistem em utilizar os pesos sinápticos de um modelo de DL previamente treinado em outro 

problema de classificação. Com o crescente interesse da utilização de modelos de DL, como as 

CNNs, para treinamento e inferência na borda da rede, surgiu a  Inteligência de borda, em inglês 

Edge Intelligence (EI). A EI é um campo de estudo que proporciona que dispositivos que atuam 

na proximidade de produtores de dados, acelerando o processamento de dados de forma local e 

aproveitando ao máximo os recursos de borda, consigam realizar inferência baseada em DL. O 

conjunto de dados utilizado no presente trabalho é constituído por duas bases de dados de imagens 

de cabelo. A primeira base de dados é a Figaro 1K, composta por 299 imagens de cabelos 

saudáveis. A segunda base de dados é a Dermnet, composta por 299 imagens de doenças 

dermatológicas capilares. O presente trabalho foi realizado em cinco etapas e tem como objetivo 

apresentar um protótipo para o diagnóstico de doenças capilares baseado em EI, permitindo o 

diagnóstico em ambientes domésticos de forma rápida, precoce e sem a necessidade de um médico 

especialista. 
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A educação formal brasileira, institucionalizada e dentro dos padrões formais de ensino, 

demonstrou dificuldade para suprir as necessidades de ensino e enfrentou a evasão concomitante 

à aversão estudantil aos estudos,tal aversão tem frequentemente como enfoque os métodos de 

ensino tradicionais  inflexíveis ou pouco eficientes às diferentes concepções de aprendizagem e 

também à disciplina de matemática e outras atividades que exigem conhecimento prévio dela. 

Paralelamente a isso, é cotidiano o uso de tecnologias pelos estudantes, incluso como auxílio para 

realização das atividades requisitadas de suas escolas, entretanto a introdução e uso pleno das 

diferentes tecnologias no meio escolar formalmente tem sido paulatino e de baixo 

suporte.Embora, as tecnologias como os softwares educacionais possam expandir as aplicações 

do conhecimento passado em aulas, ser fonte de informação, fomentar a autonomia do discente e 

ser apoio para a construção do conhecimento a introdução e uso pleno das diferentes tecnologias 

no meio escolar formal é paulatino e de baixo suporte. Diante da vastidão e a constante renovação 

dos softwares e aparatos do ensino foi necessário o entendimento do professor em relação ao 

acesso ao software, suas funcionalidades, propósitos e avaliação de suas aplicações gerais e ao 

contexto que se são inseridos. Com o enfoque no ensino da matemática o software Geogebra foi 

aqui avaliado e colocado em prática para análise de seu desempenho e suporte no ensino e 

aprendizagem de funções, para entendimento de como ele pode contribuir com a dinamização do 

ensino e fomentar a autonomia do aluno no aprendizado. Selecionado o Geogebra por ser de fácil 

acesso e gratuito, foi necessária  a análise de seu efeito nos alunos, como os próprios alunos 

avaliam e julgam a utilização do software no ambiente de ensino e fora dele,o entendimento do 

desempenho do software com o docente e em resposta às sua necessidades em uma aula, para isso 

ele foi posto em prática no estudo de funções afim com alunos do nono ano. Sendo o conteúdo 

desenvolvido e ensinado com o aporte do Geogebra, também os estudantes levados a desenvolver 

atividade anterior à oficina, sem o uso do geogebra e outra posterior, semelhante, relacionada ao 

conteúdo passado com auxílio dele. Portanto, após a realização da oficina com o Geogebra era 

esperado resposta positiva dos alunos, suas considerações ao desenvolvimento de atividades com 

o aporte do software de ensino utilizado e melhora no desempenho após a introdução dele. 
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Objeto de estudo em diferentes áreas do conhecimento, o termo ‘informalidade’ tem inúmeras 

interpretações e abordagens. Entretanto, a grande maioria compreende o trabalho informal como 

um setor bastante heterogêneo e abrangente, englobando desde o trabalhador autônomo, 

assalariados sem carteira assinada, perpassando pelos terceirizados e até mesmo em práticas 

criminosas. Nos estudos geográficos há uma diversidade de abordagens que compreendem o setor 

por diferentes viés, os quais ora se atêm a explicar pelo ponto de vista da Geografia do Trabalho 

em um viés marxista ou até mesmo utilizando teorias que embora não tenham se debruçado 

efetivamente sobre a temática, ajudam a compreendê-la, como é o caso da Teoria dos Dois 

Circuitos da economia urbana proposta por Milton Santos (1978). Teoria essa que concebe a 

existência de dois circuitos, sendo o inferior formado por atividades econômicas de menor 

dimensão, voltado à escala local, enquanto o superior organiza o espaço em macro escala, 

abrangendo os mercados nacional e internacional, perpassando pelas instituições financeiras, 

indústrias, serviços modernos, atacadistas, etc. Com base nisso, o trabalho tem como objetivo 

compreender a informalidade à luz da Teoria dos Dois Circuitos e fazer uma análise comparada 

entre os arranjos populacionais de Curitiba e Belém. A metodologia, por sua vez, é pautada pela 

análise de dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e de demais órgãos e 

instituições que apresentam números referentes ao tema estudado. Além disso, foi possível 

identificar as distinções entre os dois arranjos, bem como a absorção de elementos do circuito 

superior pelo inferior, como a utilização do pix e a existência do fenômeno da uberização na 

entrega de produtos, os quais estão cada vez mais presentes no setor informal. 

  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  681 

CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E MICROTOMOGRÁFICA DAS 

ENCAIXANTES E DO MINÉRIO DA MINA DO PILAR, VALE DO CURAÇÁ (BA) 

Nº 202211350 

Autor(es): Isabelle Pipper 

Orientador(es): Ariadne Borgo 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Iocg, Minério De Cobre, Vale Do Curaçá 

 

O Vale do Curaçá, que engloba a região de estudo, é o distrito cuprífero mais antigo do Brasil e 

encontra-se inserido no Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá (BA), na borda leste do cráton São 

Francisco. Estudos anteriores apontam para um modelo evolutivo com uma história multifásica, 

em quatro estágios: (i) mineralização primária magmática, em fundo oceânico durante o 

Neoarqueano (2,6 Ga); (ii) edificação do Orógeno-Itabuna-Salvador-Curaçá, com metamorfismo 

progressivo e granitogênese, a qual se atribui a origem do sistema hidrotermal que retrabalhou a 

mineralização no Vale do Curaçá; (iii) remobilização hidrotermal durante o colapso orogênico, 

com a instalação de um sistema IOCG (2,04 Ga); (iv) soerguimento do orógeno e metassomatismo 

tardio (1.92 Ga). O presente estudo procura estabelecer as relações entre as distintas fases de 

mineralização sulfetadas de cobre, os processos tectônicos, hidrotermais e metamórficos aos quais 

o conjunto de rochas mineralizadas foi submetido. A pesquisa se desenvolveu até o momento em 

cinco etapas: 1) Revisão bibliográfica; 2) Descrição macroscópica de 15 amostras de mão; 3) 

Descrição de lâminas delgadas, em microscópio de petrográfico de luz transmitida e refletida, no 

Laboratório de Pesquisa em Microscopia (LAPEM); 4) preparação e corte das amostras para a 

realização da análise por Microtomografia de Raios-x, , no Laboratório de Análises de Minerais 

e Rochas (Instituto LAMIR); 5) tratamento dos dados, fase esta, em desenvolvimento. Esta última 

etapa destinar-se-á construção de modelos 3D para a interpretação das interações fluido-rocha e 

da relação entre os processos metalogenéticos responsáveis pelas múltiplas fases de 

mineralização. Como resultados, identificou-se concentrações de sulfetos de cobre (calcopirita e 

bornita) em diferentes contextos e proporções nas amostras: (i) disseminados em piroxenitos; (ii) 

disseminados em rochas flogoptizadas, com predomínio da calcopirita; (iii) filões e bolsões 

encaixados em diversas rochas. É pervasiva a alteração hidrotermal potássica, que cristaliza 

flogopita ou, em casos extremos, metassomatitos, ricos em microclínio e epidoto . Ocorre ainda, 

um volume expressivo de magnetita nos diferentes contextos. Portanto, os dados mostraram duas 

fases principais de mineralização, na qual a mineralização primária é de origem magmática e 

ocorre como minerais intercúmulus nos piroxenitos. A mineralização secundária, que é 

tectonicamente controlada e associada a remobilização hidrotermal é concentrada em vênulas e 

bolsões associados a minerais potássicos, como flogopita e feldspatos. 
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Os Polos Geradores de Viagens (PGVs) são locais ou instalações de distintas naturezas que têm 

em comum o desenvolvimento de atividades em um porte e escala capazes de exercer grande 

atratividade sobre a população e produzir um contingente significativo de viagens. As 

universidades produzem um alto volume de viagens na cidade afetando diretamente a circulação 

viária no seu entorno, então são consideradas PGVs. Os impactos gerados no sistema viário da 

região de uma universidade ocorrem, principalmente, devido ao deslocamento de alunos, 

professores, funcionários através de diferentes meios de transporte, entre eles, destacam-se o 

transporte público por ônibus, os deslocamentos a pé, de bicicleta e de carros. Este estudo teve 

como objetivo analisar a acessibilidade do Campus Centro Politécnico da Universidade Federal 

do Paraná, localizado no município de Curitiba/PR. Através de manipulação e análises de dados 

espaciais, verificou-se aspectos de transporte público, estrutura viária e cicloviária da região. Para 

a elaboração das análises espaciais foram utilizados dados provenientes da base de dados do 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e da Urbanização de Curitiba 

– URBS, e para a representação destes dados utilizou-se as ferramentas do software livre “QGIS”. 

Definiu-se um raio de influência de 6 km para analisar a infraestrutura no entorno do campus 

Politécnico, e verificou-se que próximo ao PGV em questão a infraestrutura cicloviária é precária, 

uma vez que existe somente um trecho de ciclovia no qual não há acesso direto ao campus, 

dificultando assim, a entrada do ciclista já que ele precisaria passar por vias coletoras ou arteriais 

e podendo sofrer o risco de acidentes no trajeto. Ainda foram analisadas as linhas de ônibus 

públicos que cruzam a área de influência, para esse modo de transporte, a acessibilidade é melhor 

visto que existem diversas linhas que interceptam a região, permitindo o acesso de uma pessoa 

que reside tanto em bairros próximos ou mais afastados à universidade. Sendo assim, pode-se 

concluir que o transporte público é uma opção viável para chegar até o campus universitário. 

Neste sentido, é de extrema importância analisar universidades como PGVs para a tomada de 

medidas estratégicas de planejamento urbano e planejamento viário, uma vez que mudanças na 

mobilidade ocorrem no seu entorno, podendo afetar os moradores e as atividades comerciais da 

região. 
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Os polos geradores de viagens (PGVS) são locais com grande potencial de atrair pessoas e 

produzem e geram viagens, causando impactos no seu entorno. As indústrias se encaixam nesse 

contexto, pois atraem muitas pessoas devido aos empregos gerados. Além disso, há cargas de 

mercadorias e insumos movimentados. Nesse sentido, é de extrema importância identificar os 

impactos que um PGV causa em sua região, tais como o aumento do tráfego, desgaste das vias, 

maior número de acidentes. Esses são alguns dos efeitos negativos que um empreendimento de 

grande porte causa na sua vizinhança. Identificado esses impactos, é preciso analisá-los e propor 

medidas mitigadoras para que os PGVs não se tornem uma inconveniência para a população local. 

O objetivo desse trabalho foi analisar como uma indústria de cimentos afeta a dinâmica de trânsito 

e circulação na cidade de Rio Branco do Sul, localizada no Paraná. A pesquisa teve como foco a 

caracterização da área de estudo, verificação da infraestrutura do local, e verificação dos impactos 

de tráfego que o PGV causa no município. Para a confecção dos mapas foram utilizados o 

software “QGIS” e as bases de dados do IBGE, do IPPUC e do Openstreetmap, criando-se assim 

os mapas temáticos que foram utilizados para analisar a forma como a indústria afeta a área de 

influência. Também foram analisadas a malha viária da cidade e a infraestrutura de acesso à 

indústria. Conclui-se que embora exista o efeito positivo da indústria, como a geração de 

empregos, aumento do PIB e arrecadação de impostos, há também os impactos negativos que os 

PGVs causam na região e nos seus arredores. Tais impactos variam bastante, como o desgaste das 

vias, aumento do número de acidentes e lentidão no trânsito. Da análise desses mapas, se percebeu 

que nos arredores do PGV, o tráfego é mais lento e há um aumento significativo no número de 

acidentes e defeitos no pavimento, e isso se deve à essa grande quantidade de carga que é 

movimentada na região. 
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O desenvolvimento de estudos na era da informação, tem produzido conhecimentos cruciais na 

otimização produtiva e nutricional de seres vivos, tanto dos consumidores, quanto das formas 

alimentares. A despesa para sustentar as cadeias produtivas animais no geral, ultrapassam no 

mínimo, a metade do custo total das manufaturas e escalas industriais. Essa fração significativa 

implica inúmeros cenários disponíveis para o potencial de aprimoramento em todas espécies, 

adaptando os melhores custo-benefício específicos a elas. O pacu (Piaractus mesopotamicus), é 

um peixe com ampla gama alimentar, diversificada e preferencialmente vegetal em seu habitat 

natural; com fácil manejo e adaptação à alimentação artificial, é um dos dez peixes mais 

produzidos no Brasil. Por meio de pesquisas, é possível descobrir o comportamento de cada 

espécie quando nutridos com fontes diversificadas de rações formuladas. A amoreira branca 

(Morus alba), possui uma ótima composição nutricional em suas folhas, as quais contém alto teor 

proteico e de vitaminas, possibilitando seu uso em rações alternativas, oferecendo mais uma opção 

vegetal para fonte de proteínas na piscicultura. Atrelando fontes alternativas e econômicas, à 

necessidade nutricional determinada para cada espécie, implementa-se bons rendimentos e baixos 

custos, propagando melhores indicadores para os nichos sociais, desde os produtores até as mesas 

dos consumidores. O presente objetivo foi a determinação dos valores digestíveis vindos das 

folhas de amora branca para o pacu. A farinha da folha de amoreira, apresentou coeficientes de 

digestibilidade aparentes onde matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e a energia bruta, foram 

respectivamente: 40%, 94%, 58% e 39%; contendo valores digestíveis de 22,94% para proteína 

bruta, 1,25% para extrato etéreo e a energia bruta, traduzida em 1.569 Kcal.kg -1 . Desta forma, 

a farinha das folhas de amora Morus alba é uma possível fonte vegetal de nutrientes e energia 

para o Piaractus mesopotamicus, devido aos resultados de sua boa aceitação pelo sistema 

digestivo da espécie. 
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A medida em que as cidades crescem, com elas os problemas ambientais, sociais e econômicos 

são ampliados. Mais pessoas se deslocam para viver nos centros urbanos, o que gera segregação 

espacial, sobrecarga nos recursos, na infraestrutura e nas instalações urbanas. Como 

consequência, tem o aumento do número de veículos, a poluição sonora e congestionamentos, 

fatores que influenciam diretamente na qualidade de vida. Assim, percebeu-se a necessidade de 

estudar e conhecer os empreendimentos e as construções que fazem parte do meio urbano, 

especialmente os de grande porte e que geram circulação intensa de pessoas, os chamados Polos 

Geradores de Viagem. O objetivo do projeto foi analisar os impactos da Estação Rodoferroviária 

de Curitiba, um Polo Gerador de Viagem, do tipo terminal de passageiros, em relação ao 

transporte público, veículos motorizados e os modos ativos de transporte, através de 

mapeamentos, para determinação do seu impacto no fluxo de pessoas do Município de Curitiba, 

em especial, nas regiões próximas ao PGV, para proposição de ações mitigadoras. A pesquisa 

teve caráter descritivo, com natureza qualitativa, tendo em vista a análise de um Polo Gerador de 

Viagem, utilizando mapas temáticos que permitiram analisar as características dos serviços, 

acessos e equipamentos envolvidos, para compreender as condições quanto aos aspectos 

estudados. Para tal, fez-se necessário buscar por textos científicos e dados espaciais e 

alfanuméricos, para caracterização da área de estudo e criação dos mapas. Como resultado, foi 

criada uma série de mapas temáticos sobre a infraestrutura da Rodoferroviária de Curitiba que 

permitiram a análise qualitativa dos acessos ao Polo Gerador de Viagem, considerando aspectos 

da macro e da microacessibilidade. Portanto, percebeu-se que na Estação Rodoferroviária de 

Curitiba, existe uma boa infraestrutura de mobilidade local, tendo em vista sua importância para 

o Município de Curitiba. Porém há pontos que precisam de melhoria como por exemplo, o 

atendimento à acessibilidade local. 
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O orégano (Origanum vulgare) é uma planta aromática, com alto teor de compostos fenólicos e 

seu potencial antioxidante. O óleo essencial de orégano tem se destacado por sua atividade 

antimicrobiana, podendo ser utilizado como aditivo natural na indústria de alimentos. Assim, o 

presente trabalho teve por objetivo caracterizar os componentes bioativos de extratos e óleo 

essencial de orégano, bem como avaliar a sua atividade antimicrobiana. Para tanto, as folhas 

foram colhidas, higienizadas e secas em estufa com circulação de ar forçado a 45 ºC por 48 horas. 

A seguir, foi moído em moinho de facas, acondicionado em embalagem termoselada e 

armazenado em refrigeração. Foram obtidos os extratos por três diferentes métodos de extração 

para obtenção dos compostos bioativos do orégano (Origanum vulgare): por extração 

convencional com solvente (Etanol 95%), extração assistida por ultrassom e extração por infusão 

em água quente. O óleo essencial foi extraído pelo método de hidrodestilação em aparelho 

Clevenger. Os extratos e o óleo essencial foram caracterizados quanto aos teores de fenólicos 

totais e flavonóides por método colorimétrico. A atividade antimicrobiana foi determinada pelo 

método de difusão em disco (Kirby-Bauer). O óleo essencial apresentou um efeito de inibição 

maior frente à cepa Staphylococcus aureus (12,0 mm ± 0,00) do que a Escherichia coli (11,7 mm 

± 0,47) menor em comparação com o Controle+ (25,00 mm ± 0,00). Os extratos obtidos pela 

extração assistida por ultrassom, extração com solvente por agitação, extração por infusão em 

água quente e o Controle-, não apresentaram atividades antimicrobriana. Quanto ao teor de 

fenólicos totais o extrato obtido por infusão em água quente (1,84 mg/mL ± 0,45), apresentou o 

melhor resultado entre os extratos. Para a concentração de flavonóides, a extração com solvente 

por agitação (305,50 mg/mL ± 67,18) demonstrou ser o melhor método. O óleo essencial de 

orégano apresentou maior concentração de fenólicos totais (77,77 mg/mL ± 0,84) e o teor de 

flavonóides (138,50 mg/mL ± 10,67) inferior aos extratos. Conforme os resultados apresentados 

nesse estudo, conclui-se que o óleo essencial de orégano se destacou em relação aos extratos 

quanto aos compostos bioativos, evidenciando efeito de inibição frente aos microrganismos 

avaliados e potencial para uso como aditivo alimentar.  
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A Ilha da Trindade é uma ilha oceânica localizada no Oceano Atlântico Sul, situada no extremo 

leste do território brasileiro. Foram objetivos desta pesquisa realizar ensaios de granulometria 

sedimentos arenosos coletados na Ilha da Trindade; caracterizar composicionalmente sedimentos 

coletados na Ilha da Trindade; caracterizar mineralogicamente sedimentos arenosos coletados na 

Ilha da Trindade e tratar imagens obtidas a partir de microscópio óptico. Foram utilizadas 

amostras de sedimentos coletados por pesquisadores do LECOST-UFPR em trabalho de campo 

na plataforma insular da Ilha da Trindade entre os anos de 2018 e 2019. Ao total, foram analisadas 

quinze diferentes amostras de sedimentos arenosos. A descrição e classificação das amostras 

foram baseadas nas características texturais, composicionais e mineralógicas das amostras 

analisadas (W-01, W-05, W-06, W-07, W-8, W-9, W-12, W-13, W-17, W-18, W-19, W-20, W-

22, W-29 e W-30). Como principais resultados obtidos por meio da pesquisa, por meio da análise 

das as amostras W, foram identificados sedimentos que possuem tamanho das partículas que 

compõem a amostra possui granulação de areia fina com granulometria estimada de 0,125 cm; o 

grau de arredondamento é alto, e a esfericidade das partículas é moderada a baixa; grau de seleção 

é moderadamente bem selecionado; com grãos de feldspato alcalino e anfibólio, ocorrendo 

moderada fração de minerais pesados. Os sedimentos referentes as amostras W-18 e W-19 foram 

classificadas com o tamanho das partículas classificado como de granulação média, com 

granulometria estimada de 0,25 cm; grau de arredondamento é moderado, e a esfericidade dos 

grãos é baixa; grau de seleção é moderadamente selecionado, ocorrendo grãos de feldspato 

alcalino, anfibólio e biotita, ocorrendo a presença mais significativa de minerais pesados. As 

amostras W-01, W-05, W-06, W-07 e W-8 foram classificados como sedimentos com tamanho 

das partículas que possuem granulação de areia média a alta, com granulometria estimada em 0,4 

cm, grau de arredondamento é moderado a baixo no sedimento, e a esfericidade dos grãos é alta,  

grau de seleção é baixo, apresentando grãos mal selecionados, com mineralogia composta por 

grãos de quartzo, feldspato alcalino e minerais pesados enquanto a principal fração mineralógica. 

Nesse sentido, os sedimentos arenosos com fragmentos fossilíferos analisados foram classificados 

como arenitos fino a médico com composição sódico-alcalina, sendo esses resultados consistentes 

com a literatura. 
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No início de cada ciclo letivo, assim como em outras instituições de ensino, o Curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas (LCE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Campus 

Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar (CPP-CEM), se depara com um problema bastante 

típico: o problema de designação de encargos didáticos, considerando desde o atendimento de 

todas as disciplinas até as preferências dos docentes. Este processo é um problema antigo que 

demanda tempo e frequentemente é marcado pela insatisfação dos docentes. Além disso, 

diferentemente do que acontece em outras instituições de ensino, a unidade Mirassol, onde está 

localizado o curso LCE, possui menor quantidade de salas em relação ao número de turmas, o 

que remete a um segundo problema: de alocar as turmas nas salas, respeitando as necessidades e 

características das disciplinas e dos cursos. Neste trabalho, estes dois problemas foram adaptados 

a dois problemas clássicos de otimização: o problema de designação de encargos didáticos e o 

problema de alocação de salas. Encontrar a melhor solução para resolver os problemas de 

otimização engloba conhecimentos de análise combinatória, aplicados por meio de métodos de 

solução de Pesquisa Operacional. A escolha do método de solução adequado a ser aplicado, pode 

determinar o sucesso ou o fracasso ao buscar gerir o problema por meio da tecnologia. O processo 

de modelagem matemática do problema de uma forma eficiente é crucial para a escolha do método 

de solução a ser utilizado, e consequentemente, pela obtenção de soluções aplicáveis ao problema 

real. Diante disso, este trabalho teve por objetivo adaptar o problema combinado de alocação de 

salas e designação de encargos didáticos à realidade do Campus Pontal do Paraná, levando em 

consideração as características do curso de LCE e da unidade de ensino, onde buscou solucionar 

de forma automatizada e otimizada, a elaboração da grade horária do curso. Para isso, o problema 

foi modelado como um problema de programação linear inteira binário e o método Branch and 

Bound foi aplicado através do software GLPK. Resultados preliminares mostraram que nem 

sempre é possível satisfazer todas as preferências de horários dos docentes mas foi possível 

atender a maioria, além de adequar as turmas nas salas disponíveis. 
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Emulsões água em água consistem em um sistema formado pela incompatibilidade 

termodinâmica entre dois polímeros hidrofílicos dispersos em água. Tais emulsões tendem a se 

desestabilizar e separar fases e, portanto, é necessária sua estabilização cinética para aplicações 

comerciais. Para isso, a utilização de moléculas anfifílicas, como surfactantes, não é viável, uma 

vez que ambas as fases são hidrofílicas, e uma alternativa é o uso de partículas, as quais 

estabilizam as emulsões prevenindo a coalescência a partir de sua adsorção na interface, formando 

as emulsões de Pickering. Neste trabalho, foram utilizadas nanopartículas de celulose oxidadas, 

as quais foram obtidas a partir da celulose microcristalina, através de um tratamento em meio 

alcalino denominado de mercerização, para formar nanopartículas com raio aproximado de 50 

nm. A funcionalização e estabilização dessas nanopartículas ocorreu utilizando o reagente N-oxil-

2,2,6,6-tetrametilpiperidina (TEMPO), que oxida seletivamente álcoois primários a ácidos 

carboxílicos. A caracterização dessas partículas foi realizada a partir de técnicas como 

espalhamento de luz laser dinâmico (DLS) a 90°, microscopia de força atômica (AFM) em modo 

contato, contato intermitente e modo líquido, determinação do potencial zeta em função do pH e 

do tempo e espectrometria no infravermelho (FTIR). A estabilidade das partículas funcionalizadas 

e não funcionalizadas, foi avaliada, macroscopicamente, ao decorrer de um mês, sendo observado 

que na primeira semana as partículas não oxidadas já haviam separado fase e as oxidadas, mesmo 

após um mês de acompanhamento, ainda estavam estáveis em dispersão coloidal. O tamanho das 

partículas determinado por AFM e por DLS estão compatíveis entre si, sendo 46 ± 9 nm obtidos 

pela microscopia e 53 ± 4 nm pelo espalhamento de luz. Foram utilizadas as nanopartículas de 

celulose oxidadas nas concentrações de 0,1, 0,2, 0,5 e 0,75 % (m/m) para estabilizar emulsões 

formadas por uma dispersão de amilopectina, 1,02% (m/m,) em xiloglucana 1,30% (m/m). Foi 

observado a estabilização das emulsões durante o período de uma semana, onde o controle 

apresentou início de separação de fase após 72 h e uma separação completa após 96 h, as emulsões 

na presença das partículas se mantiveram estáveis mesmo após 168 h. Assim, foi possível 

estabilizar emulsões água em água de amilopectina em xiloglucana, através de partículas de 

celulose mercerizada, obtida a partir de celulose microcristalina. Análises futuras, de microscopia 

confocal a laser e reologia elucidarão o mecanismo de estabilização observada. 
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A pesquisa “A Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba: O Engenheiro Antônio Rebouças” tem como 

objetivo estudar e compreender a trajetória e a produção de Antônio Pereira Rebouças Filho (1839 

– 1874), procurando compreender sua importância enquanto engenheiro-militar em território 

paranaense e principalmente o valor de sua produção técnica acerca dos variados temas 

relacionados à engenharia. Além de seu trabalho profissional, vale ressaltar a notoriedade do 

engenheiro-militar enquanto um intelectual negro no século XIX correlacionando ao 

‘embranquecimento social’ presente na história do estado do Paraná, que oculta e nega os feitos 

e pertencimento da população negra e de outras minorias sociais na estruturação do estado. O 

estudo possui caráter teórico-conceitual e de cunho exploratório, sendo realizado através da leitura 

de artigos, pesquisas e de uma dissertação relacionados ao tema, disponíveis de forma online. 

Além disso, foram realizadas consultas presenciais ao Arquivo Público do Paraná e ao Instituto 

Histórico Geográfico Paranaense localizando materiais, cartas e relatórios que foram produzidos 

pelo engenheiro-militar ou estão associados a ele. A partir do levantamento desses materiais foi 

possível elencar as principais produções técnicas de Rebouças e aprofundá-las nesse estudo – 

principalmente no que tange o conteúdo dos anexos dos Relatórios Provinciais do estado do 

Paraná, que contêm sugestões, orçamentos e planos produzidos por Rebouças para 

melhoramentos em vias de comunicação paranaense –. A partir da pesquisa realizada foi possível 

compreender mais claramente a trajetória de Antônio Pereira Rebouças Filho. Isto é, com a leitura 

e confluência das informações trazidas nas fontes estudadas foi possível a construção de uma 

linha cronológica clara que é base para a compreensão da produção técnico-científica do 

engenheiro-militar. Além disso, a compreensão quanto sua posição enquanto intelectual negro no 

século XIX também foi de suma importância. A percepção desse aspecto trazido nas leituras, 

permitiu a consciência do ofuscamento de sua produção e história devido ao embranquecimento 

social, impulsionado pelo racismo científico e pelo movimento paranista na estruturação da 

história do estado do Paraná. Por fim, vale ressaltar a importância do catálogo da produção técnica 

do engenheiro-militar em um contexto da estruturação do Paraná, de maneira a ressaltar a 

relevância de seu papel enquanto profissional atuante do séc. XIX em um período de mudança e 

inovação no território. 
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Os oxocompostos de vanádio têm sido objeto de diversas pesquisas incluindo sistemas de 

interesse bioinorgânicos, como as haloperoxidases dependentes de vanádio. Durante o 

desenvolvimento do projeto foram feitos ensaios para explorar o potencial catalítico de 

polioxovanadatos de valência mista (VIV/VV), como o [H6V14O38(PO4)]7− (V14), 

[V15O36(Cl)]6− (V15) e (NH4)2(NMe4)6I[V18O42I]·5H2O (V18I) para promover a reação de 

bromação do substrato vermelho de fenol (HPhR) a azul de bromofenol (BrPhB) e a iodinação do 

azul de timol (TB) a diiodo-timol-sulfoftaleína (TBI2). As reações de halogenação foram 

realizadas em meio aquoso na presença de KX (X = Br− ou I−), utilizando H2O2 como agente 

oxidante, sendo acompanhadas por espectroscopia eletrônica (UV/vis), monitorando o aumento 

da intensidade das bandas em 592 nm e 580 nm para BrPhB e TBI2, respectivamente.  Entre eles 

o V14 levou as modificações espectrais mais marcantes, enquanto o V18 mostrou-se muito pouco 

ativo, gerando uma ordem de atividade catalítica relativa para os dois substratos V14 > V15 >> 

V18. Ainda considerando que o ânion decavanadato, [HnV10O28](6-n)− (V10) é o 

polioxovanadato mais comum em meio biológico e se forma em meio ácido quando soluções dos 

outros polioxovanadatos são oxidadas, é de interesse avaliar a atividade do V10 e de seus 

derivados. Desta forma, foi feita uma reação de V2O5 com pmdta, onde pmdta = N,N,N’,N”,N”-

pentamethyldiethylenetramina  em tampão trishidroximetilaminometano, rendendo cristais 

laranja que foram caracterizados por análise elementar, IR e difração de raios X de monocristal 

como (HXpmdta)2[HxV10O28] (pmdtaV10). O composto cristalizou em um grupo espacial 

monoclínico/P21. O espectro de IR apresentou bandas características do V10 entre 960 e 550 cm-

1 (ν(V-O) e ν (V-O-V)), da poliamina de 1700 a 1000 cm-1, δ(N-H), ν (CN) e uma banda alargada 

entre 3500 e 3000 cm-1 referente a ν(N-H) e ν(O-H). Os ensaios preliminares de halogenação dos 

polioxovanadatos sugerem que a atividade catalítica está relacionada a estrutura de cada 

polioxoânion e possivelmente a sua estabilidade em relação à formação das espécies ativas no 

meio de reação. A caracterização de pmdtaV10 está em andamento. 
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O presente trabalho possui como objetivo a síntese e avaliação da atividade citotóxica de β-

cianoidrinas seleniladas 1-4 dissubstituídas e seus derivados. O selênio (Se) é um elemento que 

apresenta grande versatilidade química e também bioquímica.  O selênio está presente em 

diversos sistemas biológicos como em enzimas, denominadas selenoproteínas, que 

desempenham, entre outras, atividades antioxidante, sendo as glutationa peroxidases (GPx) a 

classe mais conhecida e estudada. A inserção do selênio em compostos orgânicos pode levar a 

substâncias com atividades miméticas das GPx e/ou com atividades biológicas diversas como a 

citotóxica para células tumorais. Uma classe de compostos orgânicos sinteticamente versátil, que 

pode ser utilizada como bloco de construção e, portanto, permitiria uma gama de derivados 

selenilados é a das β-cianoidrinas. As β-cianoidrinas seleniladas podem ser derivatizadas para 

amino álcoois, amino ácidos, hidróxi ácidos, dióis para citar alguns. Devido ao ineditismo dos 

compostos propostos, inicialmente optou-se por realizar a síntese da 3-hidroxi-3-

fenilpropanonitrila (1b), a fim de obter um composto modelo para otimização da rota sintética. 

Para tanto, a acetonitrila foi submetida a uma reação de enolização com o hidreto de sódio a fim 

de gerar o íon metil-cianeto in situ e por meio de uma reação de adição nucleofílica ao benzaldeído 

o composto de interesse foi obtido com rendimento de 17%. Após este resultado, iniciou-se a rota 

sintética para o equivalente selenilado do composto 1b, para tanto, ao selênio elementar foi 

adicionado o n-butil lítio e em seguida o 4-fluorbenzaldeído, por meio de um mecanismo de 

substituição nucleofílica aromática o 4-(butilselenil)benzaldeído (1a) foi formado com 

rendimento de 40%. Posteriormente, a acetonitrila foi submetida a uma reação de enolização com 

o hidreto de sódio a fim de gerar o íon metil-cianeto in situ e por meio de uma reação de adição 

nucleofílica ao composto 1a a β-cianoidrina selenilada, 3-(4-(butilselenil)fenil)-3-

hidroxipropanitrila (2a) foi sintetizada e caracterizada com rendimento de 11%. Esta etapa da rota 

sintética está em estudo para que as condições de reação sejam otimizadas levando a rendimentos 

maiores. Na sequência a β-cianoidrina selenilada será derivatizada e os produtos obtidos, todos 

inéditos na literatura, serão avaliados quanto a sua atividade biológica, incluindo a citotoxicidade 

em células tumorais. 
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A avaliação da qualidade física do solo é uma importante ferramenta para a manutenção de sua 

capacidade produtiva. A qualidade não pode ser medida diretamente, mas sim, estimada por meio 

de indicadores da qualidade do solo. Assim, a escolha da estratégia de indexação destes 

indicadores deve ser a mais representativa possível e, portanto, é pertinente a comparação dos 

métodos disponíveis, a fim de obter o modelo que melhor represente a qualidade física do solo. 

O presente estudo teve por objetivo i) comparar métodos de indexação de indicadores de 

qualidade física do solo, utilizando duas estratégias de indexação, Linear e Não-linear, na 

obtenção do índice de qualidade física do solo (IQFS); e ii) identificar se o método interfere na 

avaliação de sistemas de uso e manejo. Para isso foram utilizados dados obtidos entre 2018 e 2021 

(Calábria, 2021) em diferentes sistemas de produção agropecuária estabelecidos no Núcleo de 

Inovação Tecnológica em Agropecuária – NITA, localizados na Estação Experimental do 

Canguiri, pertencente à Universidade Federal do Paraná. A fim de compor os índices foram 

utilizados os indicadores densidade do solo, resistência à penetração, avaliação visual da estrutura 

do solo, microporosidade, espaço poroso preenchido por água, capacidade de armazenamento de 

água no solo, macroporosidade, capacidade de aeração no solo, difusividade relativa de gases, 

condutividade hidráulica saturada do solo, índice de estabilidade estrutural, e carbono orgânico 

do solo. Os indicadores foram integrados de acordo com suas funções desempenhadas no solo, 

sendo ela, capacidade do solo de suportar o crescimento radicular, capacidade de armazenamento 

de água no solo, capacidade de aeração, capacidade de resistir à erosão e à degradação física do 

solo. As estratégias de indexação dos indicadores Linear e Não-linear apresentaram resultados 

distintos, onde o IQFS Não-linear obteve notas significativamente maiores do que o Linear. 

Quanto à avaliação dos sistemas de uso e manejo, por cada método, as diferenças significativas 

foram similares, com exceção do tratamento Lavoura que foi estatisticamente superior 

equivalendo-se à Floresta no método Linear, enquanto que no método Não-linear a Lavoura foi 

inferior à Floresta. Os resultados sugerem que ambos os métodos foram sensíveis em detectar 

diferenças, no entanto a escolha do método pode interferir na avalição dos sistemas de uso e 

manejo do solo. 
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A quitosana é um polissacarídeo proveniente da desacetilação da quitina. Sendo considerada um 

polímero versátil com diversas aplicações na indústria, dentre elas sua utilização como agente 

gelificante em soluções em gel. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar as principais 

características físico-químicas do álcool gel produzido com quitosana como espessante. Dessa 

forma, foram realizados testes utilizando diferentes concentrações de quitosana UFPR (0,5%, 

1,0% e 1,4%) produzida na Universidade, além da quitosana comercial SIGMA (0,5%) e do 

agente geleificante carbômero 980 (0,5%) convencionalmente utilizado. A caracterização do 

álcool gel foi realizada por meio de análise do teor de álcool, densidade, pH, temperatura e 

viscosidade. Em relação ao teor alcoólico a quitosana UFPR 1,0% apresentou a maior 

concentração (67,67%), enquanto a quitosana UFPR 1,4% exibiu a menor porcentagem (63,31%). 

Esse resultado mostrou a necessidade de ajuste nas formulações, uma vez que os valores ficaram 

abaixo de 68%, valor mínimo determinado pela RDC 422/2020. As formulações com o polímero 

carbômero não apresentaram valores de pH dentro da faixa recomendada, estando abaixo de 5,0, 

no entanto os testes com quitosana UFPR e SIGMA mostraram resultados de pH na faixa entre 

5,07 e 5,12. Em relação à viscosidade, a quitosana UFPR 1,4% apresentou uma viscosidade média 

de 1614,67 cP, sendo o resultado mais próximo ao carbômero com 2012,08 cP. Assim, as menores 

concentrações de quitosana exibiram uma menor viscosidade, visto que, o percentual de polímero 

é menor nas formulações. Além disso, foram realizados testes 7 dias após a produção das 

formulações. Os experimentos mostraram uma pequena alteração da densidade e do pH nas 

formulações. Em contrapartida, as análises do teor alcoólico do carbômero  demonstram alteração 

de concentração, enquanto a quitosana UFPR teve uma diminuição devido ao processo de 

evaporação, a quitosana Sigma apresentou um aumento na concentração de álcool. A viscosidade 

das formulações analisadas diminuiu, sendo que a quitosana UFPR apresentou a menor variação, 

enquanto a quitosana SIGMA teve a maior modificação nos valores com queda de 370 cP. Os 

parâmetros analisados empregando quitosana como gelificante, exibiram resultados semelhantes 

aos obtidos com o carbômero 980. Dessa forma, a utilização da quitosana para a produção de 

álcool gel é uma alternativa interessante do ponto de vista econômico e ambiental, no entanto 

ajustes devem ser realizados para a otimização das formulações. 
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A viabilidade e a segurança dos produtos comercializados no mercado nacional e internacional 

dependem de diversas análises laboratoriais que assegurem sua qualidade, promovendo maior 

confiabilidade aos compradores. Neste contexto, a determinação do número de células bacterianas 

é uma etapa fundamental para a indústria, pois garante a pureza de seu produto. De acordo com 

as normativas vigentes, o procedimento padrão de contagem consiste na utilização da técnica de 

espalhamento para contagem de células viáveis por grama ou mL do produto, constatando se ele 

apresenta a concentração mínima recomendada pelo Ministério de Agricultura e Pecuária 

(MAPA). Contudo, diante da grande demanda de materiais para a realização destas análises, o 

objetivo deste trabalho foi testar uma outra metodologia, utilizando a técnica de microgota, com 

o intuito de comparação das mesmas por meio de técnicas de validação, garantindo aos operadores 

maior rapidez e acurácia das análises, além de mitigar custos e uso de materiais. Para a realização 

do experimento foi realizado 7 diluições em solução de soro fisiológico e em solução de soro 

fisiológico (0,9%) + Tween (0,1%), em diferentes concentrações, utilizando como inóculo um 

inoculante caseiro. O plaqueamento foi realizado adotando 4 repetições por tratamento, num total 

de 4 tratamentos diferentes, em meio de cultura específico, respeitando os protocolos de cada 

método, e levados para crescimento em BOD para posterior contagem após 4 e 6 dias. Para a 

contagem de UFC, utilizou-se um parâmetro de 30-300 colônias por placa. Além disso, realizou-

se testes contaminantes para bactérias (TSA) e fungos saprofíticos (Sabouraud). Como resultado, 

apesar da microgota apresentar maiores valores unitários de unidades formadoras de colônias 

(UFC) quando comparado ao espalhamento, as diluições não originaram diferenças em relação a 

ordem de grandeza (10^7 UFC.mL^-1). O uso de Tween (0,1%) aumentou o valor unitário das 

UFC e na microgota promoveu aumentos em ordem de grandeza (10^8 UFC.mL^-1) diminuindo 

o overlap, facilitando a contagem de colônias bacterianas. Foi constatado a presença de 

contaminações no inoculante. De modo geral, a técnica de microgota não apresentou maiores 

vantagens em relação ao método de espalhamento  empregado em análises laboratoriais como 

meio de controle de qualidade dos produtos destinados a comercialização. 
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As mudanças climáticas criam cenários e consequência numa escala global, sendo a água um 

elemento essencial e parte da maioria das ações antropogênicas e sua escassez tem o potencial de 

afetar diversos aspectos da sociedade. 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 estiagem na região Sul, dando ênfase para 

os efeitos na gestão hídrica em 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, 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 

meteorológica que teve seu início em 2019 e se estendeu até meados de 2021, tendo se agravado 

desde março de 2020, o que desencadeou uma crise hídrica. Sendo assim, entende-se que as 

questões climáticas influenciam nas dinâmicas sociais e econômicas da cidade e com 

consequências na vida dos paranaense. A estiagem severa que afetou 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 dos últimos anos (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 de abundância de chuvas 

e/ou normalidade, e ao longo do evento da crise hídrica. Desse modo, foram produzidos materiais 

cartográficos que permitem visualizar tais dinâmicas. Ademais, propõe-se uma discussão sobre 

como mudanças climáticas têm alterado as dinâmicas climáticas na região Sul, assim como as 

interferências da ocorrência do fenômeno La Niña no Sul do Brasil. Por fim, 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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A avaliação da qualidade da água de corpos hídricos é realizada através do monitoramento de 

alguns parâmetros físicos e biológicos. A turbidez é um dos principais parâmetros físicos para a 

determinação do padrão de qualidade da água, pois, através dela, conseguimos identificar a 

presença de partículas orgânicas e inorgânicas em suspensão. Além disso, o aumento dessas 

partículas pode ser um indicativo de poluição, pois, mesmo que as partículas sejam inertes, suas 

estruturas podem servir de abrigo para patógenos e outros organismos tóxicos. Neste contexto, é 

perceptível a importância de monitoramento contínuo da turbidez em águas naturais (e.g. rios, 

lagos e reservatórios), como também em sistemas de tratamento de água para o abastecimento 

público. Porém, os equipamentos comerciais que realizam o monitoramento contínuo têm valor 

alto no mercado, dificultando a quantificação da turbidez da água, sobretudo, em locais sem 

recursos. Por este motivo, o estudo apresenta o desenvolvimento de um sensor de turbidez de 

baixo custo. O sensor foi construído em um tubo de 10 cm de diâmetro. Dentro deste tubo foi 

inserido um LED RGB (Light Emitting Diode) e duas células receptoras fotoresistivas LDR 

(Light Dependent Resistor), sendo que uma delas foi posicionada de frente ao LED RGB, para 

captar a luz remanescente (princípio turbidimétrico), e a outra célula foi posicionada a 90° em 

relação ao LED RGB para captar a luz refletida (princípio nefelométrico). O protótipo foi ligado 

a um microcontrolador e um Data Logger, onde foi inserido um cartão de memória SD para 

realizar o armazenamento dos dados do experimento. Para o experimento, uma solução padrão de 

turbidez foi feita em laboratório e adicionada no sensor de turbidez gradualmente a fim de 

aumentar a turbidez da água. Após o processo de adição da solução, uma amostra foi retirada do 

interior do protótipo e sua turbidez foi medida com o auxílio de um turbidímetro de referência, 

confrontando assim os dados medidos com o turbidímetro de referência e os valores registrados 

no cartão de memória SD pelo turbidímetro desenvolvido no estudo.  Analisando estatisticamente 

os dados levantados, como RMSE (Root Mean Square Error), é possível avaliar qual 

posicionamento das células receptoras estão fornecendo dados mais coerente de turbidez. Por fim, 

os experimentos mostraram que a célula nefelométrica tem os melhores resultados em 

comparação a célula turbidimétrica, porém necessitando de análise para qual faixa de turbidez 

este comportamento persiste. 
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A falta de uma gestão municipal adequada e de uma educação ambiental eficiente favorece a 

poluição, gerando consequências aos diversos ecossistemas, tal como os dos recursos hídricos. 

Esse é um cenário bastante comum em diversas localidades do Brasil, e para a recuperação, o 

monitoramento da qualidade da água atrelado à modelagem matemática, pode ser uma ferramenta 

de auxílio na tomada de decisões de políticas públicas de saneamento básico. Este trabalho tem o 

objetivo de analisar, através do modelo matemático Qual2K, a autodepuração da água do canal 

de macrodrenagem de Pontal do Paraná - PR, em um trecho localizado próximo à Foz do Olho 

D’água. O trecho em questão preocupa autoridades locais devido ao estado de balneabilidade da 

água do mar, que hoje encontra-se imprópria para banho. O modelo Qual2K foi utilizado  com 

dados de medição in loco realizada por Armani et al. (2018) para as variáveis de oxigênio 

dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO), a partir dos quais foi possível simular 

um cenário para adequar o canal à Classe 3 da Resolução CONAMA N° 357/2005, na qual este 

está enquadrado no Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea. O resultado simulado indicou que o 

valor de oxigênio dissolvido neste canal não foi atingido em toda a sua extensão, sendo necessário 

aumentar a concentração de OD à montante do trecho em 3 mg/L. Para isso, sugere-se o 

incremento de OD com a geração de microbolhas de ar. Em alguns trechos do canal, macrófitas 

aquáticas também podem ser úteis para a remoção da matéria orgânica. Com as simulações do 

modelo matemático de qualidade da água, Qual2K, foi possível concluir que a introdução de 

oxigênio dissolvido na água à montante do trecho analisado mostrou-se satisfatório para tornar a 

água que escoa para o mar compatível à legislação brasileira. Portanto, integrar pesquisa científica 

e gestão pública é fundamental para que os objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos 

(PNRH) sejam alcançados e para que a eficiência nas análises da qualidade da água evolua. 
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Trabalhos recentes têm destacado o co-cultivo de microalgas como uma estratégia versátil para 

superar as limitações da monocultura, porém, muitos destes desperdiçam potencial por ignorarem 

a rica teoria ecológica já desenvolvida sobre o assunto, principalmente em termos de modelagem 

matemática. Assim, buscou-se identificar e classificar as principais teorias ecológicas sobre 

modelagem de co-cultivo, representar seus modelos matemáticos de forma intuitiva e demonstrar 

seu potencial de aplicação em estudos de caso. Para isso, foi realizada uma ampla revisão 

bibliográfica na área ecológica, bem como a busca de diagramas adequados para a representação 

simplificada de sistemas complexos de equações, artigos recentes sobre o assunto também foram 

selecionados e organizados para os estudos de caso. As teorias identificadas foram: Competição 

Lotka-Volterra (LVC), Competição por Equilíbrio de Recursos (CER) e Coexistência 

Supersaturada (SC). Eles são classificados em dois aspectos: Interação via Food Web (IFW) e 

Competição Baseada em Recursos (RBC). O Diagrama de Blocos foi utilizado para a 

representação conceitual de modelos matemáticos devido a sua afinidade com sistemas de 

variabilidade temporal. Os estudos de caso foram realizados agrupando os artigos selecionados 

em três grupos temáticos: Otimização da Taxa de Inoculação, Efeito da Produção de Toxina e 

Seleção de Cepas para Cultura Binária e desenvolvidos explicitamente de acordo três perguntas 

norteadoras: "quais foram os objetivos e resultados do trabalho?", "quais os dados disponíveis" e 

"quais as possibilidades do modelo ecológico?". Desta forma, espera-se contribuir efetivamente 

para o resgate da teoria ecológica e sua aplicação eficiente em trabalhos de co-cultivo de 

microalgas, potencializando assim os resultados e avanços obtidos por eles. 
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Hidroxissais lamelares são compostos inorgânicos formados pelo empilhamento de unidades 

bidimensionais (lamelas), na grande maioria das vezes estas lamelas possuem cargas residuais 

positivas, necessitando da presença de ânions interlamelares para formar uma estrutura 

eletricamente neutra. Essas características estruturais conferem aos hidroxissais lamelares o 

potencial para serem utilizados em diversos campos de estudo, como por exemplo, catalisadores 

e trocadores iônicos. No presente trabalho, a síntese e caracterização de dois diferentes 

hidroxissais lamelares, o hicroxicarbonato de zinco (HCbZ) e o hidroxibenzoato de zinco (HBZ) 

foram investigadas, objetivando-se preparar novos sólidos catalisadores para a reação de 

degradação do corante orgânico Verde Brilhante (VB), um corante da classe dos trifenilmetanos 

de interesse ambiental. Desta forma, novos métodos para tratamento de resíduos contendo este 

corante são sempre interessantes para serem pesquisados. Para a síntese do HCbZ, 0,1487 g de 

nitrato de zinco hexahidratado foram acomodados em um reator de Teflon® conjuntamente com 

10 mL de uma solução aquosa 0,75 mol L-1 de ureia. O reator foi selado e colocado em um forno 

mufla a uma temperatura de 80 °C por cerca de 30 horas. Após esse período, o material retirado 

foi lavado com água destilada e seco em estufa. Para a síntese do HBZ, inicialmente um sólido 

precursor foi sintetizado utilizando-se uma solução aquosa de hidróxido de sódio (0,8 mol L-1) e 

outra de nitrato de zinco hexahidratado (0,4 mol L-1), a síntese foi realizada em banho de gelo. 

Após obtenção do sólido, este foi lavado com água destilada até que o pH da água de lavagem 

estivesse neutro. Em seguida, 2,5246 g desse sólido precursor foram acomodados em um reator 

de Teflon®, juntamente com 10 mL de uma solução aquosa 0,10 mol L-1 de ácido benzoico. O 

reator foi selado e colocado em um forno mufla a uma temperatura inicial de 110 °C, sendo a cada 

4 horas a temperatura ajustada em 25 °C, até atingir 185 °C. Após esse período, o material obtido 

foi lavado e seco em estufa. Os sólidos HCbZ e HBZ serão caracterizados por espectroscopia de 

infravermelho e difração de raios X de pó para confirmação da obtenção dos hidroxissais 

lamelares e serão empregados na sequência na reação de descoramento de soluções do corante 

VB, para investigação da atividade catalítica dos materiais sintetizados. 
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Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um jogo didático para o conteúdo de legislação 

profissional da disciplina de introdução a prática profissional, ofertada para o curso de Engenharia 

de Produção da Universidade Federal do Paraná. O foco da disciplina é engajar e integrar os 

alunos que ingressaram no curso, fomentar a autonomia de aprendizado dos estudantes, e também 

exercitar o conteúdo anteriormente apresentado em aulas expositivas ministradas pelo professor. 

Neste cenário, adotou-se a metodologia ativa de aprendizagem, a qual tem o objetivo de integrar 

a teoria e a prática para atrair a atenção dos estudantes e promover a reflexão a respeito do assunto. 

Para isso, o jogo de perguntas e respostas, conhecido popularmente como “Passa ou Repassa” ou 

“Torta na Cara”, foi adaptado para a temática proposta e desenvolvido para ser aplicado de 

maneira simples e didática em sala de aula, para dois grupos de alunos, pelo próprio professor. A 

competição foi estruturada com perguntas de conhecimentos gerais sobre o ambiente que engloba 

a regulamentação da profissão de Engenheiro de Produção com foco nos seguintes temas: 

Entidades de classe e conselhos de fiscalização (ABEPRO, CONFEA, CREA); Legislação 

profissional (Resolução nº 218, de 29 JUN 1973, Resolução 1002, CONFEA); e Código de ética 

profissional (Princípios Éticos, Infração Ética). O jogo conta com um manual de instruções da 

dinâmica; placar dinâmico para controlar a pontuação de cada equipe; cartas com perguntas, 

alternativas e resposta correta; aparelho elétrico que funciona como “detector de procedência”, 

indicando quem apertou o botão primeiro – para ser usado durante a dinâmica. Desta forma, essa 

pesquisa-ação contribuiu para a inovação dos métodos de ensino da disciplina, visando estimular 

a atenção dos alunos, contribuindo com o ensino universitário e com a formação de profissionais 

que entendem e conhecem os direitos e deveres que pertencem à sua profissão. 
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As microalgas possuem grande potencial para serem aplicadas em diversas áreas da biotecnologia, 

sobretudo na geração de biocombustíveis de terceira geração, visto que não competem com a 

produção de alimentos e não ameaçam a biodiversidade do planeta. Elas têm compostos de grande 

interesse nas indústrias que buscam produzir biodiesel, bioetanol ou biohidrogênio, utilizando 

estes para fins diversos. Além do potencial na geração de biocombustíveis, as microalgas 

apresentam biomassa rica em macromoléculas e metabólitos secundários que podem ser 

utilizados em aplicações em áreas de interesses industrial, farmacêutico, alimentar, de energias 

renováveis e na agricultura, assim aumentando seu valor agregado através do desenvolvimento 

do conceito de biorrefinarias. Dentre os potenciais usos dos coprodutos da biorrefinaria de 

microalgas, o uso na agricultura possui grande destaque, em função da composição da biomassa 

microalgal e da necessidade de desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis. Com 

base nesse potencial de utilização na agricultura, o objetivo do presente trabalho foi determinar a 

atividade bioestimulante do extrato aquoso da microalga Tetradesmus obliquus cultivada em 

fotobiorreator em modelo de cotilédone de pepino. A biomassa seca foi submetida a dois 

protocolos de extração aquosa: a) Temperatura ambiente; e b) Temperatura de 80 °C. Em ambos 

os sistemas, a biomassa foi suspendida em água deionizada (10%, m/v), submetida a agitação 

magnética por 2 h, e centrifugada para recuperação dos extratos aquosos, que foram utilizados 

para determinar atividade citocinínica, uma classe de fitormônios vegetais, em cotilédones de 

pepino recém germinados. Água deionizada foi utilizada como controle negativo, e diferentes 

concentrações de Benzilaminopurina (BAP) como controle positivo. Os resultados indicam que 

os extratos possuem atividade bioestimulante relacionada a presença de citocininas, levando à 

maior taxa de divisões celulares e ganho de massa dos cotilédones. Apesar de preliminares, os 

resultados são promissores, uma vez que a utilização da biomassa microalgal como fonte de 

moléculas com ação bioestimulante não interfere na posterior utilização da biomassa para 

produção de biocombustíveis, devido a diferentes compostos da biomassa serem extraídos para 

diferentes técnicas. Dessa maneira, espera-se contribuir com o aumento da viabilidade técnica e 

financeira da produção de biocombustíveis e outros coprodutos biotecnológicos a partir da 

biomassa de microalgas. 
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A Bacia do Paraná é uma ampla região sedimentar do continente sul-americano e ocupa uma área 

de aproximadamente 1.600.000 Km², sendo 1.000.000 Km² sobre a porção meridional do Brasil, 

nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato 

Grosso do Sul e Mato Grosso. A bacia é do tipo intra-cratônica, com espessura podendo chegar a 

5.000 m em seu centro, 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, bivalves, gastrópodes, ostracodes, 

conchostráceos, peixes, répteis e anfíbios. O objetivo deste projeto de Iniciação Científica é 

analisar e descrever um material de vertebrado encontrado na Formação Rio do Rasto e fazer uma 

comparação com outro material já descrito. O Laboratório de Paleontologia (LABPALEO) da 

UFPR apresenta uma amostra de rocha, registrada sob o número UFPR 0186 PV, a qual provém 

de um afloramento localizado nas proximidades do município de São Jerônimo da Serra (PR), na 

rodovia PR-090, Km 277 (UTM 22K0538201 / 7368276), e compreende o topo do Membro 

Morro Pelado, da Formação Rio do Rasto. A amostra é constituída por fragmentos de crânio e 

mandíbula, os quais foram preparados com o auxílio de martelos, agulhas histológicas, pincéis e 

martelo pneumático e estão em fase de descrição macroscópica, a fim de serem identificadas 

taxonomicamente com base na bibliografia especializada. Posteriormente será confeccionada uma 

lâmina delgada do material, objetivando a identificação da composição mineralógica e estudo 

paleohistológico, a fim de identificar seu estágio ontogenético. 
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A buva (Conyza spp.) é uma planta daninha de difícil controle, e vem gerando prejuízos 

significativos aos produtores rurais, especialmente pelo surgimento de biotipos resistentes 

determinados princípios ativos, tudo isso decorrente ao uso incorreto e recorrente de herbicidas 

que levou a uma pressão de seleção das plantas. O objetivo do trabalho foi realizar o mapeamento 

de áreas que apresentassem populações com indicativo de resistência de Conyza spp. aos 

herbicida 2,4-D na região Oeste e Noroeste do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul. O 

experimento consistiu no mapeamento das áreas através da demarcação dos pontos geográficos 

que apresentem biotipos de buva com indicativos de resistência aos herbicidas em estudo. As 

avaliações ocorreram entre o período de entressafra, sendo um período marcado pelo alto fluxo 

de emergência das plantas daninhas e o momento ideal para seu controle. Cada ponto amostral 

foi identificado por coordenadas geográficas, com área mínima de 3 m2 de aplicação, no qual foi 

aplicado o herbicida em estudo (1.005 g e.a. ha-1). Após a demarcação dos pontos e aplicação 

dos herbicidas nas áreas, foram observados os indicativos de resistência após 48 e 72 horas de 

aplicação, como rápida necrose a 2,4-D, e posteriormente 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. Após as avaliações, observou-se frequência superior a 80 % de resistência em 

14 municípios, frequência de 60 a 80% em 10 municípios e 23 municípios apresentaram 

frequência de 0% a 20% de indicativo de resistência. O monitoramento prático é uma ferramenta 

importante na elaboração de estratégias para mitigação deste desafio, auxiliando na 

implementação de boas práticas e estratégias de manejo integrado de plantas daninhas à nível 

regional, observou-se também no final do trabalho que não houve indicativo de resistência a 

outros herbicidas auxínicos na região de estudo 
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A geodiversidade é um conjunto de registros e produtos dos processos que atuaram e ainda atuam 

na Terra documentando a história de sua evolução. Abrange as rochas, fósseis, minerais, solos e 

processos atuantes que compõem a paisagem terrestre. Como não é possível proteger toda a 

geodiversidade, é necessário selecionar um conjunto de locais que registram os processos 

geológicos ao longo da evolução terrestre - o patrimônio geológico. Esses locais são chamados 

de geossítios e apresentam sobretudo interesse do ponto de vista científico, podendo abranger os 

interesses educativo e turístico. A perda desse registro material compromete não apenas o 

desenvolvimento de estudos posteriores, como também a geração de novas descobertas nas 

futuras pesquisas geológicas. A geoconservação é um conjunto de medidas que visa proteger a 

geodiversidade e gerir o patrimônio geológico. O primeiro passo para se definir esse patrimônio 

geológico foi o levantamento sistemático desses locais de interesse. Para tal, foi elaborado um 

banco de dados, utilizando-se o software Microsoft Excel, para armazenamento das informações 

relevantes sobre os potenciais geossítios do Paraná, tais como localização, descrição e categoria 

geológica. As informações foram obtidas por consultas a materiais impressos e digitais, além de 

entrevistas com docentes e pesquisadores com atuação no estado. Foram elaboradas e preenchidas 

fichas com informações qualitativas a respeito dos geossítios selecionados, totalizando cerca de 

72 registros. Foram finalizadas também descrições sucintas dos geossítios, baseadas em 

informações bibliográficas, com objetivo de completar as informações sobre cada um e justificar 

a importância de sua conservação. Por fim, foram elaborados mapas temáticos com informações 

em inglês e português no software ArcGIS para mostrar a distribuição espacial e geológica dos 

geossítios selecionados do estado do Paraná, o que serviu também para avaliar quais categorias 

geológicas careciam de locais de interesse. A pesquisa permitiu avanço na gestão de dados do 

inventário do patrimônio geológico do Paraná, que passaram por importante etapa de revisão 

bibliográfica e revisão de dados. Além disso, foi possível entender que os registros de pesquisas 

realizadas anteriormente possuem importância imensurável no conhecimento científico de 

determinado geossítio, e que a falta desta compromete a inventariação. Por fim, a proteção da 

geodiversidade se faz de suma importância no conhecimento da história e evolução do planeta, 

bem como sua conservação para as futuras gerações. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  706 

MODIFICAÇÕES NA SÍNTESE DO CATALISADOR NI/MCM-41 E APLICAÇÃO NA 

REFORMA A SECO DO  METANO 

Nº 202211452 

Autor(es): Aquila Oliveira Alencar 

Orientador(es): Helton Jose Alves 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Análises, Catalisador, Ni/Si-Mcm-41 

 

Atualmente, os combustíveis fósseis como o petróleo são utilizados para atender a demanda 

energética da sociedade, porém, além de ser uma fonte de recurso finita, seu consumo gera gases 

poluentes que prejudicam o meio ambiente. Assim, vêm-se estudando a viabilização de fontes de 

energias alternativas e de preferência renováveis. O emprego de gases do efeito estufa (biogás, 

CH₄ e CO₂), na reforma a seco para obtenção de gás de síntese, majoritariamente composto de H₂ 

e CO através da reforma a seco é uma alternativa promissora, economicamente atrativa e benéfica 

ao meio ambiente. Para a reforma a seco ocorrer, é necessário o emprego de altas temperaturas 

(650 a 850 ºC) e a presença de um catalisador. Devido às condições operacionais, muitos 

problemas podem ocorrer ao catalisador, como desativação pela formação de coque e 

sinterização, sendo sua escolha de alta relevância para o sucesso da reação. Buscando-se além da 

efetividade reacional, seletividade e estabilidade do catalisador, outra característica de impacto é 

o valor dos insumos no preparo do mesmo. As peneiras moleculares são utilizadas como suportes 

em catalisadores, devido às suas propriedades físicas e químicas. Desejando a busca por 

catalisadores com maiores desempenhos, a MCM-41 é utilizada como suporte catalítico por ter 

propriedades como elevada área específica, grande disponibilidade de poros com distribuição 

uniforme, resistência a elevadas temperaturas, entre outras. Tendo em vista o impacto do preço 

do material, o níquel tem sido usado na aplicação de suportes devido ao seu baixo custo e elevada 

atividade. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo alterar o preparo de materiais Si-MCM-

41 fazendo adaptações na metodologia do método Grün et al. (1999) de duas formas distintas para 

reduzir as etapas da síntese. Assim, a etapa da impregnação úmida utilizando o rota-evaporador 

foi eliminada com a adição do precursor metálico diretamente no preparo do suporte. No método 

A, o mesmo foi adicionado logo após o direcionador da estrutura, e no B depois da fonte de sílica. 

Em seguida, foram caracterizados pelas análises de B.E.T e MEV. Verifica-se os valores da área 

específica 43 m² g-1 e 292 m² g-1, volume dos poros 0,058 cm³ g-1 e 0,309 cm³ g-1, do método 

A e B respectivamente. Ambos apresentaram morfologia esférica bem definida.  E desta forma, 

conclui-se que o método de impregnação in situ do níquel têm se mostrado promissor por 

apresentarem características da MCM-41 e terem baixo custo. 
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Este trabalho tem como objetivo construir um banco de dados georreferenciados com o auxílio 

de uma plataforma de visualização de dados interativa, disponível no pacote Microsoft da UFPR, 

o Power BI. Nele, é possível construir relatórios altamente personalizáveis com praticamente 

qualquer tipo de dados, principalmente relacionados com o meio empresarial. No caso deste 

trabalho, foi construída uma plataforma de visualização de dados georreferenciados de análises 

granulométricas e de minerais pesados de amostras coletadas nos Lençóis Maranhenses pelo 

orientador do projeto. Na plataforma criada o usuário pode facilmente observar a localização de 

cada amostra coletada, os principais parâmetros qualitativos e quantitativos para cada amostra, e 

para os minerais pesados, é possível ver também as relações entre os parâmetros quantitativos por 

amostra, e também, para cada região. O banco de dados no Power BI pode ser separado em 

páginas, e de modo a tornar essa navegação entre páginas mais prática e interativa foi feito uma 

“home page” com botões onde o usuário pode escolher a página em que quer acessar. Foram feitas 

três páginas principais, uma para os dados relacionados a análises granulométricas, outra para os 

dados relacionados com a análise de minerais pesados, e a última página contém um mapa onde 

está sinalizado todos os pontos de coleta para cada amostra. A visualização de cada um dos 

parâmetros pode ser filtrada para cada amostra e região, tudo isso é feito com a seleção de uma 

amostra ou região em que o usuário quer ver aqueles dados, em uma listagem feita com a 

ferramenta “Segmentação de Dados”, que ao ser selecionado qualquer item, automaticamente 

filtra gráficos, tabelas, mapas e cartões, em função daquele item escolhido.  Esta planilha contém 

dados de 151 amostras, juntamente com mais de 85 parâmetros importantes, como as coordenadas 

de cada amostra, a quantidade (em peso) para cada faixa de granulometria (areia grossa, média, 

fina e etc.), parâmetros estatísticos da distribuição granulométrica (diâmetro médio, desvio 

padrão, assimetria e curtose), parâmetros mineralógicos (abundância de zircão, rutilo, cianita, 

turmalina, sillimanita e etc.) e também de dados de campo. 
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Dentre os diversos modelos matemáticos e suas aplicações, neste trabalho será dado enfoque a 

série de Volterra. Este modelo é muito usado para descrever sistemas não lineares onde a saída 

depende de uma ou mais entradas, ou seja, modelos com memória. O objetivo desse trabalho é 

modelar o comportamento de sistemas não lineares com memória através da série de Volterra, 

aplicando em circuitos elétricos os quais podem ser tratados de duas formas em relação às 

entradas: quando estas são fontes em série, cada fonte pode ser tratada como uma entrada ou ser 

estipulada com uma entrada equivalente e ser tratada como uma única entrada. A partir disso 

pretende-se modelar circuitos elétricos dinâmicos não lineares através da série de Volterra e 

investigar as vantagens e desvantagens de acordo com a quantidade de entradas. Para isso, 

primeiro foram feitas leituras sobre os tópicos a serem abordados no decorrer da pesquisa. Os 

cálculos são feitos previamente manualmente para uma melhor compreensão e após são 

implementados em MATLAB para automação dos cálculos. Os modelos da série de Volterra que 

são estudados, são implementados em MATLAB onde os dados usados são fornecidos 

previamente e a partir disso os resultados são analisados enfatizando a precisão medida através 

da medida através do erro quadrático médio normalizado (NMSE) e figuras out x in e a 

complexidade da medida através da quantidade de coeficientes. Até o momento foram realizados 

estudos sobre regressão linear e múltipla e série de Volterra de uma entrada e uma saída, onde na 

primeira etapa foram obtidos os coeficientes de uma série de valores, deduzindo a fórmula, 

realizando os cálculos manuais e implementando em MATLAB. Na segunda etapa foram 

estudados e encontrados os coeficientes de um polinômio com memória, onde os resultados foram 

obtidos aplicando o método dos mínimos quadrados em MATLAB obtendo os coeficientes da 

equação dada, os resultados foram plotados num gráfico e foram analisadas as diferenças entre os 

pontos dados e o gráfico gerado a partir dos coeficientes obtidos. Na terceira etapa foram obtidos 

os coeficientes para a série de Volterra de uma entrada e uma saída, onde os coeficientes foram 

obtidos e analisados da mesma forma que na segunda etapa e também pode-se observar que os 

gráficos de valores originais e valores obtidos usando os coeficientes encontrados são similares. 

A partir dos métodos utilizados e dos estudos feitos acerca dos dois modelos da série de Volterra 

pretende-se encontrar as diferenças geradas por cada modelo e se há algum modelo que seja mais 

recomendado que o outro. 
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O câncer está entre as patologias que mais matam mulheres no Brasil e no mundo, sendo a maioria 

do número de óbitos devido ao câncer de mama. A letalidade da doença está associada ao seu 

estágio, que se refere ao grau de acometimento da doença no indivíduo. Nesse contexto, o 

diagnóstico precoce é essencial para aumentar significativamente as chances de cura e possibilitar 

um tratamento adequado ao paciente. Uma maneira de avaliar a presença de tumores, de forma 

não invasiva e não radioativa, como também sua localização precisa na mama, é detectando 

alterações metabólicas ocasionadas pelo tumor, através da termografia. Contudo, a aferição da 

temperatura corporal pode ser influenciada por diversos fatores, como ambientais (umidade, 

radiação, temperatura da sala de coleta) e do paciente (idade, ritmo circadiano, formato e tamanho 

da mama). Um estudo apresenta um modelo matemático simplificado para prever a resposta 

térmica da mama humana e uma análise paramétrica considerando a agressividade, localização e 

quantidade de tumores de câncer de mama em uma paciente. No método, imagens infravermelhas 

são transformadas em modelos 3D das mamas de estudo. Cada modelo é suavizado e discretizado 

por meio de uma malha cúbica uniforme. A discretização pelo Método dos Elementos de Volume 

divide em volumes de controle o domínio a ser estudado.  Cada elemento da malha corresponde 

a um elemento de volume da mama e pode ser representado por um sistema de equações, 

indicando a troca de calor de cada unidade e considerando, também, o fluxo sanguíneo. Dessa 

forma, é possível simular a distribuição da temperatura interna e superficial da mama para 

localizar com precisão o tumor. O objetivo deste trabalho foi a análise do modelo matemático e 

simulação em software visando encontrar os possíveis limites do modelo, variando a localização 

e o tamanho do tumor. O modelo respondeu positivamente à variação de tamanho, mas não tão 

bem à variação de coordenadas quando simulado próximo à parede torácica. Para futuros estudos, 

é interessante a obtenção de mais imagens infravermelhas da mama, possibilitando o estudo de 

mais casos reais e assim, uma maior calibração e validação em diversos casos, variando fatores 

como o tamanho da mama e idade da paciente. 
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As plantas daninhas são um grande problema para os sistemas de produção, podendo acarretar 

perdas significativas, as quais podem ser ainda mais acentuadas em caso de manejo incorreto. A 

resistência é um dos resultados de uma má condução do sistema produtivo, visto que é obtida 

através do uso sucessivo de um mesmo produto por um período de tempo, o que resulta na seleção 

dos biótipos mais adaptados, acarretando na redução da eficácia do controle daquela planta, que 

naquele local é indesejada. A partir disso, buscou-se testar diferentes herbicidas auxínicos, 

objetivando o controle da Buva (Conyza spp.) com resistência ao 2,4-D. O estudo foi conduzido 

em campo e instalado no Município de Maripá, localizado no Oeste do Estado do Paraná, com 

delineamento experimental de blocos casualizados e distribuídos em quatro repetições. Os 

resultados foram obtidos através de análises visuais distribuídas em 7, 14, 21, 35 e 42 dias após a 

aplicação (DAA). Devido a condições climáticas, as plantas de Conyza sp. estavam estressadas, 

visto que passaram por seca e geada. Além disso, as áreas possuíam densidades e porte distintos, 

onde a Área 1 continha 4,5 plantas por m² variando de 12 a 25 cm, correspondendo a um posterior 

cultivo de milho segundo safra, enquanto que a Área 2, havia uma população de 19,3 plantas por 

m², variando entre 42 e 65 cm, correspondendo a uma área de pousio durante o período de inverno. 

A partir disso, percebe-se que mesmo não havendo consórcio, o milho resultou em uma população 

menor em porte e população, facilitando inclusive o controle. Através da análise, notou-se que 

houve diferença quanto ao controle das plantas. No fim dos 42 DAA, percebeu-se que o 

tratamento 6 conteve o melhor nível de controle, correspondendo ao glyphosate + dicamba. Além 

disso, pode-se perceber que o controle e o tratamento 2 (glyphosate + 2,4-D), foram os que menos 

apresentaram resultados satisfatórios. Na Área 1, a partir de 21 DAA, os tratamentos 7 (glyphosate 

+ triclopyr), 6 (glyphosate + dicamba), 3 (glyphosate + atrazine/mesotrione) e 4 (glyphosate + 

halauxifen/diclosulam) apresentaram níveis de controle superior a 90%, porém, aos 42 DAA, 

apenas 7, 3 e 6, mantiveram resultados satisfatórios (devido a rebrota). Em contrapartida, na Área 

2, com 21 DAA, os tratamentos que obtiveram melhor desempenho foram 7, 4 e 3, porém após 

esse período, ambos tiveram os níveis de controle decaindo, permanecendo apenas o tratamento 

6, nos 42 DAA com efetividade de 73%. Portanto, o porte das plantas, a densidade e as resistências 

presentes na população, modulam a escolha do herbicida. 
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Os estudos dendrológicos reúnem características macromorfológicas vegetativas que podem 

facilitar a identificação em campo, aproveitando em alguns casos elementos raramente analisados 

pela taxonomia convencional. O presente estudo teve como objetivo quantificar a riqueza 

florística de espécies lenhosas da ordem Rosales em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista 

de Curitiba, assim como avaliar seus caracteres macromorfológicos vegetativos visando detectar 

padrões e elaborar uma chave dicotômica para a sua identificação. O levantamento florístico foi 

efetuado por meio de visitas periódicas à área de estudo. Na caracterização macromorfológica de 

tronco e casca foram selecionados cinco indivíduos representativos de cada espécie, quando 

existentes. A caracterização de ramos e folhas foi realizada pela análise de quatro ramos de copa 

e mensuração de 40 folhas de três indivíduos de cada espécie. Para os arbustos escandentes foram 

analisadas três ramificações e mensuradas 15 folhas de três indivíduos. Foram identificadas 

quinze espécies pertencente às famílias Cannabaceae (1), Moraceae (2), Rhamnaceae (3) e 

Rosaceae (9), das quais oito são nativas, seis exóticas invasoras e uma tem origem indeterminada. 

As espécies se distribuíram entre árvores (6), árvore hemiepífita (1), árvore lianescente (1), 

arbustos (6) e subarbusto (1). Foram encontradas espécies com os mais diversos aspectos de fuste, 

ritidoma, casca interna, ramos, tipo de folha, pilosidade, dimensões, tipo de nervação e elementos 

eventuais, demonstrando ausência de características vegetativas exclusivas que poderiam 

diferenciar esta ordem das demais. Prevaleceram os ritidomas liso, estriado e fissurado, e na casca 

interna as colorações bege e verde. Foram encontradas folhas predominantemente simples, com 

exceção apenas para o gênero Rubus. Sobressaíram a filotaxia alterna e a presença de estípulas 

não decíduas. A família Cannabaceae se caracterizou pela presença de domácias e hábito 

lianescente, enquanto Moraceae apresentou presença de látex e estípulas apicais. Rhamnaceae e 

Rosaceae não apresentaram características exclusivas que permitam diferenciá-las entre si em 

nível de família. Foram construídas duas chaves de identificação de espécies, uma para a ordem 

Rosales e outra para a família Rosaceae, a mais representativa da ordem na área de estudo. Foi 

possível diferenciar todas as espécies da ordem Rosales por caracteres vegetativos. 
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Após estudar os efeitos da modelagem comportamental baseada no filtro digital FIR no regime 

permanente de um circuito linear, procura-se avançar no tópico buscando os efeitos da 

modelagem matemática utilizando filtros digitais no regime transitório do mesmo circuito. Como 

anteriormente se utilizou do filtro FIR, tendo sucesso para a modelagem do sistema em regime 

permanente, buscou-se uma mudança para o filtro IIR, sendo este um filtro digital recursivo tendo 

sua resposta em impulso infinita. Utilizando o filtro IIR, verificou-se primeiramente se o filtro 

utilizado modela o regime transitório. Isto se deu pelo filtro ser recursivo, e dessa forma, 

independente da quantidade de amostras passadas da saída, a duração da memória é infinita. A 

partir de programas computacionais, como QUCS (para criação e simulação do circuito utilizado) 

e MATLAB (para a modelagem comportamental do circuito), teve-se a simulação transiente que 

como resultado se obteve os vetores de entrada e saída e, utilizando o modelo ARX, conseguiu-

se implementar a entrada atual junto à entrada anterior a esta e a saída anterior a esta para obtenção 

da nova saída, e junto a esta última, obteve-se uma nova saída estimada. Após os resultados se 

mostrarem satisfatórios, seguiu-se com a escolha de utilizar o filtro IIR. Implementado o modelo 

ARX na modelagem comportamental, primeiramente foi realizada uma pesquisa na teoria do 

modelo que se utilizou posteriormente como base para entendimento dos resultados obtidos. A 

partir do modelo “1-step”, que se baseia na entrada no instante anterior da atual para fins de 

cálculo do modelo, criou-se o código para a modelagem do regime transitório utilizando o filtro 

IIR. Tendo como primeiro resultado a confirmação sobre o uso do filtro IIR e a implementação 

do modelo ARX, os próximos passos serão a utilização do modelo já implementado para a 

realização de novas simulações em busca de diversas situações para comprovação de que o 

modelo utilizado atenda ao objetivo de modelagem do regime transitório do sistema linear 

trabalhado. 
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS COMPÓSITAS DE 
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A água subterrânea contém diversos íons metálicos, alguns de origem natural – provenientes do 

próprio solo ou rochas subterrâneos –, outros provenientes de ações humanas como a 

contaminação dos aquíferos, ou ainda podem ser encontrados nas tubulações que compõe a rede 

de coleta e distribuição de água. Dentre esses íons, se encontram o Fe (III) e Mn (II). Embora em 

geral a presença de íons de ferro não apresente perigos à saúde, ainda podem gerar problemas 

chamados estéticos, como alterações na cor, sabor e cheiro de água potável ou utilizada para 

lavagem de roupas ou em indústrias. Por outro lado, a presença de manganês em altas 

concentrações na água – ou, segundo alguns estudos, até mesmo dentro do limite de 400 μg/L 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde – tem sido relacionada à problemas 

neurológicos, especialmente em crianças e pré-adolescentes. Por isso, é importante o controle 

quantitativo desses íons na água de aquíferos subterrâneos que vá ser distribuída posteriormente. 

Diante dos fatos expostos, o objetivo deste trabalho é inicialmente caracterizar a adsorção de íons 

Fe (III) e Mn (II) pela lignina e a cinética destes processos, além de estudar a aplicabilidade de 

membranas compósitas NMP/lignina para a remoção desses íons da água de aquíferos 

subterrâneos. Para a verificação da viabilidade destas membranas, foram feitos, inicialmente, 

testes que visaram caracterizar a adsorção dos íons metálicos em questão pela lignina. Então, a 

permeabilidade das membranas produzidas através da inversão de fases foi testada com água 

comum - ainda sem visar a caracterização da remoção dos íons. Os resultados obtidos indicaram 

que a adsorção de ambos metais pela lignina ocorre de forma apreciável, levando cerca de 3h para 

atingir o equilíbrio e com adsorção máxima de aproximadamente 6,1g de Fe(III) e 1,1g de Mn(II) 

por grama de lignina em solução. Além disso, as membranas produzidas apresentaram boa 

permeabilidade à água, com resultados preliminares apresentando taxas de permeação de 3,8 

g/min de água para 15% de polisulfona e 1,2 g/min para 30% do polímero. Enquanto maior 

caracterização das propriedades e capacidades de remoção dos íons pela membrana são 

necessários, estes resultados parciais podem indicar que o uso destas membranas compósitas são, 

de fato, uma alternativa para a remoção de íons metálicos da água de poços. 
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A fim de dar continuidade no trabalho desenvolvido no ano anterior, neste ano de pesquisa 

realizamos uma nova abordagem dos últimos dados divulgados pela colaboração Pierre Auger, 

usando o mesmo parâmetro de energia (<54 EeV), ampliando o conjunto de dados de 2008 a 

2019. O objetivo do trabalho é inferir galáxias próximas como fontes de raios cósmicos de altas 

energias estudando o efeito da deflexão destas partículas dentro do campo magnético Galáctico. 

Pretendemos responder qual o efeito do campo para a identificação das fontes. Nesta nova busca 

dos dados do Auger, encontramos 21 novos eventos e reproduzimos os plots adicionando os novos 

eventos mais energéticos. Os novos dados mostram um aumento no poder de detecção da 

anisotropia dos eventos de altas energias, evidenciado pelas nossas análises. Apresentamos 

também correções do campo magnético, para isso, fez-se o uso do modelo particular Jansson-

Farrar (2012). Como explica Oliveira (2018), baseado no mapa de emissão síncrotron galáctica e 

em mais de 40.000 medidas de rotação extragalácticas, o modelo citado é o mais atual para o 

campo Galáctico. Para identificar uma região de maior significância dos UHECRs, diante do 

conjunto de dados atualizados, variamos a composição dos núcleos químicos estáveis: dos mais 

leves (próton) aos mais pesados (ferro). Primeiramente simulamos hidrogênio e hélio, que são 

considerados núcleos leves. Na sequência, nitrogênio e oxigênio, considerados núcleos médios e 

por fim, ferro e silício, núcleos pesados. Para cada composição variou-se a energia entre 10, 30, 

60 a 100 EeV. Observou-se o desvio destas partículas e conclui-se que quanto mais leve o núcleo, 

menos essas partículas são desviadas para energias mais altas, de modo contrário, há maior 

deflexão para energias menores e mais pesadas. No primeiro estudo, analisamos possíveis fontes 

luminosas de acordo com o catálogo Swift BAT 70-Month Hard X-ray Survey, com o intuito de 

melhorar esses dados, realizamos novamente a busca de possíveis fontes potenciais fazendo o uso 

do catálogo Swift BAT 105-Month Hard X-ray Survey. 
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O presente projeto tem como objetivo o incentivo das meninas do ensino médio e fundamental a 

adentrarem no meio acadêmico em áreas de ciências exatas e computação, orientando-as em 

atividades de pesquisa em astronomia e astronáutica, com projetos voltados para a construção de 

minifoguetes. Foram estabelecidas parcerias com escolas do município de Palotina e Assis 

Chateaubriand, do qual contavam com quatro bolsistas, entre elas três alunas e um professor da 

área de ciências exatas, e três bolsistas da Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina. 

Durante o período de duração do projeto foram realizados encontros semanais com as bolsistas, 

ofertando oficinas e minicursos de construção de minifoguetes, pensamento computacional, 

conhecimentos sobre Arduino, astronomia, entre outros. Além das oficinas, as estudantes 

participaram de diversas competições, como o Festival Regional de Minifoguetes e Robótica e no 

Acampamento Astronômica, grupos de estudos, eventos e palestras acerca das temáticas do 

projeto, sendo voltadas para o ensino e montagem dos minifoguetes, preparando para participação 

das competições, posteriormente, as bolsistas do projeto ministraram minicursos para as alunas 

das escolas. O projeto passou por mais duas etapas, a primeira em 2019, onde foi criado o Clube 

de Ciências nas escolas, e a segunda ocorreu durante a pandemia em 2020, com a participação 

das alunas em cursos online. As atividades realizadas durante o projeto resultaram na 

implementação do Clube de Ciências no CEEBJA, Colégio Estadual Santo Agostinho e Barão do 

Rio Branco, assim como oficinas e minicursos voltados para robótica e construção de foguetes. 

Observou-se que o objetivo principal do projeto que detinha o intuito de incentivar meninas do 

ensino médio e fundamental a adentrarem no meio acadêmico de áreas exatas, foi alcançado com 

sucesso. Além de que as oficinas ofertadas e eventos participados proporcionaram conhecimento 

tanto dentro do meio acadêmico quanto científico, para que as mesmas conseguissem observar 

que podem trilhar no meio acadêmico. Também foi notado que através deste projeto conseguiu-

se levar conhecimento para a comunidade através do Clubes de Ciências e alcançar todas as 

esferas sociais, além de que o mesmo trouxe muitas oportunidades de emprego e estágio para as 

alunas bolsistas. 
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A Era Comum (CE), os últimos 2000 anos, contém informações valiosas sobre flutuações A Era 

Comum (CE), os últimos 2000 anos, contém informações valiosas sobre flutuações climáticas 

recentes, contextualizando as mudanças climáticas atuais. A produtividade marinha e a sua 

associação com o ciclo do carbono, representa uma importante via no sistema climático 

planetário, onde as margens continentais têm papel fundamental no sequestro de carbono 

atmosférico. Foraminíferos bentônicos são comumente utilizados para avaliar a produtividade 

marinha, uma vez que respondem rapidamente ao aporte de matéria orgânica para o assoalho 

oceânico. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo melhor compreender as 

variações da produtividade marinha na plataforma continental SE brasileira ao longo da Era 

Comum. Para isso, foram utilizadas associações de foraminíferos bentônicos e dados abióticos 

(granulometria e conteúdo de carbono orgânico) em um testemunho sedimentar marinho coletado 

na Bacia de Santos (MDBT-378, 25°58’S, 46º49’O, 94 m de lâmina d’água). O testemunho foi 

sub amostrado em intervalos regulares de 2 cm, e seu modelo de idade foi obtido por meio de 

taxas de sedimentação com base no decaimento do 210Pb . Para investigação dos foraminíferos 

bentônicos (fração < 63 µm) seis amostras foram selecionadas com base em sua idade, nos 

períodos entre 2017 - 2009, 1966 - 1964 e 1930 – 1924. 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. Serão calculados os índices de diversidade 

BFAR (Benthic Foraminifera Accumulation Rates) e BFHP (Benthic Foraminifera High 

Productivity), para avaliar mudanças na produtividade da área de estudo. Os resultados podem 

auxiliar na compreensão das flutuações da produtividade marinha associadas aos processos 

oceanográficos atuantes na plataforma continental brasileira. 
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ATUALIZAÇÃO DAS CONCEPÇÕES DAS RELAÇÕES SOCIEDADE E NATUREZA 
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Realizamos o estudo dos fundamentos teóricos sobre as relações sociedade e natureza através da 

pesquisa de novos artigos científicos a respeito das concepções de Educação Ambiental. A 

metodologia usada foi análise de conteúdo, pois o que está escrito, falado, desenhado, e/ou 

simbolicamente explicitado será sempre base para identificação do conteúdo, seja ele explicito ou 

encoberto. Portanto análise e interpretação dos conteúdos são processos a ser seguidos, sempre 

levando em conta a contextualização na atribuição de sentidos. Através da leitura dos artigos 

observamos a importância do rigor na utilização de palavras fundamentais na pesquisa sobre 

questões ambientais e ecológicas. Como por exemplo as diferenças existentes entre as expressões 

natureza, ambiente e meio ambiente, já que muitas vezes essas palavras são usadas pelo senso 

comum como sinônimos. Essas distinções terminológicas podem ser importantes para questionar 

políticas ambientais, para evitar discursos incoerentes, para entender os objetos de estudos das 

diferentes áreas do conhecimento. Foi possível também constatar a variedade de correntes 

existentes em Educação Ambiental, cada uma com suas especificidades com relação a concepção 

dominante de meio ambiente, intenção central de Educação Ambiental, enfoques privilegiados, 

exemplos de estratégias ou de modelos que ilustram a corrente. Importante destacar que o trabalho 

pesquisado sobre as diferentes correntes de Educação Ambiental mencionado, foi desenvolvido 

num contexto cultural norte americano e europeu, carecendo de dados de educadores da América 

Latina. O que indica a necessidade do desenvolvimento desse tipo de pesquisa na América Latina 

dialogando assim com a nossa realidade. Com a intencionalidade de apliar essas discussões 

pretendemos realizar seminários  sobre os fundamentos teóricos da Educação Ambiental, os 

fundamentos das relações sociedade e natureza, e sobre os fundamentos teóricos da metodologia 

científica utilizada. 
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A busca por diversidade de produção, redução do impacto ambiental, consumo de alimentos e dos 

produtos provenientes da madeira vêm tendo um acréscimo em sua demanda e com isso sistemas 

integrados de produção agropecuária (SIPA) em diferentes arranjos tem ganhado espaço. Os SIPA 

proporcionam maior ciclagem dos nutrientes e maior atividade biológica no solo, modificando a 

dinâmica da fertilidade do solo e consequentemente a eficiência do sistema. Portanto, com este 

trabalho têm-se o objetivo de avaliar os atributos químicos do solo de diferentes arranjos de SIPA. 

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Canguiri da UFPR em Pinhais, PR. Os 

tratamentos foram dispostos em delineamento de blocos ao acaso com três repetições e sete 

sistemas formados pela interação dos sistemas lavoura, pecuária e floresta. Os sistemas testados 

foram: Lavoura, Pecuária, Floresta, Lavoura-Pecuária, Lavoura-Floresta, Pecuária-Floresta e 

Lavoura-Pecuária-Floresta. Desde a instalação, todos os sistemas receberam adubação similar ao 

longo do tempo. Foram utilizadas análises de solo dos anos 2014, 2016, 2018, 2019 e realizada 

coleta de amostras da camada de 0 a 10 cm do solo do ano de 2021, para análise foram avaliados 

os atributos químicos do solo: pH em solução de cloreto de cálcio (pHCaCl2), os cátions básicos 

trocáveis (Ca2+, Mg2+ e K+), o teor de carbono orgânico (C) e fósforo (P), a capacidade de troca 

de cátions (CTC), soma de bases (SB), saturação por bases (V%) e a percentagem de saturação 

por alumínio (m%), nos diferentes arranjos de SIPA ao longo do tempo. Foi possível observar 

que todos os atributos químicos foram similares entre os sistemas de produção testados tanto 

especializados quanto integrados, exceto para disponibilidade de Ca2+. Todos os atributos 

analisados sofreram efeito do ano. O pH, o Ca2+, m e v foram interpretados de acordo com 

manual de adubação do estado do Paraná nas classes de “alto” e o Mg2+ como “muito alto”, sem 

modificações de interpretação ao longo dos anos de avaliação. O teor de C e a CTC foram de 

“alto” no ano de 2018, para “muito alto” e “médio” nos demais anos, respectivamente. Já a 

disponibilidade de P foi “muito baixo” para “médio ao longo dos anos. A disponibilidade de K 

foi interpretada como “médio” nos primeiros dois anos de avaliação e “alto” nos demais anos. O 

arranjo de integração do sistema de agropecuária não modifica os atributos químicos do solo, 

porém ao longo dos anos todos os sistemas bem manejados apresentam acréscimo na qualidade 

química do solo. 
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A poluição do ar é um importante fenômeno amplamente estudado por conta do seu impacto na 

saúde humana. A poluição atmosférica em regiões portuárias é relacionada a grande quantidade 

de complexos industriais, que são responsáveis por grande parte da poluição atmosférica local, 

consequentemente, responsáveis por grande parte do material particulado gerado na região. 

Análises prévias mostram que o material particulado emitido pelos portos afeta regiões 

adjacentes, causando problemas de saúde na população no entorno, como doenças respiratórias e 

cardiovasculares. O objetivo deste trabalho é encontrar relações entre o material particulado 

emitido pelos portos na Mata Atlântica, mais especificamente o Porto de Paranaguá, e compará-

los com os dados obtidos na Amazônia, ATTO (Amazon Tall Tower Observatory); por meio de 

amostragem feita por impactador inercial do tipo Harvard localizados na Reserva da Guaricica e 

da Ilha do Mel, no período de outubro de 2021 a novembro de 2021. Foram determinadas as 

espécies iônicas (até o presente momento apenas cátions) do material particulado pela técnica de 

cromatografia de íons, que apresentaram predominância de material particulado com potássio (K) 

em sua composição, evidenciando que o complexo industrial de fertilizantes afeta a composição 

do material particulado, outro componente que foi encontrado com frequência na análise de 

cátions foi o sódio (Na), pelo motivo de que ambos os locais de amostragem estão próximos do 

mar. Concentrações de outros elementos como Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Se, Si, Sr, Ti e Zn foram 

obtidas a partir de Espectrometria por Fluorescência de Raios X (FRX). Fator de Enriquecimento 

dos compostos indicados, sugere grande influência de emissão de atividades humanas. Devido ao 

atraso na obtenção de dados, os resultados conclusivos estão sendo integralizados. 
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O estudo de raios cósmicos ultra energéticos tem como objeto de estudo núcleos químicos de altas 

energias (1EeV) provenientes do espaço. Neste trabalho,  apresentamos resultados da análise 

teórica de partículas elementares, sua propagação pelo Universo e os espectros detectados na 

Terra, utilizando dados do Observatório Pierre Auger e Cherenkov Telescope Array. O objetivo 

foi compreender a origem destas partículas, suas interações pelo Universo e seus processos de 

aceleração nas fontes, além de uma inserção em programação como python e Jupyter-notebook. 

Para a exploração destas partículas superenergéticas foi realizada uma análise do espectro de 

energia, o qual mostra o número de partículas que chegam à Terra por área, por tempo, por direção 

do céu e por energia. Um detalhe importante de se notar durante a análise desses gráficos é que o 

fluxo de partículas de mais alta energia é um fluxo não-isotrópico, ou seja, existe uma direção 

que recebe um maior fluxo dessas partículas. Para uma análise mais detalhada das interações 

destas partículas, a física de partículas e o Modelo Padrão (MP) foram estudados. O MP engloba 

as partículas elementares conhecidas: os léptons, quarks e mediadoras: Os léptons são definidos 

como partículas que não interagem fortemente, nesse grupo está contido o elétron, o múon, o tau 

e seus respectivos neutrinos. Os quarks se agrupam em 3 famílias: o Up e o Down; o Strange e o 

Charm; e o Botton e o Top. E, por fim, as mediadoras, que são responsáveis por intermediar as 

interações nucleares, força forte e fraca e a eletromagnética. São cinco: O fóton, W, Z, os glúons 

e o bóson de Higgs. Outra linha importante que seguimos na pesquisa foi o estudo da propagação 

destas partículas pelo Universo. Depois que a partícula sai de sua fonte, ela atravessa o meio 

interestelar, e, se sua origem for extragaláctica, também percorrerá o meio extragaláctico 

interagindo com outras partículas. Assim, a partícula passa por diversos campos magnéticos e 

pela radiação cósmica de fundo, sofrendo um processo de difusão, mudando sua trajetória original 

e originando outras partículas como gamas e neutrinos. Durante essa propagação acontecem 

certos processos que provocam perdas de energia na partícula, como as interações fóton-núcleo, 

quando um núcleo colide com um fóton da radiação cósmica de fundo e pode gerar um elétron e 

um pósiton ou píons neutros. Estas perdas são muito importantes porque dão origem a outros 

núcleos e partículas elementares, além de serem peça chave para a identificação de fontes de raios 

cósmicos. 
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Contaminantes emergentes são substâncias potencialmente tóxicas que estão sendo introduzidas 

nos ecossistemas aquáticos e advém de várias fontes. Apesar de serem encontrados em baixas 

concentrações (ng/L a μg/L), têm preocupado muitos cientistas e reguladores hídricos, pois 

podem ter uma ação negativa sobre a saúde dos microorganismos e a saúde humana. Nesse grupo 

estão incluídos a classe dos fármacos. Os fármacos ao serem consumidos por humanos ou animais 

não são metabolizados por completo, em consequência são excretados ao meio ambiente. A 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) é considerada uma ferramenta analítica 

adequada para determinação de resíduos de fármacos em matrizes aquosas, como o composto 

tetraciclina. Portanto, esse estudo tem como objetivo desenvolver um método cromatográfico para 

determinar a concentração da tetraciclina em meio aquoso, por meio da técnica de cromatografia 

líquida de alta eficiência com detector UV-Vis (CLAE-UV-Vis). O desenvolvimento foi baseado 

na descrição da Farmacopeia Brasileira, de acordo com as condições operacionais do laboratório. 

Ao avaliar algumas condições cromatográficas, a que apresentou melhor resolução foi com o 

volume de injeção 20 μL da amostra filtrada e coluna de fase reversa (C18); detector ultravioleta 

a 355 nm; temperatura de injeção em 22 ºC e a do forno 30 ºC; fluxo de fase móvel de 1,0 

mL/minuto; fase móvel com composição de ácido oxálico (0,01 M), metanol e acetonitrila 

(70:20:10). Os resultados demonstraram a linearidade do sistema avaliado a partir da curva de 

calibração construída na faixa de 0,5 à 25 mg/L, obtendo-se um coeficiente de correlação (R2) 

igual a 0,922. Dessa forma, este parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, 

entretanto, esperava-se maior linearidade do sistema, uma vez que não há influência da matriz da 

amostra por ser uma solução padrão. Dessa forma, o método proposto demonstrou ser uma 

alternativa para o monitoramento desse contaminante, visto que possibilita a avaliação da 

extensão da problemática relacionada com esses poluentes emergentes em água. 
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Este trabalho teve como objetivo principal, a síntese de3,4-diidropirimidin-2(1H)-onas (DHPM), 

também conhecidas como compostos de Biginelli, por serem obtidas a partir da reação 

multicomponente homônima. As reações multicomponentes são consideradas metodologias 

ambientalmente amigáveis de síntese, que vão ao encontro dos princípios da química verde, pois 

possuem alta economia atômica, menor geração de resíduos,simplicidade operacional e eficiência 

energética. Para tanto, foi realizada inicialmente a síntese do precursor 1,3-dicarbonílico, a partir 

da reação de transesterificação do acetoacetato de metila com o álcool oleico (C18:1), que resultou 

no produto de interesse em rendimento isolado de 75%. De posse do acetoacetato graxo, as 

reações foram conduzidas na presença dos demais reagentes –uréia ou tiourea,e os aldeídos 

aromáticos substituídos com grupos doadores ou retiradores de densidade eletrônica, como 

benzaldeído, 4-hidroxibenzaldeído, 3-hidroxibenzaldeído, 2-hidroxibenzaldeído, 2-

clorobenzaldeído, 3-clorobenzaldeído, 4-clorobenzaldeído, 4-metoxibenzaldeído, 4-

metilbenzaldeído e furfuraldeído. Esta variação estrutural teve como objetivo, avaliar relações 

entre a estrutura dos compostos e a respectiva atividade biológica em estudo, que está sendo 

investigada em colaboração com grupos de pesquisa parceiros. As reações foram executadas na 

presença de acetonitrila como solvente, em condições de refluxo, por 24 horas, empregando o 

ácido sulfâmico como catalisador. Ao final do processo, os voláteis foram removidos sob pressão 

reduzida e os compostos obtidos submetidos à purificação por cromatografia em coluna ou por 

recristalização. Os compostos isolados foram submetidos à análise por espectroscopia de 

Ressonância Magnética Nuclear de 1He 13C, infravermelho e Ponto de Fusão. Os espectros de 

RMN foram obtidos no Laboratório Multiusuário. de Ressonância Magnética Nuclear do 

Departamento de Química, em espectrômetroBruker DPX200ou Bruker Avance400, operando a 

200 ou 400 MHz para o núcleo de 1H e a 50 ou 100 MHz para o núcleo de 13C, respectivamente. 

Todos os compostos propostos foram obtidos com sucesso,em rendimentos que variaram de 40-

75%. Os estudos de atividade biológica encontram-se atualmente em andamento, em colaboração 

com o grupo de pesquisa da Profa. Dra. Maria Lúcia Scrofenrneker, do Laboratório de Fungos 

Patogênicos do Departamento de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia no Instituto de 

Ciências Básicas da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ICBS/UFRGS). 
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A erva mate é uma espécie nativa do Brasil, de grande interesse econômico devido ao alto 

consumo e comércio (local e de exportação). Tem sua produção concentrada principalmente nos 

estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Devido as diferentes regiões, climas e 

formas de cultivo, as características químicas da erva mate podem ser afetadas. Esse trabalho tem 

como objetivo avaliar a possibilidade de discriminação de amostras de erva-mate de acordo com 

a região de cultivo e adição de sacarose baseando-se nas características químicas obtidas através 

da análise via espectroscopia na região do infravermelho próximo (NIR) e imagens digitais. Para 

isso, as amostras analisadas passaram por um preparo mínimo de amostra (quarteamento, moagem 

e peneiramento) e os dados (espectroscópicos ou de imagem) foram analisados através de métodos 

de reconhecimento de padrões não-supervisionados (p.ex. Análise de Componentes Principais - 

PCA e Agrupamento Hierárquico de Clusters - HCA) e métodos de reconhecimento de padrão 

supervisionados (p.ex. Análise discriminante por mínimos quadrados parciais - PLS-DA). A partir 

dos resultados obtidos via PCA e HCA, observou-se tendências de agrupamento das amostras 

relacionados com as características químicas das ervas mate. A análise dos dados de NIR, 

apresentou uma tendência de separação por região de cultivo e um agrupamento de amostras com 

adição de sacarose. A melhor tendência de separação foi obtida no gráfico de escores de PC1 X 

PC2. As amostras com adição de sacarose ficaram caracterizadas por uma banda mais intensa em 

torno de 7000 – 6000 cm-1, atribuídas a compostos contendo múltiplas ligações O-H (sacarose). 

As amostras produzidas no RS apresentaram bandas mais intensas nas regiões de 5000-4600 cm-

1 provenientes de metilxantinas e teobrominas. A HCA permite observar o grupo de amostras 

como adição de sacarose, porém as amostras de mesma região ficaram em clusters diferentes. A 

análise dos dados por imagem digital permite separar as amostras com adição de sacarose, sendo 

que a melhor tendência de separação foi obtida no gráfico de escores de PC2 X PC3, onde as 

amostras com a adição de sacarose ficaram no quadrante negativo da PC2 e positivo da PC3, se 

destacando do restante. 
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O projeto, especificação e parametrização da proteção de sistemas elétricos de potência é de suma 

importância para garantir a confiabilidade de equipamentos e sistemas, enquanto preserva os 

mesmos de danos físicos devido a ocorrências de condições anormais do sistema elétrico de 

potência. Desta forma, o estudo de relés de proteção permite conhecer os tempos de atuação, 

limites operacionais e limitações técnicas destes equipamentos, de forma a otimizar o 

funcionamento de todo o sistema de proteção. Neste sentido, este projeto de iniciação científica 

teve como objetivo principal o uso da fonte controlável do laboratório de geração distribuída (GD) 

do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR (DELT) de forma a emular distúrbios num 

sistema elétrico fictício protegido por um relé SEL 351S. Desta forma, inicialmente foi 

desenvolvida busca bibliográfica por trabalhos técnico-acadêmicos sobre os principais distúrbios 

de tensão e corrente, bem como arranjos laboratoriais capazes de simular tais eventos. 

Paralelamente, foi feito estudo sobre as principais características da fonte de potência 

programável do laboratório de GD do DELT que pudessem ser usadas para a geração dos sinais 

de tensão e corrente na entrada do relé SEL 3351S e dessa forma sensibilizar as proteções de 

sobrecorrente de fase (50/51) e neutro (50N/51N), assim como as proteções de sobre tensão (59) 

e subtensão (27). Foi montado um circuito para gerar os sinais de corrente para a entrada analógica 

do relé, enquanto os sinais de tensão foram retirados diretamente da saída da fonte programável. 

Na sequência, com base nos estudos bibliográficos, foram propostos alguns ensaios de sobre 

corrente, sobre tensão e subtensão, bem como os ajustes de pick-up, tipo de curva e time-dial para 

cada função de proteção de forma a se avaliar os tempos de atuação e limites operacionais do relé. 

Os resultados mostraram que a fonte programável de potência, juntamente com circuito auxiliar 

de corrente, pode ser utilizada para geração de sinais elétricos para avaliação de relés de proteção. 

Como trabalho futuro, poderá ser refeito o arranjo laboratorial para melhorar a execução dos 

ensaios e a resposta do relé.[JAV1] 

  

Palavras-chaves: Proteção de sistema elétricos; ensaio de relé de proteção, fonte programável de 

potência 
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Metaloporfirinas (MP) sintéticas são compostos macrocíclicos insaturados frequentemente 

preparados para serem utilizados como catalisadores modelos biomiméticos de enzimas do 

citocromo P-450, sendo capazes de catalisar diversas reações de oxidação e redução em meio 

homogêneo, onde todos os componentes da reação devem estar em solução. Entretanto, nesse 

meio de reação esses compostos podem sofrer interações bimoleculares indesejadas (como a auto 

degradação oxidativa e dimerização), que podem resultar em um decréscimo ou supressão da sua 

atividade catalítica. Além disso, a estrutura da MP e a sua solubilidade no meio de reação, podem 

afetar o resultado da catálise, levando a reações pouco eficientes caso o catalisador não seja 

totalmente solúvel no meio. Em solução observa-se também grande dificuldade de recuperação 

do catalisador para posterior reuso, dificultando qualquer planejamento de escalonamento de 

reação. Dessa forma, visando contornar os problemas apresentados e o melhor emprego dessa 

família de catalisadores altamente eficientes e seletivos, a estratégia de heterogenização do 

catalisador tem sido frequentemente estudada para se empregar esses compostos como 

catalisadores em meio heterogêneo. Um bom exemplo dessa estratégia é a imobilização das 

metaloporfirinas em suportes inorgânicos rígidos e inertes, como os compostos lamelares 

(compostos da família dos hidroxissais lamelares e dos hidróxidos duplos lamelares). A 

imobilização de uma espécie catalítica em um suporte inorgânico, além de criar um catalisador 

mais robusto e resistente, tem como vantagens a possibilidade de reuso, possibilitando também a 

idealização e preparação de catalisadores multifuncionais (reações sequenciais) com eficiência 

catalítica e seletividade diferenciada. Assim, neste trabalho, foram preparados diferentes 

compostos lamelares visando se obter suportes para a imobilização de MP que resultassem em 

sólidos catalíticos para reações únicas e/ou sequenciais. Os compostos lamelares obtidos, 

empregando sais de metais de transição tais como cobalto(II), magnésio (II), alumínio(III), zinco 

(II), dentre outros, foram analisados por difratometria de raios X em pó (DRX), microscopia 

eletrônica de transmissão (MET), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia 

no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Na sequência desse trabalho, os sólidos 

preparados serão empregados para a imobilização de uma MP previamente preparada 

(Na4[Mn(TDFSPP)]) para posterior investigação como catalisador em reações de oxidação de 

substratos orgânicos. 
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O Oceano tem um papel fundamental na absorção do dióxido de carbono (CO2). O aumento da 

pressão parcial de CO2 atmosférico resulta no aumento da temperatura e na diminuição nos níveis 

médios de pH da superfície da água do mar. Organismos marinhos calcificadores, como 

foraminíferos planctônicos, são suscetíveis às mudanças climáticas e apresentam alterações na 

calcificação de suas testas. Por isso, são importantes proxies na reconstrução de condições 

climáticas em diferentes momentos da história da Terra. No contexto atual de acidificação 

oceânica, a reconstrução do pH da superfície do mar com base em foraminíferos planctônicos tem 

ganhado destaque. Muitos trabalhos aplicam a medida do peso-normalizado por tamanho (SNW) 

das testas dos foraminíferos, uma vez que sua calcificação responde negativamente à diminuição 

do pH oceânico. No entanto, existem diferentes protocolos aplicados na limpeza das testas dos 

foraminíferos (remoção de materiais incrustrados nas testas) para aquisição de medidas de SNW. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal testar diferentes protocolos de 

limpeza de foraminíferos planctônicos da espécie Trilobatus sacculifer, a fim de estabelecer um 

protocolo de limpeza a ser empregado em trabalhos futuros desenvolvidos pelo grupo de pesquisa. 

Para isso, um total de 180 testas de T. sacculifer, na fração 250 – 300 µm, foram triadas de uma 

amostra coletada no talude superior da margem continental brasileira. As testas foram 

subdivididas em grupos de 10 testas e armazenadas em lâminas micropaleontológicas, totalizando 

18 amostras; cada amostra foi fotografada e pesada. As amostras serão divididas em três grupos, 

submetidos há diferentes métodos de limpeza de testas. Após a limpeza, as testas serão novamente 

fotografadas e pesadas, a fim de determinar o protocolo de limpeza mais eficiente com base no 

índice de quebra das testas e na inspeção visual das testas em relação à ausência de crostas e 

incrustações. Espera-se encontrar o protocolo de limpeza mais adequado para ser utilizado nos 

próximos trabalhos de reconstrução do pH oceânico, realizado através de foraminíferos 

planctônicos e peso normalizado por tamanho. 
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Acetato de N-propila é um éster com aromas frutados de grande relevância industrial.  A síntese 

orgânica dele é usualmente realizada por meio de reação de Fischer catalisada por catálise 

homogênea ácida, através de ácidos fortes como H2SO4. Contudo, processos homogêneos 

acidificados refletem em posteriores restrições operacionais, resultantes em corrosão, afetando a 

segurança de processo. Logo, a busca por novas rotas catalíticas se evidencia, tornando as reações 

heterogêneas viáveis para se mitigar as restrições previstas nos processos homogêneos. Assim, o 

desenvolvimento de catalisadores de baixo custo, derivados de resíduos agroindustriais, apresenta 

potencial tecnológico para estudo nestas reações. Nesta premissa, conhecer o modelo cinético é 

fundamental para avaliação e dimensionamento de reatores catalíticos. Portanto, a presente 

pesquisa objetiva-se em avaliar o potencial catalítico de um catalisador obtido a partir da pirólise 

do resíduo de palmito pupunha, funcionalizado com grupos sulfônicos, e determinar o modelo 

cinético que melhor se ajuste aos dados experimentais obtidos. O modelo mais adequado foi 

discernido e determinado através do cálculo do erro médio relativo entre os dados experimentais 

e os resultados estimados pela modelagem matemática.  Os dados experimentais foram obtidos 

no 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 de 5%, 7,5% e 10% em relação à massa total de ácido acético. Para 

realizar a modelagem matemática, três mecanismos de reação foram avaliados: pseudo-

homogêneo (Irreversível e Reversível), Eley-Rideal com ácido acético adsorvido e Langmuir-

Hinshelwood sitio duplo. Até o presente momento foram testados os modelos cinéticos para a 

condição experimental de 70 °C, 10% (massa de catalisador) e razão molar n-propanol: ácido 

acético de 2:1, e foi possível observar conversões da ordem de 74% de ácido acético, similares ao 

observado no grupo de pesquisa com outros catalisadores como a ZrO2/SO4, evidenciando que o 

catalisador desenvolvido possui potencial para a catálise da reação em estudo. Pare este conjunto 

de dados, o modelo melhor ajustado foi o Eley-Rideal, resultando em erro médio relativo de cerca 

de 2,7%. A análise cinética seguirá para as demais condições experimentais avaliadas a fim de 

estabelecer o modelo cinético mais adequado para representar a reação nas diferentes 

temperaturas, razões molares e proporção de catalisadores propostas neste estudo. 
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Atualmente ainda se utiliza o teor de matéria orgânica do solo para se determinar a quantidade de 

nitrogênio a ser utilizado. Porém, esta prática tem baixa eficiência, se olharmos ao processo de 

degradação da matéria orgânica e suas diferentes relações C/N. Com isso, pesquisadores 

desenvolveram estratégias para estimar a disponibilidade de N no solo de acordo com a atividade 

biológica do solo em pré-semeadura. Contudo, esta prática necessita de validação para ser adotada 

no Brasil. Este trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de resposta do milho safrinha à 

aplicações de N em cobertura em função da atividade biológica do solo. A hipótese é de que a 

resposta da adubação nitrogenada em cobertura no milho safrinha será influenciada pela atividade 

biológica do solo. Foram instalados 4 experimentos em 4 áreas de Palotina – PR, sendo uma em 

solo arenoso, uma em solo argiloso e duas em solo muito argiloso. O delineamento experimental 

foi de blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram das 

doses de N em cobertura, 0, 40, 80, 120, 160 e 200 kg ha-1 de N, aplicadas em V5, com fonte 

sulfato de amônio. Antes ou poucos dias após a semeadura amostras de solo foram coletadas nas 

camadas de 0 a 10 e de 0 a 20 cm, para análises biológicas e químicas, respectivamente. Outras 

coletas de solo na camada de 0 a 10 cm serão realizadas para a análise biológica em outros estádios 

da cultura, sendo a segunda em Vt-R1 e a terceira no ponto de maturidade fisiológica. No 

momento a cultura se encontra em fase de maturação. Na época de colheita será avaliado o número 

de fileiras por espiga, número de grãos por fileira, massa de 100 grãos e produtividade de grãos, 

sendo os resultados esperados que a atividade biológica do solo interfere na resposta do milho à 

adubação nitrogenada em cobertura em diferentes doses. Os dados serão submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pela análise de regressão, a 5% de probabilidade. A conclusão 

esperada é de que a atividade biológica do solo interferiu na resposta do milho à adubação 

nitrogenada em cobertura. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  729 

ATRIBUTOS BIOLOGICOS DE SOLOS DE ÁREAS DO MATO GROSSO SOB 

MANEJO DE ADUBO ORGANOMINERAL 

Nº 202211547 

Autor(es): Pedro Ernesto Horing 

Orientador(es): Luciana Grange 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Adubação Biológica, Glycine Max L., Indicadores Biológicos 

 

A tecnologia dos fertilizantes organominerais representa uma alternativa promissora, tanto para a 

destinação segura dos resíduos animais, quanto para a obtenção de fertilizantes de alta eficiência 

para plantas comerciais. No entanto, é preciso avaliar os impactos ecológicos destes produtos a 

fim de que não haja uma saturação metabólica, principalmente na zona rizosférica. O objetivo 

deste trabalho, foi obter atributos biológicos de solos cultivados com soja, adubados com 

organomineral, sob presença e ausência de condicionador biológico, para avaliar a influência 

destes tratamentos sobre a biota natural em relação a adubação química de base. Os ensaios foram 

conduzidos nas fazendas Barra Mansa, Campo Belo, Meia Lua e São João; no município 

Dourados, Mato Grosso do Sul. O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC) com os 

seguintes tratamentos: T1 – somente sob o Adubo Organomineral (AO), T2 – AO + condicionador 

biológico, T3 – Super Fosfato Simples (SSP) + condicionador, T4 Super Fosfato Simples (SSP) 

e T5 – condição nativa. Foi realizada uma coleta de solo no estádio R2 (plena floração) da cultura 

da soja a fim de determinar a respiração basal do solo (RBS), carbono da biomassa microbiana 

(C-BMS) e quantificação do quociente metabólico (qCO2). De acordo com os resultados até então 

obtidos, todos os tratamentos conseguiram incrementar ganhos em atributos biológicos quando 

comparado com a situação controle (T5). No ensaio da Fazenda Barra Mansa, o T2 foi o que 

melhor contribuiu para o aumento da eficiência metabólica do sistema. No ensaio da Fazenda 

Campo Belo, os tratamentos com o adubo organomineral, T1 e T2, foram os que se diferenciaram. 

Já no ensaio da Fazenda Meia Lua foi possível observar que o T1 proporcionou um ganho 

substancial de CBM revelando melhores condições proporcionadas para o crescimento da 

população microbiana. No ensaio conduzido na Fazenda São João foi possível constatar que o T3 

aumentou de forma relevante as atividades biológicas do solo, além de um ganho substancial do 

crescimento das populações microbianas. De maneira geral, a boa condição biológica provida 

pelos tratamentos, proporcionou ganhos funcionais ao sistema, pois conseguiu reativar as 

atividades microbianas do solo, bem como a promoção do crescimento da população microbiana, 

o que comprovou que o uso do adubo organomineral, sob presença ou ausência de condicionador 

biológico se torna uma alternativa promissora dentro dos sistemas produtivos, pensando na 

melhoria dos atributos biológicos de solos agrícolas. 
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Um dos fatores que promovem maior produtividade e lucratividade às operações industriais é o 

projeto de fábrica (PF), quando bem elaborado. Sua elaboração é uma tarefa complexa, pois se 

movimenta desde o layout global, onde é definido a localização e configuração da unidade 

produtiva, até o layout micro ou específico, com o projeto dos postos ou células de trabalho. 

Entretanto, mesmo com tal complexidade da elaboração de um PF ainda não há uma forma 

padronizada de desenvolvimento desse projeto. 

Com a Indústria 4.0 diversas metodologias e ferramentas foram desenvolvidas para contribuir ao 

processo de elaboração de um projeto de fábrica eficiente e automatizado, principalmente nas 

grandes fabricantes e montadoras do setor automobilístico. Por outro lado, estudos mostram que, 

mesmo com a acensão da Indústria 4.0 no mundo, a digitalização e automatização não é a 

realidade da maioria das empresas no Brasil, como as empresas fornecedoras das fabricantes 

automobilísticas e montadoras multinacionais, tornando necessário o desenvolvimento de 

modelos de PF que se adaptem a empresas de diferentes realidades. 

Dessa forma, o seguinte estudo tem o objetivo de propor um modelo de projeto de fábrica que 

atenda as perspectivas das empresas fornecedoras do setor automobilístico, após a análise do 

contexto das pequenas e grandes empresas no Brasil frente ao cenário da Indústria 4.0. Com a 

metodologia Design Science Research (DSR), primeiramente foi realizada a contextualização da 

problemática com consultas à literatura e entrevistas com pequenas e médias empresas. Nessa 

etapa, foram realizadas 2 revisões sistemáticas da literatura a fim de compreender o contexto da 

problemática, e foram coletados dados na prática através de questionários, entrevistas e visitas às 

empresas fornecedoras do setor automobilístico de Curitiba e regiao. Após a análise, foram 

construídos e avaliados artefatos para propor etapas para elaborar um projeto de fábrica, através 

de um modelo que atenda as necessidades de pequenas e médias empresas. Com esta pesquisa, 

espera-se que as empresas tenham mais assertividade na hora de elaborar um projeto de fábrica 

com etapas e ferramentas eficientes e condizentes com as suas realidades, tornando suas 

instalações industriais com menos desperdícios, mais produtividade e, consequentemente, mais 

competitivas. 
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A utilização de softwares de Building Performance Simulation (BPS) para a realização de 

simulações energéticas, principalmente para o dimensionamento de sistemas de heating, 

ventilation, and air-conditioning (HVAC), é uma atividade comum na atuação de muitos 

engenheiros e arquitetos. No entanto, em função da complexidade apresentada por tais 

ferramentas, é incomum encontrar trabalhos que analisem modelos simplificados de edificações, 

visando verificar sua validade quando comparados com modelos mais complexos ou 

experimentações. Utilizando a necessidade de economia de energia como contexto geral, imposta 

pelo aumento na demanda de renovação do ar em ambientes climatizados mecanicamente. 

Observa-se na bibliografia um aumento significativo nas cargas térmicas de aquecimento e 

resfriamento, os quais podem não ser suportados por seus equipamentos, pois estes não foram 

dimensionados prevendo tais aumentos. Dessa forma, o presente trabalho se propõe a evidenciar 

limites de modelos simplificados realizados no software EnergyPlus. Primeiramente, o objetivo 

foi verificar se a aplicação de duas estratégias de pré-resfriamento, em um modelo simplificado 

de escritório genérico, apresenta potencial de reduzir a carga térmica máxima na qual os sistemas 

são submetidos e seus custos operacionais. Posteriormente, foi feita uma comparação do modelo 

desenvolvido com simulações presentes na bibliografia e com estudos de campo. Além disso, 

foram realizadas simulações em quatro localidades brasileiras com tipos climáticos diferentes, 

visando verificar em quais condições é viável a aplicação das técnicas mencionadas. Já em um 

segundo momento, as simplificações das simulações não foram analisadas somente no ponto de 

vista do contexto de consumo de energia, mas em sua geração, ao integrar conjuntos de painéis 

fotovoltaicos (PVs) ao envelope dos edifícios. Os principais resultados foram que o modelo 

simplificado, desenvolvido com base na bibliografia, é capaz de prever o desempenho de uma 

estratégia de pré-resfriamento. Apresentando resultados compatíveis com simulações mais 

complexas, mas divergências com o estudo de campo. Já as experimentações numéricas 

desenvolvidas no contexto de geração de energia, utilizando PVs, não puderam ser 

completamente validadas. As explicações para as divergências se baseiam nas diferenças entre as 

modelagens da relação “potencial de geração de energia x temperatura de operação”, e na forma 

como a radiação solar incidente total  é calculada a partir do arquivo climático utilizado. 
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O zebrafish (Danio rerio) é um peixe asiático, da família Cyprinidae, amplamente utilizado como 

organismo modelo em diversas áreas. O objetivo deste estudo foi determinar a melhor taxa de 

alimentação utilizando dietas semipurificadas para manutenção e desenvolvimento do paulistinha 

(Danio rerio) em condições laboratoriais. A ração semipurificada utilizada era composta de 

caseína, amido, gelatina, fosfato bicálcico, dextrina alimentícia, óleo de soja, óleo de peixe, 

suplemento vitamínico mineral, celulose, carboximetilcelulose, lecitina, cloreto de colina e 

betaína, apresentando 40% de proteína bruta, 11,95% de lipídios e 4273 kcal/Kg de energia bruta. 

O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Aquícola, localizado na Fazenda 

Experimental do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foram utilizados 120 

juvenis de paulistinha, com peso médio inicial de 224,1 mg, distribuídos aleatoriamente em 15 

aquários de policarbonato de 3L cada (8 peixes/aquário), instalados em um sistema de 

recirculação de água dotado de filtro biológico, aeração suplementar e controle de temperatura, 

em local com controle de fotoperíodo (12h claro - 12h escuro), sendo que a taxa de renovação da 

água dos aquários era de 16,8 a 21,6 L/h. Foram utilizados 5 tratamentos, baseados na biomassa 

de cada aquário, com taxas de alimentação de 1, 3, 5, 7 e 9% da biomassa/dia, divididas em duas 

alimentações diárias (09h00 e 16h00) por um período de 41 dias. O delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado, com três repetições por tratamento. Até o presente momento o 

experimento continua sendo realizado, portanto ainda não foi possível analisar os dados, sendo 

que serão avaliadas sobrevivência, ganho de peso, taxa de eficiência alimentar e taxa de 

crescimento específico. Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância de uma via 

(One-way ANOVA) e, quando significativo, será realizada a análise de regressão. As análises 

estatísticas serão realizadas com auxílio do software SAS versão 9.4. 
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O trabalho de estaquia da gabiroba está sendo realizado no Viveiro de Frutíferas do Departamento 

de Ciências Florestais na Universidade Federal do Paraná. Sendo um delineamento fatorial 3 x 2, 

avaliadas aplicação de AIB 1000 PPM, a base é submersa por 10 segundos, com e sem a aplicação 

de homeopatia staphysagria 6CH em estacas com material lignificado e herbáceo. A aplicação da 

homeopatia Staphysagria 6CH é feita com a imersão da base da estaca antes de realizar a enxertia. 

Para obtenção de maior número de ramos a serem utilizados para a coleta de estacas, foram 

realizadas podas frequentes em galhos das plantas-mães (matriz do enxerto), a fim de estimular a 

emissão de novas brotações. Juntamente com a limpeza e retirada de folhas desnecessárias. As 

estacas são coletadas pela manhã em plantas adultas, sendo que a enxertia foi realizada logo após 

a coleta. No período de primavera e verão, por ter ocorrido muito calor, até o momento não foi 

obtido êxito nas estaquias, tanto em casa de vegetação quanto em estufa com controle de 

temperatura e umidade. No período do inverno, tem ocorrido geadas e clima seco, e até o 

momento não foi obtido Êxito nas estaquias, tanto em casa de vegetação quanto em estufa com 

controle de temperatura e umidade. A avaliação do pegamento do enxerto é realizada 

semanalmente, para a comparação da eficiência de cada técnica empregada, estas serão 

submetidas as análises estatísticas, quando ocorrer o pegamento nas estaquias, informando a 

médias, desvios, erros, variâncias e coeficientes de variação estatística. São avaliados o tipo de 

enxerto, material mais tenro (herbáceo) e lignificado e também o uso da homeopatia Staphysagria 

6CH e sem homeopatia, com uso de AIB 1000 PPM. Até o momento o tratamento utilizado não 

surtiram efeito de potencial de enraizamento, relativo ao supra citado das relações climáticas, 

ambientais e naturais de cada espécie. 
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As microestruturas e texturas de agregados metálicos são reflexo dos processos de formação e de 

transformação pelos quais esses materiais passaram ao longo do tempo geológico. Essas 

características podem ser contrastantes entre os mesmos tipos de rocha, como é o caso das 

formações ferríferas presentes na província metalogenética do Quadrilátero Ferrífero (QF). Os 

depósitos de ferro do QF, conhecidos mundialmente pelos altos teores de ferro, passaram por 

grandes ciclos orogênicos que foram responsáveis pera geração de estruturas deformacionais e 

metamórficas, expressas em graus diferentes ao longo de toda a região do depósito. O objetivo 

principal deste estudo é caracterizar o material desagregado e compreender a relação das 

microestruturas com o grau de liberação da hematita em etapas de cominuição no processo de 

beneficiamento. Para isso foram usadas amostras cominuídas de minério de ferro provenientes de 

diferentes minas do QF, a fim de observar comportamentos distintos dos diferentes minérios em 

um mesmo processo de desagregação. Os grãos foram todos embutidos em uma mesma amostra 

com resina epoxi, que em seguida foi devidamente preparada para ser analisada pela técnica por 

difração de elétrons retroespalhados (Electron Backscatter Difraction – EBSD). Com o auxílio do 

software ImageJ foi feito a contagem e a divisão por classes dos grãos com base no método de 

liberação de Gaundin, o qual separa em grãos livres do mineral de interesse, mistos e de ganga. 

Os resultados mostraram que os grãos livres de hematita são monocristalinos, com textura tabular 

e limites mais retilíneos, enquanto que os grãos mistos são policristalinos, com textura granular e 

limites irregulares. Isso indica que o grau de liberação mineral de uma rocha é afetado pelas 

microestruturas dos cristais, principalmente pelos limites dos grãos, e que o contraste entre elas 

exige parâmetros de desagregação diferentes para cada tipo de minério de ferro.  
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O posicionamento pelo GNSS (Global Navigation Satellite System) é uma das alternativas mais 

utilizadas para obtenção de soluções de qualidade centimétrica, e tem possibilitado inúmeros 

avanços para sociedade moderna, em especial para aplicações em tempo real. Nesse estudo foram 

analisados os resultados obtidos através do processamento de dados GNSS de estações da RBMC 

(Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo), utilizando o software de código aberto RTKLib. 

Adotou-se o método relativo, nos modos estático e cinemático, com linha de base longa para obter 

as coordenadas de uma das estações, simulando-se um usuário móvel. Além disso, foram 

empregadas diferentes combinações das observáveis GNSS, incluindo-se aquelas incorporadas 

após a modernização dos sistemas, tais como as medidas L5 (GPS) e E5 (Galileo). A estimativa 

dos parâmetros é realizada pela filtragem de kalman (forward), para compatibilizar o experimento 

com condições de tempo real, e atividades de navegação. Contudo, na maioria dos casos, não 

foram observadas melhorias substanciais com o uso de combinações envolvendo a L5 em relação 

a combinação de observáveis mais usuais: L1 e L2. Em um segundo experimento foi avaliado o 

desempenho do posicionamento relativo, através de dados SF (Simples Frequência) da observável 

L1C, coletados com alta taxa de coleta (inferior a 1s) por uma antena embarcada em um VANT 

(Veículo Aéreo Não Tripulado), durante 15 minutos de rastreio em 10/02/2022 às 12:45. Buscou-

se avaliar o desempenho desse posicionamento com linhas de base curta (640 m) e longa (75 km). 

A solução de linha de base curta foi tomada como referência, pois apresenta melhor mitigação 

dos erros espacialmente correlacionados. A diferença entre as duas soluções apresenta RMS (Root 

Mean Square) da ordem de 1,34 m em planimetria e 4,13 m na componente altimétrica. Afim de 

melhorar o desempenho da solução de linha de base longa, foi testado o uso de modelo ionosférico 

global externo, GIM (Global Ionospheric Map). Nesse caso, a diferença entre as duas soluções 

foi de 1,22 m na componente planimétrica e 4,09 m na componente altimétrica. Esse resultado 

caracteriza uma melhoria de 9,2% em planimetria e 0,9% em altimetria, em relação à solução que 

não se utiliza de modelagem ionosférica. Nas próximas etapas dessa pesquisa, pretende-se 

modificar o código do programa e realizar testes utilizando processamentos que envolvam as três 

frequências de forma simultânea (não combinada), aumentando a redundância de observações no 

ajustamento, bem como o uso de modelos inosféricos regionais para posicionamento SF. 
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No sudoeste da Noruega, na região de Kleppestø-Askøy e do Fiorde Hardanger-Jondal, aflora um 

embasamento proterozoico que passou por diversos processos geotectônicos, como a colisão entre 

a Báltica e a Laurentia (formação da Orogenia Caledoniana) e cisalhamento, representado pelas 

Zonas de Cisalhamento do Fiorde Hardanger e do Arco de Bergen. O estudo de microestruturas 

auxilia na caracterização desses processos, os quais podem ser separados de acordo com a sua 

origem, compressiva ou distensiva. O objetivo principal desse estudo foi determinar se as feições 

observadas são resultantes de processos extensionais, que podem estar associadas com o colapso 

orogenético após o espessamento crustal. Esse projeto também visa contribuir no estudo dos 

tectonitos do sudoeste norueguês, principalmente utilizando a Difração de Elétrons 

Retroespalhados (EBSD), já que os trabalhos que estudam essas rochas através dessa técnica são 

reduzidos. Para alcançar esses objetivos, foram selecionadas dez amostras e, a partir delas, 

confeccionaram-se seções delgadas. Em seguida, as lâminas foram escaneadas e polidas no 

Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR (CME-UFPR). Para identificar as microestruturas, 

foi feita a descrição macro e microscópica das amostras. As análises químicas e cristalográficas 

foram obtidas através de um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), acoplado a ele há 

detectores de EDS (Espectroscopia por Energia Dispersiva) e EBSD. As amostras são muito 

semelhantes entre si macroscopicamente, com estruturas e composição equivalentes. Através da 

microscopia ótica, foi analisado o agregado mineral e descrito as microestruturas presentes nas 

rochas, assim, as amostras foram classificadas como milonitos (Sibson, 1977), sendo a mais 

representativa a HSZ-18. Essa amostra apresentou microestruturas típicas de uma zona de 

cisalhamento: foliação milonítica, estrutura "S-C", mica fish e porfiroclastos com estrutura 

núcleo-manto/bordas de recristalização. A partir do EBSD, obtiveram-se estereogramas e 

histogramas, que apresentaram as orientações cristalográficas e as fases minerais da amostra. A 

técnica indicou que a amostra HSZ-18 é formada por ortoclásio, muscovita, biotita, quartzo, 

albita, microclínio e anortita. A indexação da amostra alcançou apenas 26,92%, valor que 

expressa a dificuldade de aquisição e processamento de dados na aplicação do EBSD. As 

microestruturas e texturas cristalográficas identificadas indicam processos extensionais e 

possivelmente estão associadas com as zonas de cisalhamento da região. 
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O presente estudo visa identificar de maneira experimental as taxas de predação e alimentação 

das aves marinhas no litoral do Paraná. Para a coleta de dados, observação e análise utilizamos 

um protótipo adequado ao objeto de estudo, sendo uma caixa de 15,0 x 29,0 cm, disposta no 

ambiente obedecendo a amplitude da maré e a privacidade de cada alimento para evitar disputa 

entre as aves. Na primeira saída fixamos o protótipo às 08h40min, com 335 gramas de iscas de 

peixe, várias espécies aves sobrevoaram, mas não entraram em contato, assim as 09h57min 

retiramos a caixa com as iscas ainda intactas e colocamos na areia da praia, nos afastamos para 

observar e minutos depois apareceram as primeiras aves e atacaram as iscas do Ponto 1 e Ponto 

2, avistamos entre as aves: 3 Gaivotão - Laurus domunicanus; 1 Biguá - Nannopterum brasilianus; 

3 Urubus e; 2 Garça Branca - Ardea alba; 1 Gavião. No Ponto 3 avistamos: 2 Urubus; 3 Garça 

Branca com dois filhotes e; 1 Gaivotão. A partir das 10h23min começaram a aparecer cerca de 

10 Urubus comendo as iscas e cerca de 5 sobrevoando, contamos cerca de 30 indivíduos de 5 

espécies diferentes até o encerramos às 10h26min, com todas as iscas possivelmente comidas, 

não avistamos nenhuma na areia. As informações sobre o forrageamento das aves são obtidas a 

partir da identificação e quantificação dos itens alimentares consumidos pelas aves. Para este 

objetivo as metodologias foram: análise direta com ajuda de binóculo; análise de imagens por 

filmagem com câmera e; através de expositores para disponibilizar o alimento, que permite medir 

a intensidade relativa de alimentação de predadores generalistas em sistemas aquáticos. Cada 

caixa expositora replicada será pontuada como presente ou ausente após 1 até 24 horas, e os dados 

para análise serão baseados em proporções de unidades replicadas consumidas a cada vez. Os 

testes serão executados para medir a variação na intensidade de predação entre os manguezais, 

praias protegidas e praias mais expostas. Esses resultados permitirão dizer com precisão quais 

espécies, em quais habitats e épocas do ano são mais vorazes e potencialmente estruturantes da 

cadeia trófica estuarina. 
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As microalgas são organismos fotossintetizantes utilizados como matéria-prima para produção de 

diversos produtos na indústria alimentícia, farmacêutica e energética. A produção de grandes 

quantidades de biomassa requer cultivos massivos de microalgas, nos quais a contaminação com 

outros organismos pode se tornar um fator limitante do processo. Por conta disso, surge a 

necessidade de controlar a contaminação através de métodos químicos (antibióticos, antifúngicos 

e pesticidas) ou físicos (mudança de temperatura ou pH do meio). Os métodos tradicionais são 

problemáticos devido a inviabilidade econômica, a toxicidade ao meio ambiente e possivelmente 

ocasionar aumento da resistência bacteriana. Dessa maneira, há a necessidade da busca de novas 

alternativas sustentáveis para o controle de contaminação de cultivos microalgais. Além disso, a 

caracterização dos contaminantes biológicos presentes nos cultivos microalgais é pertinente pois 

alguns microrganismos presentes em cultivos microalgais são capazes de sintetizar metabólitos 

com potencial de aplicação biotecnológica. Os objetivos do presente trabalho foram (I) extrair e 

quantificar carotenoides de bactérias isoladas de um cultivo de Neochloris oleoabundans e (II) 

elaborar possíveis formulações ecológicas voltadas ao controle de contaminantes em cultivos de 

microalgas. Para isso, primeiramente foi feita a manutenção de cepas de Neochloris oleoabundans 

e dos isolados bacterianos provenientes da cultura de microalga. Para a extração de carotenoides, 

foi feita análise gravimétrica dos cultivos de três cepas pertencentes ao gênero Microbacterium 

através de dois métodos (filtração e centrifugação). Em seguida, foi utilizada a biomassa seca para 

testar o efeito de quatro solventes para a extração: Acetona, Hexano, Metanol e Dimetilsulfóxido. 

Finalmente, as formulações com potencial descontaminante, foram preparadas a partir de 

combinações entre oito terpenos e dez surfactantes, com as concentrações de surfactantes 

variando de 0,5% a 5%. Em relação aos isolados bacterianos, os resultados preliminares indicam 

a presença de carotenoides nas três bactérias testadas. Portanto, experimentos adicionais serão 

realizados para prosseguir com o processo de caracterização e quantificação destes pigmentos. 

Referente às formulações, as soluções preparadas a partir do surfactante Tween e do terpeno 

Linalool apresentaram estabilidade em maior variedade de concentrações do que as outras 

combinações, tornando-se uma alternativa promissora para ser investigada em relação ao seu 

potencial descontaminante posteriormente. 
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A Simulação de Eventos Discretos (SED) é utilizada para sistemas orientados a eventos, 

compostos por variáveis aleatórias responsáveis pela mudança de estado do modelo em intervalos 

específicos do tempo. A partir do início da execução do modelo de simulação, há um 

sequenciamento de eventos que ocorrem de acordo com o tempo. Já a Simulação Baseada em 

Agentes (SBA) tem como objetivo dar foco aos agentes, também chamados de operadores ou 

entidades - componentes autônomos e interativos do modelo de simulação - em que é atribuída 

uma lógica operacional para eles, através da programação do agente de acordo com os objetivos 

desejados na modelagem, sendo analisado principalmente a interação do operador com o que 

acontece no ambiente de simulação e a interação com outros agentes. Neste trabalho foi utilizado 

a SED integrada com a SBA como ferramentas para modelar o sistema mecanizado da colheita 

da cana-de-açúcar. Assim, a SBA funcionará como um complemento da SED, para poder estudar 

o comportamento dos agentes que compõem o sistema de colheita, juntamente dos eventos do 

modelo SED. Através do sequenciamento de eventos que ocorrem no modelo SED, os agentes 

mudam seu estado de acordo com as mudanças de eventos durante a execução do modelo de 

simulação, possibilitando-os a tomarem decisões. Para que o sistema mecanizado de colheita seja 

eficiente, é necessário haver um bom dimensionamento dos recursos que o compõem (como 

colhedoras, tratores, transbordos, caminhões, carregadoras) para buscar o melhor desempenho e 

evitar prejuízos e desperdícios nas operações. Com base nisso surge a importância do uso da 

simulação que, através de softwares, é capaz de reproduzir o sistema real (mesmo que de forma 

simplificada), identificando o cenário atual do sistema e possibilitando a análise de gargalos, 

estoques e atividades que não agregam valor, identificando oportunidades de melhoria para 

obtenção de cenários futuros. Como resultado até o momento, foi construído tanto o modelo 

conceitual (fluxograma) das etapas do sistema CCT como dos agentes que compõem o modelo, 

além da finalização do modelo de Simulação de Eventos Discretos e início da construção do 

modelo SBA. Como próximos passos estão a finalização do modelo SBA e o estudo de cenários 

obtidos com a experimentação do modelo de simulação, de modo a obter análises estatísticas por 

meio de dashboards para encontrar o melhor cenário que possibilite a alocação eficiente dos 

recursos, de maneira a otimizar os indicadores de performance do sistema CCT. 
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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 modo de funcionamento de um LMT baseia-se na relação entre dois 

estados eletrônicos concorrentes ou que estejam em equilíbrio, sendo que estes estados devem ser 

necessariamente diferenciados entre si por apresentarem uma distinção 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, e seguem abrindo, 

importantes possibilidades no desenvolvimento de LMTs baseados em complexos luminescentes 

de metais de transição. Diante disso, este trabalho apresenta esforços voltados para a síntese e 

caracterização de complexos de níquel(II), os quais contém em sua estrutura, um derivado do 

ligante macrocíclico cyclen (1,4,7,10-tetraazaciclododecano) o 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-

metil-naftaleno, aqui abreviado por cycna, [Ni(cycna)]2+. Os resultados obtidos até então foram 

comparados com o complexo de referência, [Ni(cyclen)]2+.  Os compostos descritos neste 

trabalho foram preparados e caracterizados por análise elementar, técnicas de absorção no 

infravermelho (FTIR), ressonância magnética nuclear (RMN) e absorção no UV-visível. Os 

espectros eletrônicos em solução mostraram evidências da existência de um equilíbrio entre as 

diferentes formas estereoquímicas quadrado planar e octaédrica distorcida. Este equilíbrio é 

sensível à temperatura e os espectros de emissão obtidos, mostraram propriedades distintas de 

emissão dos complexos, demonstrando que os mesmos apresentam um potencial para a destes 

compostos como Termômetros Moleculares Luminescentes. 
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Os óleos essenciais podem ser obtidos por diversos processos, cada um com condições específicas 

que alteram a composição do óleo obtido. Em pesquisas anteriores foi descrito os principais 

métodos de extração, caracterizando-os e comparando-os. Óleos essenciais de cítricos, foram 

estudados utilizando a ponkan (Citrus reticulata Blanco), eles são ricos em limoneno e possuem 

por causa de sua agradável fragrância, alto valor para cosméticos. Porém o que mais contribui 

para a fragrância não é o limoneno e sim uma pequena parte de óleo, os compostos oxigenados. 

Os processos de extração estudados foram a hidrodestilação e a extração por solvente e o processo 

de deterpenação, um processo de separação de terpenóides oxigenados dos não oxigenados, 

podendo ser realizada por diferentes metodologias. O óleo obtido desse processo é mais estável, 

solúvel em solventes polares, como água e álcool, mantém sua fragrância inalterada.O objetivo 

deste trabalho foi obter um óleo essencial com alta concentração de limoneno, e pela deterpenação 

separá-lo do óleo. Para a extração do óleo de ponkan foi utilizado o resíduo da extração de suco. 

A fruta foi obtida na região de produtores agrícolas do município de Cerro Azul. A hidrodestilação 

foi realizada com o aparelho Clevenger e extração por solvente em Soxhlet com n-hexano. O 

rendimento das extrações foi de 0,4% e 2% e o rendimento em limoneno de 80,03% e 25%, 

respectivamente. As composições dos óleos foram obtidas por cromatografia gasosa com detector 

de massa (CG-MS).A deterpenação será realizada com extração líquido-líquido e destilação a 

vácuo. Para a destilação à vácuo utilizaremos 100 mL de óleo essencial comercial na temperatura 

de 80 a 90°C, mantendo vácuo constante de 10 kPa. O destilado será coletado no topo a cada 10 

minutos. Para a extração de equilíbrio líquido-líquido será adicionado etanol ao óleo, em um 

frasco que será agitado a 2800 rpm por cerca de 60 minutos para garantir contato suficiente entre 

as fases. A separação dos compostos se dá através centrifugação seguida de decantação por 12 h 

para permitir que se atinja o equilíbrio e ocorra a separação de fases. As fases leve e pesada são 

compostas por compostos apolares e polares, respectivamente e serão extraídas usando uma 

seringa e analisadas por cromatografia.A análise do limoneno presente em cada fase será feita por 

cromatografia em papel, método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura, 

preferencialmente utilizada para análise qualitativa. O estudo já obteve um óleo com uma 

composição de 80% de limoneno obtido por hidrodestilação. 
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A alta demanda de combustível diesel, pode ser gerado pelo crescimento econômico de alguns 

países, ou por questões externas, como a Guerra da Ucrânia, onde países da Europa estão 

buscando consumir mais o diesel ao gás russo. Além de casos como o Brasil, promovido pelo alto 

escoamento de safra feito pelo sistema rodoviário. Motivos assim, acabam afetando estoques 

nacionais e causando problemas de abastecimento em muitos lugares do mundo. Esta demanda 

está motivando o aumento acentuado do preço e ameaça de racionamentos. Além disso, o diesel 

é um combustível oriundo do petróleo que prejudica o meio ambiente e que possui um prazo para 

acabar, estimulando uma grande procura por combustíveis renováveis. Neste trabalho foram 

formuladas misturas de óleo vegetal diretamente no Diesel B de uso rodoviário, para reduzir a 

concentração do diesel puro e viabilizar a mistura direta do óleo vegetal sem a necessidade da 

produção do biodiesel, diversificando entre óleo novo e óleo de fritura tratado que passou por 

neutralização para reduzir a sua acidez, causada pela oxidação da sua molécula carbônica. 

Também foi utilizado um aditivo originário da produção do álcool para agregar propriedades que 

melhorassem a mistura. As formulações foram preparadas no Laboratório de Análise Instrumental 

da UFPR, Setor Palotina, e alguns dos ensaios de qualidade foram feitos pelo Centro de 

Monitoramento e Pesquisa da Qualidade de Combustíveis (CEMPEQC, Unesp/Araraquara). Os 

testes realizados para as misturas passaram por comparações entre todas as amostras com o Diesel 

B puro, com base na Resolução da ANP n° 50 de 2013 que trata das especificações do Diesel.  

Foram obtidos como resultado, a estabilização do combustível, com a manutenção da qualidade 

dos parâmetros, como o aspecto límpido e isento de impureza, cor vermelha, a temperatura de 

destilação atmosférica, massa específica à 20ºC, viscosidade cinemática. Houve uma redução do 

ponto de fulgor, porém não o suficiente para prejudicar o resultado, e positivamente, a redução 

do enxofre liberado na atmosfera quando queimado, além de ser esperado, após mais testes, 

verificar a redução de outros poluentes. 
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Nos últimos anos o termo realidade virtual vem tendo cada vez mais aceitação em diversas áreas 

diferentes do conhecimento, pois com o poder de colocar a pessoa dentro de um universo novo 

com uma imersão nunca vista em outras plataformas, ela possui o poder de colocar a pessoa dentro 

do problema sem colocá-la no risco real do problema apresentado, como por exemplo, um 

estudante de medicina que está aprendendo a fazer cirurgias, não possui as capacidades 

necessárias de realizar uma cirurgia completa sem o devido treinamento e acompanhamento de 

um médico mais experiente, algumas cirurgias dependem de um longo caminho de treinamento, 

é na parte do treinamento de médicos e estudantes da medicina que este projeto acaba por entrar, 

pois temos como objetivo fazer uso dessa imersão quase que completa do usuário para a criação 

de uma aplicação em realidade virtual para fazer um treinamento guiado, tendo em mãos a Unreal 

Engine como plataforma de programação e o Meta Quest 2 como plataforma final, focando no 

aprimoramento das habilidades motoras dos médicos em cirurgias laparoscópicas, visto que elas 

são feitas inteiramente olhando para uma tela, trazendo a perda de uma dimensão espacial, a de 

profundidade, o que deixa ações simples como usar uma pinça ou uma tesoura mais complexas 

do que o normal, necessitando fazer um treinamento inicial para adquirir habilidades motoras para 

fazer uso das ferramentas sem causar danos ao paciente. Nosso objetivo é usar como base, 

simuladores já existentes e criar esse aplicativo para baratear custos de futuras aplicações do 

gênero, trazendo novas tecnologias para mais hospitais e democratizar o ensino de cirurgias mais 

elaboradas para vários centros de saúde que não possuem estrutura monetária para tal, com a 

criação desta aplicação voltada para a gameficação do ato de criar essa percepção espacial fazendo 

uso dos controles e de uma base impressa em 3D para pegar objetos em movimento, dentro dessa 

simulação de cirurgia laparoscópica, será dada uma pontuação para cada acerto e tirado pontos 

para cada erro, pois tendo esse "feedback" na forma de pontuação, o médico ou professor mais 

experiente poderia avaliar o quão bem está indo a evolução do estudante, que por estar focado em 

aumentar a pontuação, estaria também adquirindo uma evolução nas atividades que requerem o 

uso de ambidestria, já que o uso das duas mãos é de suma importância em cirurgias 

laparoscópicas. Tendo em vista que estamos usando como base um simulador já bem estabelecido 

no mercado, estamos obtendo bons avanços na conclusão do produto final para usá-lo em testes. 
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Ciprofloxacina (Cipro) é um antibiótico comumente encontrado nos ecossistemas aquáticos e 

efeitos adversos a alguns organismos não-alvo já foram evidenciados, principalmente a 

organismos fotossintéticos. Desta forma, é necessária a busca por alternativas de tratamento de 

água, como a fitorremediação e, posteriormente, a avaliação da sua eficiência para a mitigação de 

possíveis efeitos de toxicidade do pós-tratamento. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho 

foi avaliar a toxicidade de Cipro em microalgas da espécie Desmodesmus subspicatus, bem como 

avaliar o potencial mitigador da toxicidade do fármaco com uso de fitorremediação com Egeria 

densa. O experimento foi realizado em duas etapas: 1) avaliação da toxicidade de Cipro em 

microalgas; 2) avaliação do potencial de fitorremediação para remoção de Cipro e prevenção de 

danos ecotoxicológicos, utilizando as microalgas como biomonitores. Para avaliar a toxicidade 

nas microalgas, foi realizado um bioensaio com diferentes concentrações de Cipro: 0 (Controle), 

1, 10 e 100 µg L-1. Após 96 horas, as microalgas foram coletadas e os efeitos sobre a fotossíntese 

e respiração foram investigados. Em seguida, as amostras foram filtradas e o material foi 

armazenado em -20ºC para a análise de concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2). O 

potencial fitorremediador de E. densa foi investigado em exposição por 96 h às concentrações 

listadas anteriormente. Ao final do tratamento, as microalgas foram submetidas às águas tratadas 

por E. densa para a avaliação de ecotoxicidade do pós-tratamento. Cipro reduziu a fotossíntese e 

a respiração de D. subspicatus, além de promover o aumento da concentração de H2O2 para todas 

as concentrações testadas, quando comparadas ao controle. E densa apresentou potencial 

fitorremediador, com remoção comprovada de 59 a 76% de Cipro em 96 h e reduziu os efeitos 

fisiológicos sobre o metabolismo primário (fotossíntese e respiração) das microalgas. Desta 

forma, é possível concluir que a Cipro pode afetar a fisiologia de D. subspicatus, porém, a 

fitorremediação contribui para a mitigação de ecotoxicidade de Cipro. Sendo assim, demonstrou 

ser uma técnica eficiente para o tratamento das águas, tanto para a remoção dos contaminantes, 

quanto para a prevenção de possíveis riscos ecológicos. 
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O consórcio milho-braquiária é uma ótima ferramenta para aumentar a diversificação dos sistemas 

de produção de grãos e traz benefícios como o aumento da produção de palha, redução da erosão, 

redução da incidência de plantas daninhas e melhoria da ciclagem de nutrientes. Contudo, o 

consórcio deve ser bem manejado para reduzir a competição da braquiária com a cultura 

comercial. Uma das formas de reduzir esta competição é com a aplicação de uma sub-dose de 

herbicida no intuito de apenas reduzir o crescimento da braquiária. Outra estratégia é utilizar uma 

população de plantas de braquiária adequada. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

os efeitos da população de plantas de braquiária e de subdose de herbicida no crescimento da 

braquiária e na produtividade do milho safrinha. O solo onde foi instalado o experimento é 

classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico, localizado na Fazenda Experimental da 

UFPR, no município de Palotina - PR. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 

casualizados com arranjo fatorial de 2x5, sendo o primeiro fator presença ou ausência da sub dose 

de herbicida (mesotrione), e o segundo fator a população de plantas de braquiária (0, 5, 10, 20, 

40 plantas m-2). O milho foi semeado utilizando-se 60000 sementes por hectare do híbrido DKB 

255, no espaçamento de 50 cm, utilizando uma semeadora a vácuo, no dia 25/02/2022. A 

braquiária foi semeada manualmente em cima da linha de semeadura do milho no dia 02/03/2022, 

com as respectivas populações dos tratamentos. A quantidade de semente foi ajustada conforme 

teste de germinação prévio (86% de germinação). Foi realizada a aplicação da sub dose de 

mesotrione (125 mL ha-1 do produto comercial) no dia 19/04/2022. Serão avaliados o número de 

fileiras por espiga, número de grãos por fileira, massa de 100 grãos e produtividade de grãos do 

milho, além da massa de matéria seca da braquiária no momento da colheita do milho. Os dados 

serão submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste F, para o uso da 

subdose de herbicida, e análise de regressão, para a população de plantas de braquiária, ambos a 

5% de probabilidade. O experimento ainda não foi concluído devido ser realizado no período de 

segunda safra, de modo que temos apenas o resultado parcial da fitotoxicidade causada na 

braquiária pelo herbicida mesotrione, na qual foi avaliado com 7 DAA (dias após aplicação) cuja 

nota teve valor de 9,5. 
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Com o aumento do valor dos combustíveis fósseis, formas alternativas de locomoção foram 

surgindo com mais frequência no pensamento das pessoas, fazendo com que fosse considerado 

parar de utilizar carros, ubers, ônibus, e alterasse para a simples caminhada, patinetes, longboards, 

e também a tão conhecida bicicleta. Mesmo com todos os benefícios ambientais e de exercício 

físico para a promoção da qualidade de vida vale a pena se arriscar no trânsito nesse modal? Não 

possuimos uma análise das nossas ruas em relação ao projeto arquitetônico e seu impacto na 

promoção da segurança de ciclistas. Os dados disponíveis, muitas vezes, não permitem a 

geolocalização e a análise do horário dos acidentes. Desta forma, o objetivo deste trabalho 

consiste na aprimoração da plataforma Smart Mobility que usa o dispositivo IoT B1K3 Lab para 

coletas de dados referentes a segurança da ciclomobilidade. Neste estudo, foi desenvolvida uma 

versão do aplicativo Smart Mobility, substituindo a versão anteriormente  desenvolvida em 

Android Studio, por um aplicativo em Flutter que permite mais flexibilidade na implementação 

de novas funcionalidades. Outra vantagen consiste na obtenção de um aplicativo mais leve para 

rodar até mesmo em dispositivos Android desatualizados. Outro ponto desenvolvido no trabalho 

foi o desenvolvimento e construção de um novo hardware para o B1K3 LAB, contendo um novo 

design de PCB projetado no softwware EAGLE. Durante a coleta de dados da versão anterior, 

percebe-se que o sensor de ultrassom (HC-SR04), responsável pela medição das ultrapassagens 

dos ciclistas, apresentava falhas em função da diminuição da carga da bateria. Desta forma, no 

novo hardware, foi acoplado à bateria tipo 18650 um controlador modelo SHIELD V3 para 

manter alimentação dos sensores com corrente constante. O dispositivo B1K3 LAB foi capaz de 

registrar trajetos de bicicleta com os dados sendo enviados para o Smart Mobility permitindo a 

análise da ciclomobilidade em rotas avaliadas próximas à UFPR. A partir deste trabalho será 

possível a definição de um projeto de IoT adequado para o estudo dos riscos na mobilidade de 

bicicletas nas cidades e com a coleta constante de dados e análise em uma plataforma, a criação 

de um sistema de gestão de segurança no trânsito. Contudo, mais investimentos e pesquisas 

precisam ser realizados. 
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A questão do uso de agroquímicos é bastante complexa, pois ao mesmo tempo em que sua 

aplicação é importante quando se busca garantir a alta produção agrícola, o seu uso irrestrito causa 

riscos à saúde e ambientais. Assim a detecção e monitoramento desses compostos torna-se de 

grande interesse. O glifosato é o agrotóxico mais comercializado no Brasil e no mundo, porém, 

detectar e monitorar essa substância é realmente um desafio. Esse é um dos lados do chamado 

“paradoxo do glifosato”, pois apesar de ser altamente utilizado, devido às suas características, a 

sua detecção é complexa. As metodologias comumente utilizadas para detecção são de alto custo 

e complexa além de inviáveis de serem feitas em campo, o que faz chamar atenção para as técnicas 

de detecção colorimétricas, que são mais baratas, simples e rápidas. O objetivo desse estudo é a 

detecção colorimétrica do glifosato através de uma reação de derivatização com 1-cloro-2,4-

dinitrobenzeno (DNClB). Os resultados parciais obtidos até aqui evidenciam a pouca reatividade 

do DNClB em meio aquoso nas condições utilizadas no estudo (temperatura ambiente e pH 

máximo de 10,5). Além disso, a hidrólise alcalina do DNClB mostrou uma maior contribuição 

para a formação do produto 2,4-dinitrofenol (DNP) em relação àquela obtida em meio aquoso, 

porém essa condição de alta concentração de íons hidróxido não será utilizada nas reações de 

derivatização, sendo útil apenas para a confirmação da banda relativa à formação do produto 

DNP. Testes com a reação do glifosato frente ao DNClB também foram realizados e se observou 

então a formação da banda em 400 nm referente à formação do produto colorimétrico, que possui 

banda visivelmente diferente em relação à banda observada na reação de hidrólise alcalina do 

DNClB. Esses resultados mostram que essa molécula é bastante promissora e que a contribuição 

da reação de hidrólise em meio aquoso do DNClB é realmente pequena para a formação do 

produto de interesse. Após o estudo completo das condições reacionais ótimas para essa detecção, 

o uso do DNClB pode vir a ser uma forma segura e eficiente para que o glifosato possa ser 

detectado colorimetricamente. 
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O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e a produção se concentra principalmente 

no cultivo de plantas exóticas, pouco aproveitando a imensa variedade de frutíferas nativas do 

país. Psidium cattleyanum Sabine conhecida como araçá é uma das espécies de grande potencial, 

possui produção em pequena escala, porém com pouco desenvolvimento de técnicas silviculturais 

e produção de mudas de alta qualidade para expansão da produção. Este trabalho visa aprimorar 

os conhecimentos sobre a produção de mudas de P. cattleyanum utilizando substrato alternativo 

bagaço de cana-de-açúcar em diferentes proporções com o substrato comercial Forth®. O bagaço 

de cana-de-açúcar é um resíduo agroindustrial abundante no Brasil e que, portanto, gera 

problemas ambientais, então o objetivo desse estudo é aproveitar este resíduo como uma fonte 

alternativa e econômica de substrato para a produção de mudas de araçá. Foram avaliados 

substrato comercial Forth® misturado a bagaço de cana-de-açúcar nas porcentagens 100%, 75%, 

50%, 25% e 0%. Além de realizar-se as análises físicas de densidade, úmida e seca, capacidade 

de retenção de água, macroporosidade e porosidade total das misturas de substrato. Para a 

instalação do experimento foi utilizado delineamento de blocos ao acaso (DBC), com quatro 

repetições, 20 estacas por parcela, totalizando 400 estacas. Após o estaqueamento as estacas 

foram mantidas em casa de vegetação com umidade relativa do ar em torno de 70 ± 5% e 

temperatura 25 ± 2°C. Após 100 dias da instalação do experimento avaliou-se as variáveis 

porcentagem de enraizamento, de formação de calos, de sobrevivência, de mortalidade, número 

de raízes formadas por estacas e média do comprimento das três maiores raízes. As combinações 

de substrato contendo Forth® misturado com o bagaço de cana-de-açúcar apresentaram melhores 

porcentagens de enraizamento e menores percentagens de mortalidade, sendo o melhor 

enraizamento (38,00%) observado com a proporção de bagaço de cana 50% bagaço e 50% 

Forth®. 
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A batata (Solanum tuberosum L.) é a terceira cultura mais produzida mundialmente e a primeira 

commodity não grão. A produção mundial no ano de 2020 foi de aproximadamente 437 milhões 

de toneladas, e, no Brasil, é a hortaliça de maior importância com produção anual maior que 3,7 

milhões de toneladas. No entanto, sua produção é afetada por diversos fatores e a ocorrência de 

doenças tem uma posição de destaque. A requeima (Phytophthora infestans) é uma das principais 

doenças da batateira, e é controlada principalmente pelo uso de fungicidas. No entanto, observa-

se um elevado número de pulverizações e, ao mesmo tempo, uma dificuldade no controle a nível 

de campo com os fungicidas disponíveis no mercado. Com o objetivo de avaliar a resistência 

desse patógeno aos diferentes fungicidas foram feitas avaliações de concentração efetiva 50% 

(CE50) com dois ingredientes ativos de fungicidas comerciais mais utilizados no sul do Brasil 

para o controle: dimetomorfe e mandipropamida. O estudo sobre a resistência é de extrema 

importância para um manejo eficiente bem como garantir a eficiência do seu princípio ativo. Para 

isso, coletas de isolados foram realizadas nas cidades de Antônio Olinto (PR), Água Doce (SC), 

Canoinha (SC), Castro (PR), Contenda (PR), Guarapuava (PR) e Lapa (PR). Foram obtidos 

isolamentos monoesporangiais das amostras coletadas e selecionados 20 isolados para 

experimento com cada fungicida. A sensibilidade aos fungicidas está sendo determinada por 

ensaios in vitro com doses doses 0,0; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; e 3,0 µg.mL-1 para dimetomorfe e 

0,0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 e 0,1 µg.mL-1 para mandipropamida, com avaliações de 

crescimento micelial sete dias após a montagem do experimento. Até o momento, foram 

observadas algumas diferenças nos resultados entre cidades, com CE50 para dimetomorfe de: 

0,13 ug.mL-1 a 0,21 ug.mL-1 e mandipropamida: 0,002 ug.mL-1 a 0,03 ug.mL-1. Mais testes 

estão sendo realizados para que novos dados sejam gerados e assim, uma melhor discussão sobre 

a sensibilidade dos isolados aos fungicidas seja estudada. 
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Essa pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo o estudo do sistema construtivo modular 

(CARTA PATENTE Nº PI 1107472-8) e do sistema construtivo STEKO, suas características, 

vantagens e desvantagens, e uma breve reflexão sobre sistemas construtivos modulares de 

pequeno porte de madeira como alternativa no enfrentamento das crises do século XXI. A 

justificativa desse trabalho residiu na utilização em massa da alvenaria como sistema construtivo 

no Brasil, dominando o mercado da construção e dificultando o desenvolvimento e a proliferação 

de sistemas construtivos alternativos com o potencial de melhor atender às demandas da 

atualidade. Para esse estudo, foram observadas as características técnicas de cada componente, 

como sua utilização ocorre na atividade projetual e sua acessibilidade durante a etapa de 

construção, considerando fatores como dimensões e pesos dos módulos, metodologia construtiva 

e complexidade de montagem. Em seguida, foi estabelecida uma comparação sucinta entre ambos 

os sistemas e os blocos cerâmicos convencionais - por configurar o sistema construtivo mais 

comum no cenário brasileiro - , com o objetivo de ressaltar as vantagens do sistema estudado e 

seu potencial de inovação no mercado da construção civil, assim como seu papel na redução dos 

impactos ambientais negativos da indústria da construção. A pesquisa, fundamentada na tese de 

doutorado “ARQUITETURA DE MADEIRA: REFLEXÕES E DIRETRIZES DE PROJETO 

PARA CONCEPÇÃO DE SISTEMAS E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS” e em documentos 

técnicos referentes ao sistema STEKO, apontou a superioridade dos sistemas construtivos leves 

e modulares de pequeno porte de madeira estudados frente aos sistemas convencionais em relação 

às condições de trabalho no canteiro de obra - por conta de suas menores dimensões, peso e 

quantidade por metro quadrado - e em relação aos impactos ambientais, visto que a madeira tem 

potencial de absorção de CO² e sua utilização pode ser associada com a valorização das florestas 

brasileiras. Além disso, a maior acessibilidade e a versatilidade destes componentes facilitariam 

os processos de auto-construção, necessários para permitir o acesso à moradia para as populações 

em situação de vulnerabilidade. 
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Este estudo tem como objetivo analisar arquiteturas de CNN (Convolutional neural network), DL 

(Deep Learning) e XAI (Explainable Artificial Intelligence) combinadas, a fim de compreender 

melhor a interpretabilidade das saídas. Para esta análise foram selecionadas quatro arquiteturas, 

sendo elas: “CONV2D”, “RESNET-50”, “INCEPTION-V3” e “VGG16”. Todas são específicas 

para lidar com grande volume de dados e realizar classificações. 

Inicialmente o conjunto de dados era composto por um total de 1.389 imagens, distribuídas em 

três classes, sendo: normal (550), covid-19 (289) e pneumonia viral (550). Em um segundo 

momento a base de dados fora remodelada a partir de uma divisão estratificada, resultando em 

um novo conjunto com 10.800 imagens, com três classes, porém substituindo a classe pneumonia 

viral por opacidade pulmonar, devido a classe presente possuir um maior conjunto de imagens 

disponíveis. Dessa forma, a nova distribuição se amplia em: normal (3.600), covid-19 (3.600) e 

opacidade pulmonar (3.600). 

Com a parte de DL fechada, inicia-se a aplicação das técnicas de XAI, do conjunto DeepExplain, 

o qual engloba métodos de atribuição baseados em gradientes como: Saliency maps, Gradient * 

Input, Integrated Gradients, DeepLIFT e ε-LRP. Em resumo, essas técnicas utilizam mapas de 

atribuição com duas cores, uma azul e outra vermelha, para mostrar as áreas que mais contribuem 

para a ativação (vermelho) do neurônio referente à classe correta, ou também indicar quais os 

pixels que causam supressão (azul) sobre a ativação, assim possibilitando um panorama sobre 

quais recursos contribuem mais para a saída e quais os motivos para erros de classificação. Em 

um segundo momento foi gerada uma tabela com novas saídas, referente ao conjunto de dados 

iniciais (imagens de radiografia de tórax distribuídas em três classes), assim gerando uma nova 

saída, refeita com mapas de atribuição.  

Finalizada esta etapa, as novas saídas são submetidas a algoritmos que medem sua Sensibilidade 

e Infidelidade, ou seja, será medido o quão sensível o modelo é em relação a pequenas 

perturbações (insignificantes), por outro lado a infidelidade é medida a partir de perturbações 

significativas, a qual possui duas métricas: Noisy Baseline (linha base de ruído, um vetor aleatório 

gaussiano é usado) e Square Removal (remoção de quadrados, remove subconjuntos aleatórios de 

pixels). 

A partir desses métodos é possível medir quantitativamente e qualitativamente diferentes modelos 

de XAI, dessa forma os resultados finais tornam-se mais acessíveis e interpretáveis para os 

usuários finais.  
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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 utilizada para ação depurativa, 

antidiarreica, anti reumática e diminuição de colesterol do sangue. A demanda pela produção de 

mudas com a espécie vem aumentando, sendo necessário estudar métodos e técnicas para produzi-

las em maior escala. Com isso o objetivo do presente trabalho foi avaliar fatores que afetam a 

propagação vegetativa por estaquia, visando um melhor resultado no enraizamento. Neste sentido, 

foram avaliados o tempo ótimo de enraizamento combinado com o uso de dois substratos. 

Inicialmente foram coletadas 360 estacas, com tamanho médio de 5 centímetros, corte reto no 

ápice e em bisel na base, desinfestadas com imersão em hipoclorito a 0,5% seguido de mais 5 

minutos em água corrente. Posteriormente as estacas tiveram a base imersa em solução 

hidroalcoólica de ácido indolbutírico (IBA) na concentração de 1000 mg L-1 por 10 segundos. 

As estacas foram alocadas em tubetes de 55 cm³ na casa de enraizamento com umidade relativa 

do ar acima de 80% e temperatura média de 25 ± 2°C. O experimento foi instalado em 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), composto de fatorial duplo, formado por nove 

tratamentos de três tempos de enraizamento (60, 90 e 120 dias) e três substratos (Forth®, 

vermiculita e a mistura dos dois com 50% de cada). Concluiu-se que houve significância do fator 

substrato para as variáveis número de raízes por estaca e comprimento das três maiores raízes, no 

qual as maiores médias foram obtidas com o substrato misto. Houve também significância da 

interação entre os fatores para a variável de retenção foliar, que apresentou a maior média com o 

substrato Forth® e 60 dias de avaliação. 
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Este trabalho busca estudar a resolução numérica do sistema de equações que modela o problema 

da poroelasticidade 1D. O estudo de materiais porosos preenchidos por fluidos é especialmente 

importante em geomecânica, engenharia do petróleo e biomecânica, sendo, portanto, de grande 

interesse em diversas áreas de engenharia. A resolução numérica deste sistema, que envolve uma 

equação para o deslocamento e outra para pressão, é difícil devido à presença de pontos de sela, 

que retardam ou impedem a convergência da solução com uso de solvers tradicionais, 

especialmente quando são usados valores realísticos para os parâmetros E e K nas equações, que 

denotam, respectivamente, o módulo de Young e a condutividade hidráulica. Assim, o objetivo 

deste trabalho é testar a eficiência dos solvers Uzawa e Fixed-Stress, verificando o efeito obtido 

no erro numérico e no tempo computacional.   Além disto, por se tratar de um sistema de equações 

em regime transiente, diferentes varreduras no tempo podem ser utilizadas, como o método Time-

Stepping (TS) ou Waveform Relaxation (WR). Para realizar estes testes, a discretização do 

sistema de equações da poroelasticidade foi realizada por meio do método de volumes finitos. 

Inicialmente, programas na linguagem computacional Python foram desenvolvidos utilizando o 

solver clássico Gauss-Seidel para resolução do sistema de equações nas formas acoplada e 

desacoplada, com uso de norma L1 do resíduo como critério de parada. Além disto, foram 

adotadas aproximações da variável temporal pelos métodos Euler implícito e Crank-Nicolson e 

varredura no tempo TS. Pretende-se ainda realizar a programação para os suavizadores Uzawa e 

Fixed-Stress, além de aplicação da varredura no tempo WR. Como resultado, constatou-se que o 

solver Gauss-Seidel acoplado necessitou de menos iterações e foi até 200 vezes mais rápido em 

termos de tempo computacional em comparação ao desacoplado. Observou-se ainda que a 

formulação Crank-Nicolson reduz mais rapidamente o erro numérico do que a formulação Euler 

Implícito, conforme o esperado. Ademais, é esperado que o uso dos suavizadores Uzawa e Fixed-

Stress permitam a convergência dos resultados para diferentes valores de E e K, e, associados a 

varredura que se mostrar mais eficiente dentre TS e WR, resultem em um metódo eficiente para 

a solução do problema estudado. 
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Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, um grande número de 

estudos foi produzido no mundo todo, boa parte dos quais buscava compreender melhor as 

caraterísticas do novo vírus e, assim, desenvolver políticas de enfrentamento. Nesse sentido, um 

aspecto importante é obter uma boa estimativa para a taxa de letalidade da COVID-19, a doença 

causada pelo SARS-CoV-2. A taxa de letalidade é o número de mortes devido a uma doença 

como proporção do número de pessoas diagnosticadas com a mesma. Tal estimativa torna-se 

problemática devido a dificuldade no diagnóstico e notificação de casos. Uma forma simples de 

se obter essa estimativa é dividir o número de óbitos em cada dia pelo respectivo número de casos 

do mesmo dia. Porém, tal medida é tendenciosa uma vez que o número de óbitos em um 

determinado dia está vinculado com o número de casos registrados em alguns dias anteriores. 

Além disso, a subnotificação devido aos casos leves ou assintomáticos, atrasos no teste e 

notificação e outras dificuldades no processo de coleta e tabulação de dados, levam a imprecisão 

na taxa de letalidade. Uma maneira de amenizar tais problemas é tentar identificar a defasagem 

média de dias entre a notificação de casos e a de mortes, de modo que as mortes em um dado dia 

possam ser comparadas com o número de casos na data em que as infecções originalmente 

aconteceram. Para obter tal valor calculamos o resíduo entre os dados de casos e óbitos para 

diferentes tempos de atrasos entre esses dados. O menor resíduo nos dá o melhor tempo de atraso 

médio, isto é, a melhor defasagem média entre casos e mortes. Uma vez calculado esse tempo, 

comparamos o número de casos de um determinado dia com o número de óbitos defasado no 

tempo. Obtemos, então, uma estimativa mais confiável para a taxa de letalidade diária. Usando a 

metodologia descrita acima, calculamos a taxa de letalidade diária para o Brasil e para todos os 

27 Estados da federação com um valor médio de defasagem de 6 dias. Acompanhamos a evolução 

da taxa de letalidade para as diferentes variantes que predominaram no território brasileiro. O 

predomínio de determinada variante é baseado na combinação de dados epidemiológicos e 

sequenciamentos genômicos realizados no território brasileiro. O estudo revelou que a variante 

Omicron foi a menos letal, enquanto a variante Gama e, no início, as subvariantes B.1.1 e 

B.1.1.519, apresentaram maior letalidade diária. A análise e o processamento de dados foram 

realizadas através de código em linguagem de programação Python. Para os gráficos utilizamos 

a biblioteca matplotlib. 
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MTDs (Mass transport deposits) correspondem a fluxos gravitacionais caracterizados por 

complexo registro estrutural e compõem parcela importante do registro geológico, auxiliando na 

compreensão das características paleogeográficas de uma bacia. Na Bacia do Paraná, os MTDs 

estão presentes no Grupo Itararé, unidade permo-carbonífera glacioinfluenciada, composta por 

ritmitos, arenitos, heterolitos e diamictitos. O objetivo deste trabalho foi catalogar e classificar 

122 amostras de MTDs que integram a litoteca do LABAP (Laboratório de Análise de Bacias), 

de acordo com os estilos estruturais observados e litologia. As amostras foram coletadas em 18 

afloramentos entre os municípios de Ibaiti (PR) e Alfredo Wagner (SC) e abrangem os intervalos 

distensivos, compressivos, estruturas de cisalhamento, clastos intrabacinais e matriz e apresentam 

grande diversidade de estruturas deformacionais. Elas foram serradas, polidas e fotografadas ou 

digitalizadas em alta resolução, e as imagens armazenadas na nuvem. O banco de dados está 

estruturado em planilha Microsoft Excel® online, o que possibilita filtrar as amostras por feições 

de interesse e buscar as imagens digitais ou sua localização em uma das caixas na Litoteca do 

LABAP. As amostras foram classificadas como diamictitos ou ritmitos, e nelas pode-se identificar 

estilos estruturais como dobras, boudins incipientes a bem evoluídos, injectitos, clastos e falhas 

normais e inversas com rejeitos milimétricos. A criação do banco de dados e classificação 

sistemática dos MTDs poderá nortear novos estudos sobre a deformação da Bacia do Paraná no 

contexto do Grupo Itararé. Eles são também bons exemplos de estilos estruturais em sedimentos 

inconsolidados, e poderão ser usados como material didático complementar no estudo de geologia 

estrutural. A disponibilização de dados em meio digital democratiza o acesso a essas informações 

e extrapola o conhecimento para além do estudo in situ.   
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Quando se fala de em indicadores de poluição relacionados a qualidade da água, dois parâmetros 

importantes são a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO). Estes parâmetros indicam a concentração de oxigênio presente em uma amostra de água 

necessária para degradar quimicamente ou biologicamente a matéria. A DQO é o único método 

para medir quantidade de resíduos contaminantes industriais presente em água, além da vantagem 

de ser um parâmetro com rápido resultado, como o método de refluxo fechado definido como 

método padrão, realizado em meio ácido e condições energéticas proveniente de uma agente 

oxidante forte. Já a DBO tem o oxigênio consumido por microorganismos que utilizam a 

respiração aeróbica para realizar a degradação de matéria orgânica biodegradável, analisado por 

5 dias em uma incubação mantida a 20ᵒC, onde depende das características como, temperatura, 

pH, matéria orgânica presente na amostra e tipo de microrganismos. Partindo do olhar da 

dinâmica da matéria orgânica em rios foram realizadas análises laboratoriais com 5 dias conforme 

o tempo da análise para obter a DBO. Neste contexto, este estudo tem como objetivo a análise do 

decaimento da matéria orgânica utilizando dois paramentos, DQO e DBO, verificando existe 

alguns comportamentos que possam ser comparados. Para o estudo foram coletados amostra no 

Rio Iguaçu, com pontos localizados nas cidades de São Jose dos Pinhais (IG2 e IG3), Araucária 

(IG4 e IG5), Balsa Nova (IG6) e Porto Amazonas (IG7). Portanto, o ponto do IG2 foi coletado 

em dois dias com condições climáticas diferentes no qual foram possíveis verificar tanto 

visualmente, quanto analiticamente que as condições de chuva influenciam diretamente no nível 

de matéria orgânica presente no rio. Como também a análise de DBO foram feitas duplicatas e 

para a de DQO feito triplicatas para ter maior precisão experimentais. Os resultados obtidos 

experimentalmente como exemplo do ponto do IG2 a DQO inciou no dia zero com uma 

concentração de 43,2 mg.L-1 e no final 39,3 mg.L-1 e a DBO inciou com 8 mg.L-1 e terminou 

com 51 mg.L-1, assim é possível verificar que com à medida que a concentração de oxigênio na 

análise de DQO decai com o tempo, a de DBO aumenta. Desta forma, a teoria de que a matéria 

orgânica decai com o tempo é válida, porem ocorreu algumas incoerências na análise de DQO, 

onde mostrou uma oscilação nos pontos intermediários, podendo ser relacionados a forma de 

coletar a amostra em laboratório.  
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A Neuropatia Autonômica Diabética (NAD) é uma doença causada pelo diabetes na qual certos 

nervos, responsáveis por funções involuntárias do corpo, são danificados, causando disfunções 

em vários órgãos do corpo humano. Uma das disfunções possíveis é no tempo de resposta da 

pupila a estímulos. Nesse contexto, em uma dissertação de mestrado anterior, foi realizado um 

estudo com o objetivo de avaliar a resposta temporal da pupila de pacientes com e sem NAD e 

realizar uma comparação. No mestrado, foi desenvolvido um sistema para coletar vídeos de 

pupilometria dinâmica antes e depois de um estímulo luminoso, e foram utilizadas as Redes 

Neurais Convolucionais (CNN) RetinaNet e Yolov2 para extrair os raios de pupila e íris em cada 

quadro de imagem amostrado, utilizando tais dados para realizar um estudo comparativo. O 

objetivo do presente trabalho de Iniciação Científica é utilizar as marcações de pupila e íris 

definidas por especialistas no mestrado para criar uma arquitetura de rede neural capaz de 

segmentar a região da pupila e da íris de forma automática, para então realizar um estudo 

estatístico apresentando as diferenças entre os resultados da dissertação de mestrado anterior e os 

resultados da atual proposta. Inicialmente, foi realizado um curso de Deep Learning e foram 

desenvolvidas, para aprendizado, várias Redes Neurais manualmente em linguagem Python, com 

problemas de classificação binária, classificação multiclasse, regressão com múltiplas saídas, 

além de problemas de classificação com imagens a serem resolvidos com a construção de uma 

CNN. Depois, foi definido que a CNN RetinaNet seria utilizada no trabalho. O banco de dados 

do mestrado foi modificado, a partir de um algoritmo em Python, de forma a se tornar compatível 

com a CNN a ser utilizada. O banco de dados foi corretamente formatado com o código 

desenvolvido em Python, de forma que todos os dados se tornaram compatíveis com a CNN 

RetinaNet. Foi possível a utilização da RetinaNet no sistema operacional Windows. No entanto, 

não foi possível realizar o treinamento da CNN utilizando as imagens do banco de dados do 

mestrado devido a limitações de Hardware. Após o treinamento e validação da CNN, seria 

realizado um estudo estatístico para comparar os resultados da presente proposta com os 

resultados do mestrado. No entanto não foi possível a realização desse estudo pois o treinamento 

da CNN no computador utilizado não obteve resultados. Pode-se concluir que, para a efetiva 

realização da presente proposta, será necessária em trabalhos posteriores a utilização de um 

computador de performance mais alta. 
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O capim-amargoso (Digitaria insularis) é uma das plantas daninhas que mais tem causado 

problemas para os agricultores no Brasil. Essa planta vem causando muitos prejuízos aos 

produtores, devido suas características de agressividade e rusticidade aliada aos casos de 

resistência a herbicidas. Assim, o objetivo deste trabalho foi continuar e ampliar o mapeamento 

das áreas com incidência de biótipos de capim-amargoso que apresentam indicativos de 

resistência aos herbicidas glyphosate, clethodim e haloxyfop. Em seguida determinar, por meio 

de curvas de dose-resposta a dose necessária para reduzir em 50% a população (C50) e 50% o 

acúmulo de matéria seca (GR50). Vale ressaltar que o processo de resistência está em evolução 

constante e nós não podemos parar seu monitoramento, pois a pressão de seleção causada por 

estes herbicidas é constante. A metodologia foi então dividida em duas partes básicas, a primeira 

o mapeamento e monitoramento das áreas apresentando capim-amargoso resistentes a herbicidas, 

a segunda está sendo a condução de ensaios específicos para a elaboração de curvas de dose 

resposta e determinação da dose necessária para reduzir em 50% a população (C50) e 50% o 

acúmulo de matéria seca (GR50). A partir das 60 amostras avaliadas, provenientes de coletas 

realizadas no Mato Grosso do Sul e Paraná foi possível constatar que a resistência a glyphosate 

esta amplamente distribuída, em mais de 90% das coletas, já para os herbicidas clethodim e 

haloxyfop não foi encontrados altos fatores de resistência, porém destaca-se que cerca de 2% das 

coletas precisaram de doses próximas as máximas de bula para ter seu controle, e que as doses de 

bula de hoje são o dobro das doses da década passada, o que caracteriza uma alta pressão de 

seleção e perda de eficiência destes produtos.  Com isso, destaca-se a relevância do presente 

trabalho, para auxiliar no entendimento e controle desta complexa planta daninha que traz 

inúmeros danos aos agricultores do Brasil. 
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O amplificador de potência (PA) é o circuito mais importante num transmissor de radiofrequência 

(RF), ele é responsável por adicionar potência a sinais RF de pequena amplitude para que eles 

sejam transmitidos por maiores distâncias com perda pequena de informação. O PA é conectado 

diretamente à antena, dessa forma, ele é o último circuito que o sinal encontra antes de ser 

transmitido e, assim, o circuito deve trabalhar na frequência de transmissão da portadora do sinal. 

Para que a perda de informação do sinal seja pequena, o PA deve ter alta linearidade, e como é 

um circuito que trabalha com potências muito altas, é aquele que consome a maior parte da 

potência entregue ao transmissor e, portanto, deve ter alta eficiência. O objetivo do trabalho dessa 

iniciação científica foi caracterizar um PA previamente projetado de acordo com 3 principais 

métricas para o protocolo IEEE 802.11ax, a magnitude do vetor de erro (EVM), que é uma métrica 

de linearidade do PA, a eficiência de potência adicionada (PAE), que caracteriza a eficiência do 

circuito, o ganho de potência (GdB). Em seguida, realizou-se um estudo do circuito de casamento 

de impedância de saída do PA, com simulações de loadpull com diferentes valores de potência 

média de saída (Pout). Através da simulação de loadpull, foram geradas curvas de EVM constante 

na carta de Smith e verificou-se para quais valores de impedância de carga o PA opera com a 

melhor EVM possível Dois valores de Pout foram testados, 15,00 dBm e 18,44 dBm, para o valor 

de impedância de carga de 50 Ω. A EVM medida foi de 5,60% e 16,18%, respectivamente, e a 

PAE foi 18,49% e 25,40%, e o GdB foi 10,59 dB e 8,98 dB. Novamente para os dois valores de 

Pout mencionados as impedâncias observadas na carta de Smith foram, respectivamente, de 85,05 

+ j83,40 Ω (Zload1) e 27,64 + j62,30 Ω (Zload2). Com  Zload1 conectada na saída, para um Pout de 

15,00 dBm a EVM medida foi de 4,44%, a PAE é 6,95 % e o GdB é 7,26 dB. Com Zload2 conectada 

na saída, e um Pout de 18,44 dBm a EVM é 9,56%, a PAE é 10,29% e o GdB é 6,45 dB. 

Considerando que o valor máximo de EVM permitido em sinais com o protocolo IEEE 802.11ax 

no esquema de modulação 16QAM é de 11,22%, a segunda impedância testada faz com que o PA 

possa ser usado com esse tipo de sinal nessa Pout. Porém o ganho do PA foi reduzido, bem como 

sua eficiência. 
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Metabólitos de microrganismos são usados amplamente na indústria e possuem grande valor 

comercial, estão empregados em indústria alimentícia, farmacêutica, automobilísticas, entre 

outros. A demanda pela bioprodução desses compostos vem crescendo e consequentemente a 

necessidade de inovações também, sejam elas em novos microrganismos com maior potencial 

produtivo ou novos biocompostos. Uma das soluções funcionais é a implementação de técnicas 

de isolamento em microrganismos, visando um cultivo axênico. Portanto, o objetivo deste projeto 

de iniciação científica é aplicar técnicas de isolamento, afim de analisar e selecionar 

microrganismos produtores de pigmentos com aplicação industrial. Para realização, foram 

coletadas quatro amostras de lugares distintos, que apresentavam alguma indicação de focos de 

microrganismos produtores de pigmentos, como a coloração. Posteriormente à essas amostras, 

foram aplicados métodos e técnicas de isolamento como diluição seriada seguida de estriamento 

e semeadura por espalhamento em placas de Petri contendo meio ágar BG11, CHU e BBM, com 

pH neutro em BG11 e BBM e pH 8,6 para meio CHU. Foi aplicado o método de fototaxia em 

amostras com possíveis foco de Haematococcus. O aparato utilizado foi preparado em tubos 

Falcon 15mL instalados com tampas com septo de silicone, tornando possível a avaliação da 

eficiência do processo. Os resultados mostraram a efetividade das técnicas de isolamento através 

da análise microscópica das amostras isoladas e comparadas morfologicamente com a literatura, 

obtendo os seguintes gêneros: Chlorella, Scenedesmus e Haematoccocus. Algumas amostras de 

Chlorella apresentaram coloração mais alaranjada, podendo ser uma indicação de produção de 

carotenoides. Em parte das análises morfológicas não foi possível a identificação, espera-se o 

reconhecimento de tais amostras ao final do projeto. Para a fototaxia houve uma taxa de sucesso 

considerável. Microalgas do gênero Haematococcus, que possuem flagelos, foram encontradas na 

superfície do equipamento (tubos Falcon modificado), porém a padronização do método e mais 

experimentos são necessários para verificação da validade do experimento. 
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As máquinas elétricas são dispositivos capazes de converter energia elétrica em mecânica, cujo 

funcionamento baseia-se nos fenômenos eletromagnéticos. Neste contexto, usou-se o motor de 

relutância variável como alternativa para várias aplicações no setor industrial, principalmente 

quando precisam operar em altas velocidades e velocidades variáveis. Além disso, possui uma 

construção simples, robustez e permite variar a velocidade através do sistema de acionamento 

com uma boa eficiência energética. Tais características fazem do motor um dispositivo aliado às 

aplicações aeroespaciais, veículos elétricos, onde a capacidade de operação como gerador pode 

ser utilizada para frenagem regenerativa. Deste modo, o principal objetivo deste trabalho é utilizar 

as equações do dimensionamento do projeto de motor de relutância variável monofásico para 

otimizar as perdas no cobre nos enrolamentos do estator para minimizar o aquecimento de 

motores elétricos. Desta maneira, o algoritmo de otimização por enxame de partículas é utilizado 

para modelar o motor ótimo com o método dos elementos finitos, na simulação computacional o 

software FEMM (Finite Element Method Magnetics) permite a análise da densidade de fluxo 

magnético no entreferro sob a corrente de pico em relação à amplitude. Os elementos finitos é um 

método numérico que consiste na redução de problema descrito por equações diferenciais de 

soluções complexas em várias aplicações, ou seja, ocorre a discretização do domínio do problema 

em malhas compostas por vários elementos. Por fim, os estudos comparativos mostram grande 

viabilidade e baixo custo computacional, combinada com a eletrônica de potência tornaram os 

motores síncronos competitivos com outras tecnologias de máquinas em uma ampla gama de 

aplicações, vale ressaltar que os resultados foram obtidos com o motor original e o motor 

otimizado simulado usando a ferramenta computacional. 
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No Brasil encontra-se um dos maiores rebanhos de frangos do mundo, o processo de 

beneficiamento para consumo humano resulta em grandes quantidades de resíduos. A composição 

das penas tem cerca de 90% proteínas estruturais chamadas de queratina, a qual impossibilita a 

sua absorção. O processamento das penas resulta em um coproduto chamado hidrolisado 

enzimático de penas (HEP), resultando em aumento na disgestibilidade da proteína. Este estudo 

avaliou as características fecais dos cães alimentados com dietas contendo diferentes níveis de 

HEP, sendo 0%, 4%, 8% e 12% de inclusão, em substituição à fórmula da dieta controle. Dessa 

forma, foram utilizados 12 cães adultos da raça Beagle, distribuídos em blocos ao acaso. Os cães 

foram alimentados durante 10 dias com as dietas experimentais, durante dois períodos, sendo 

cinco dias de adaptação e cinco dias de coleta. Dentre as características fecais avaliadas estão o 

teor de matéria seca fecal, produção de fezes, escore de consistência e odor fecal, pH, 

concentração de amônia. O escore fecal foi avaliado sempre pelo mesmo pesquisador, atribuindo-

se notas de 1 a 5. As fezes foram coletadas, homogeneizadas e colocadas em quantidades iguais 

em potes do mesmo tamanho e volume. A análise sensorial foi avaliada com as fezes frescas por 

14 avaliadores e a avaliação do odor foi realizada no último dia de coleta. O teste foi executado 

por um período de dois dias, totalizando 32 repetições. Observou-se que os diferentes níveis de 

inclusão de HEP nas dietas não aumentou a produção fecal dos cães. Os níveis de HEP não 

influenciaram na análise sensorial. A matéria seca e o escore fecal não foram influenciados pelos 

níveis de inclusão de HEP. Conclui-se que a inclusão HEP de até 12% na dieta de cães não alterou 

as características fecais analisadas. 
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A depleção das rochas fosfáticas, principal fonte de fósforo (P), é uma problemática devido à sua 

importância para a produtividade agrícola e consequente papel na segurança alimentar global. O 

uso em demasia de fertilizantes fosfatados, juntamente com a falta de tratamento de esgotos 

sanitários, acarreta no processo de eutrofização podendo ocasionar a morte de peixes, e 

inviabilizar o uso da água para diversas finalidades. Com isso, estratégias de recuperação do 

fósforo em corpos aquáticos eutrofizados mostra-se relevante, contribuindo para o cenário de 

segurança hídrica e alimentar global. Este estudo objetivou produzir biocarvões modificados com 

magnésio (BC) sob diferentes condições de pirólise e testá-los na adsorção de fosfato em soluções 

aquosas. Para isso, utilizou-se o planejamento experimental Box Behnken, avaliando três níveis 

para a taxa de aquecimento, temperatura e tempo de residência. A biomassa utilizada foi serragem 

de Pinus, que foi modificada com cloreto de magnésio. Foram realizados estudos de adsorção, 

como também da cinética e equilíbrio de adsorção, utilizando os modelos de pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem e de equilíbrio de adsorção de fosfato, utilizando os modelos de 

Langmuir e de Freundlich. Para a determinação da concentração de fosfato foi usado o método 

azul de molibdênio, composto por uma mistura de molibdato de amônio, tartarato misto de 

antimônio e potássio, ácido ascórbico e de ácido sulfúrico. Observou-se que o rendimento dos 

biocarvões, entre 37 e 57%, em geral, diminuiu com o aumento da temperatura de pirólise e da 

taxa de aquecimento, pois quanto maior a temperatura, mais facilmente os compostos aromáticos 

irão se decompor em moléculas menores. A curva analítica usada na quantificação de fosfato se 

mostrou linear, com coeficiente de determinação de 0,9979. Os limites de detecção e 

quantificação foram de 0,008 e 0,025 mg/L, respectivamente. A partir da taxa de remoção foram 

selecionados os três piores (35, 58 e 87%) e os três melhores (todos com 99%) biocarvões para 

seguir os estudos. Todos os biocarvões se ajustaram, majoritariamente, ao modelo de pseudo-

segunda ordem, ao qual assume um sistema de adsorção em monocamada em que o mecanismo 

é determinado por quimissorção. Com base nos resultados de cinética, espera-se que os bioçarvões 

se ajustem, principalmente, ao modelo de de Langmuir. Conclui-se que os biocarvões 

modificados apresentam boa capacidade de adsorção de P, a qual é influenciada pelos parâmetros 

de pirólise. 
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Neste trabalho foram estudadas redes quadradas de espalhadores circulares com a inserção de 

defeitos controlados do tipo ar,que formam cavidades e guias de ondas, e com perturbações 

randômicas nos raios e posição do centro dos espalhadores. As cavidades consistem na retirada 

de um espalhador da rede e, pela literatura, sabe-se que essas regiões podem prender partículas 

com comprimentos de onda bem determinados. Já a guia de onda é construída por retiradas de 

vários espalhadores, formando uma linha, através da qual se propagam partículas com 

comprimentos de onda bem definidos. Em ambas as estruturas, a localização dos estados, seja na 

guia de onda ou na cavidade, ocorre para comprimentos de onda que estão na região de band gap. 

A inserção de perturbações randômicas tem o objetivo de explorar como o comportamento da 

rede se altera diante de defeitos que não são controláveis, por exemplo, durante a fabricação de 

um material ou dispositivo. Para resolver o problema foi utilizada a técnica de espalhamento 

quântico fornecida pelo Método de Contorno de Paredes (MCP), ou, Boundary Methods Wall, 

em inglês, na versão numérica, visto que o problema não tem solução analítica. Também foi 

explorado o principal objeto do MCP, a Matriz T, que possibilitou a análise de estados de 

ressonâncias nas redes com cavidades e guias de onda. A matriz T traz informações sobre a 

geometria do problema e como ocorre a interação partícula-barreira. Dada a simetria 

bidimensional do problema, é possível explorar tanto os casos quânticos quanto os casos 

eletromagnéticos, já que ambos recaem na mesma equação do tipo Helmholtz. No trabalho de 

iniciação científica anterior, intitulado “Estados localizados e de transmissão em redes de 

espalhadores”, foram exploradas as redes quadradas de espalhadores circulares com perturbações 

randômicas onde verificou-se que as perturbações tendem a destruir os band gaps, que são regiões 

já conhecidas na literatura por terem transmissão proibida. Dessa forma, no trabalho atual, foi 

investigado como essas perturbações alteram a localização da partícula na cavidade ou a 

transmissão pela guia de onda, nas regiões de band gap. É esperado que quanto maiores as 

perturbações, maior será a influência na localização dos estados tanto na cavidade quanto na guia 

de onda. Este estudo foi relevante pois orienta a implementação experimental de materiais e 

dispositivos, em especial, biossensores e sensores ópticos, que apresentam estruturas de guias e 

cavidades. 
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Os desafios do cenário acadêmico se apresentam aos graduandos das mais diversas maneiras. A 

adaptação a um novo ambiente, a socialização com novos colegas e professores, as diferentes 

dinâmicas apresentadas por cada professor diante de suas disciplinas, entre muitos outros. 

Entretanto, quando falamos da formação inicial de professores, esses desafios não se encerram na 

Universidade. Entrar em sala de aula, como professor regente de uma turma, pela primeira vez 

não é uma tarefa fácil. É esperado que o professor consiga ter controle de sala, consiga cativar a 

empatia de seus alunos, possa desenvolver atividades instigantes e muito mais. Diante deste 

cenário, acreditamos que, ao se inserirem no ambiente escolar, os professores encaram situações 

problema inéditas às suas experiências anteriores e saber lidar com tais circunstâncias de forma a 

atenuar as consequências negativas trazidas por eventuais adversidades é de extrema importância. 

Ao nos debruçarmos sobre a parte psicológica ligada ao enfrentamento de problemas, nos 

deparamos com as competências sociais. Com isso em mente, esta pesquisa busca tecer uma 

investigação acerca de trabalhos publicados sobre o desenvolvimento destes atributos em 

estudantes de licenciatura. Para isso, foi criada uma base de dados constituída por textos 

acadêmicos publicados na internet encontrados por meio de buscas de palavras-chave adequadas 

para esta investigação, como habilidades sociais; competências sociais; professor; matemática; 

exatas; e formação de professores, em bibliotecas virtuais. A análise de tais publicações visa 

observar o potencial do contexto da sala de aula no desenvolvimento de competências sociais em 

discentes de licenciatura para considerar uma possível intervenção com relação ao 

desenvolvimento destas habilidades no contexto da formação docente em Matemática na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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A peletização é um tipo de processamento térmico da ração que pode melhorar o desempenho de 

suínos por meio das mudanças físicas e químicas que promove na ração. Assim, o objetivo desse 

estudo foi avaliar o efeito da equalização e da redução no fornecimento de ração peletizada 

consumida diariamente por suínos em crescimento e terminação em relação à ração farelada à 

vontade sobre o seu desempenho produtivo. Para isso foram conduzidos três experimentos, sendo 

o primeiro com 240 machos inteiros aos 63 dias de vida, distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado; o segundo com 25 fêmeas aos 130 dias de idade, distribuídas em blocos 

ao acaso de acordo com o peso; e o terceiro com 24 machos castrados aos 145 dias de idade, 

também distribuídos em blocos ao acaso de acordo com o peso. Foram coletados os dados de 

consumo de ração diariamente para cálculo das quantidades de ração peletizada a serem 

fornecidas em cada tratamento e para as análises de desempenho. O peso dos animais no início e 

final do experimento também foram coletados para cálculo do ganho de peso (GPD) e conversão 

alimentar padrão (CA) e ajustada (AjCA). Em todos os experimentos os animais que consumiram 

ração peletizada na mesma quantidade que a farelada apresentaram maior GPD, CA e AjCA em 

comparação aos que consumiram a dieta farelada à vontade (P<0,05). No experimento com 

machos entre os 23 e 71,5 kg essa vantagem se manteve com até 4% a menos de fornecimento da 

peletizada (P<0,05). Entre os 96 e 119kg de peso de fêmeas e os 98 e 118kg de machos castrados 

a vantagem se manteve com até 10% a menos de fornecimento da peletizada (P<0,05). Dentro 

das condições experimentais deste trabalho é possível concluir que a peletização da ração é capaz 

de melhorar o desempenho de suínos em crescimento e terminação, mesmo com até 10% na 

redução do consumo em comparação a dietas fareladas. 
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O eucalipto é uma espécie de rápido crescimento e de ótima adaptação ao solo brasileiro, sendo 

usado na produção de papel e celulose, no setor moveleiro e na construção civil. Para a aplicação 

da madeira de eucalipto nas áreas descritas, é indispensável a determinação do teor de umidade 

para relacionar com as propriedades físicas, químicas, mecânicas e anatômicas. Dentre as técnicas 

disponíveis para quantificar a umidade, a espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) é 

eficiente e não-destrutiva. Foram analisados 20 corpos de prova (amostras) de eucalipto 

padronizados (5 cm na direção longitudinal, 2,5 cm na direção tangencial e 2,5 cm na direção 

radial), previamente acondicionados na Laboratório de Anatomia e Identificação da Madeira. Para 

a secagem dos corpos de prova, foi feita uma análise de artigos sobre a secagem da espécie 

eucalipto e chegou-se à conclusão de que deveria ser feita mesclando o método de secagem natural 

e secagem artificial em estufa em determinada temperatura (103 +- 2 °C) para evitar danos na 

madeira, como, por exemplo, rachaduras. Os corpos de prova foram submetidos ao LaMIV do 

departamento de química, ao /espectrofotômetro de infravermelho próximo equipamento Tensor 

37 da Bruker, equipado com esfera de integração, em modo de refletância difusa, com 64 scans e 

resolução de 4 cm-¹, na faixa de (10.000 – 4.000) cm-1, nas três direções (longitudinal, tangencial 

e radial), a diferentes condições de umidade, variando desde a madeira completamente seca até 

saturação total, em dois comprimentos de onda característicos para a água: 1450 nm e 1940 nm. 

Para garantir uma informação bem aproximada, foram tiradas três medidas de cada face, 

totalizando nove espectros, e calculadas suas respectivas médias. As medidas das absorbâncias 

indicaram os teores de umidade em cada amostra. As massas evaporadas das amostras foram 

obtidas pelas diferenças entre as massas saturadas e os teores de umidade obtidos pelas 

absorbâncias. A evaporação é um fenômeno combinado de transferência de calor e de 

transferência de massa. Foram levantadas todas as propriedades físicas e de transporte para as 

amostras e calcularam-se as massas evaporadas através da aplicação simultânea dos balanços de 

massa e de energia. Por fim, as massas evaporadas calculadas pelos balanços foram comparadas 

às massas evaporadas obtidas pelas absorbâncias da espectroscopia por infravermelho próximo. 
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Os estudos em superfícies e nanoestruturas de materiais têm-se tornado cada vez mais presentes 

nas comunidades científicas e industriais, buscando aplicações tecnológicas em diversos 

segmentos. Assim são procurados materiais com propriedades físicas e químicas diferenciadas e 

bem controladas, para serem aplicados em diversas áreas, como nas engenharias, física, química, 

medicina, farmácia e outras. Um exemplo destes estudos é a miniaturização dos dispositivos 

eletrônicos, como filmes finos, eletrodos e outros que possuem dimensões reduzidas. No entanto, 

essa redução da dimensão, pode ser um fator dominante nos estudos de superfícies de materiais, 

como por exemplo na aplicação de catálise, em que a razão entre as quantidades de átomos na 

superfície e no volume (bulk) não é desprezível, como em materiais de dimensões macroscópicas. 

O desenvolvimento só é possível a partir do profundo conhecimento das correlações entre as 

propriedades físicas dos materiais, as quais, em escala atômica, são fortemente dependentes de 

sua estrutura de superfície, porém, muitas delas apresentam defeitos como reconstrução, 

relaxação, corrugação, entre outros. Ao estudar as superfícies de materiais, podemos observar 

processos físicos e químicos, como a fricção, catálise heterogênea, emissão de elétrons, absorção 

e outros. 

Neste trabalho será apresentado a base teórica dos estudos de cristalografia e os resultados iniciais 

do estudo do composto Al5Co2 via difração de fotoelétrons excitados por raios X. Iniciando-se 

com conceitos básicos de rede cristalina, célula unitária e índices de Miller, em seguida a 

formação da estrutura cristalográfica do composto Al5Co2. Este material é um composto 

intermetálico e, devido a sua estrutura complexa, é considerado um aproximado dos quasicristais. 

Os resultados experimentais foram obtidos via radiação Síncrotron de 350 eV, na linha PGM 

(Planar Grating Monochromator) do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron para a técnica de 

XPD. Serão apresentados alguns resultados preliminares para alguns ângulos experimentais, que 

indicam boa possibilidade de que seja encontrado um bom modelo para a estrutura cristalográfica 

do mesmo. 
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A Lonicera Japonica é uma planta nativa do leste da Ásia, em países como a China, o Japão, 

dentre outros, sua introdução em outras regiões tornaram esta planta uma espécie invasora. No 

Brasil é conhecida por Madressilva. Na medicina tradicional chinesa suas folhas são amplamente 

utilizadas devido às suas propriedades bioativas provenientes da presença de compostos 

antioxidantes. Uma forma de obtenção destes biocompostos é por meio do processo de extração 

sólido-líquido que permite a transferência de massa de um soluto para o solvente. Os solventes 

verdes apresentam elevado potencial de aplicação, principalmente em matrizes de origem vegetal 

e são consideravelmente menos tóxicos que os solventes orgânicos convencionais. Além da 

escolha do solvente adequado, métodos alternativos que demandam menor tempo de extração e, 

consequentemente, menor consumo de energia são de grande interesse. Neste contexto, folhas de 

Madressilva foram submetidas ao processo de extração assistida por Ultra-Turrax empregando 

solução aquosa de cloreto de colina como solvente extrator. Um planejamento de experimento do 

tipo Box-Behnken foi realizado para avaliar a influência de três fatores: solvente (solução aquosa 

de cloreto de colina nas proporções 25, 50 e 75% m/v), temperatura (25, 45 e 65 °C) e tempo de 

extração (2, 6 e 10 minutos). A avaliação dos extratos foi conduzida através da análise de atividade 

antioxidante por meio do método de sequestro de radicais – DPPH. Dentre as condições avaliadas, 

os melhores resultados para a atividade antioxidante foram obtidos à 65 °C, com tempo de 

extração de 10 minutos e solução aquosa de cloreto de colina 50% m/v. Portanto, foi possível 

demonstrar que a extração assistida por Ultra-Turrax empregando solução aquosa de cloreto de 

colina fornece um método rápido e eficaz para a extração de compostos antioxidantes das folhas 

da Lonicera japonica. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  770 

CONTROLABILIDADE DO SISTEMA MASSA-MOLA 

Nº 202211737 

Autor(es): Eddy Oliveira de Almeida 

Orientador(es): Rodrigo Andre Schulz 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Controlabilidade, Sistema Massa-Mola, Álgebra Linear 

 

Imagine um objeto preso em um elástico e você segurando na outra extremidade realizando um 

movimento de sobe e desce a fim de cessar a oscilação do objeto. Como deve ser o movimento 

vertical de sua mão a fim estabilizar o movimento? Este é um exemplo do trabalho que realizamos. 

Um sistema massa-mola é composto por uma mola fixa em um suporte e uma massa presa na 

outra extremidade. A dinâmica deste sistema é denominada Movimento Harmônico cujas 

equações são estabelecidas através das Leis de Newton e Hooke. Controlar um sistema com essas 

características consiste em determinar uma função que conduz a trajetória da massa a partir de 

um determinado estado inicial (posição e velocidade inicial) até um estado final desejado em um 

intervalo de tempo pré-estabelecido. Para resolver problemas como este é que se utiliza a Teoria 

de Controle. Para compreender o processo de obtenção do controle de um sistema de dimensão 

finita governado por um sistema de equações diferenciais ordinárias lineares, realizamos leituras 

de artigos e livros com temas específicos desta teoria, assim como, reuniões online e seminários 

através da plataforma Microsoft Teams. Com o final do período remoto, iniciamos reuniões 

presenciais na UFPR - setor Palotina, no intuito de discutir e ampliar o aprofundamento no assunto 

estudado. Foi necessário se apropriar de resultados avançados da Álgebra Linear, como o 

Teorema de Cayley-Hamilton e Forma Canônica de Jordan, para compreender expressões como 

a exponencial de matrizes que surgem naturalmente no processo de determinação do controle do 

sistema estudado. Depois de realizar o estudo teórico foi possível encontrar o controle do sistema 

massa-mola. Além disso, observamos que a Teoria de Controle pode ser aplicada em sistemas 

que descrevem outros fenômenos físicos mais simples ou complexos. 
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Diversas são as técnicas utilizadas para potencializar o aproveitamento das dietas na nutrição de 

animais de produção, como o processamento das dietas e a inclusão de aditivos. Com o presente 

estudo, objetivou-se avaliar o efeito do tamanho médio da partícula da dieta frente à inclusão da 

enzima amilase sobre a digestibilidade da dieta e o desempenho de leitões em fase de creche. Ao 

total, foram utilizados 352 leitões machos não castrados, com 28 dias, distribuídos em blocos ao 

acaso, considerando o peso inicial como fator de blocagem. Os tratamentos foram formados em 

esquema fatorial 2x2, sendo dois tamanhos médios de partícula da ração e a inclusão ou não de 

80 KNU/kg de enzima amilase, totalizando 4 tratamentos com 8 repetições de 11 animais cada. 

As dietas experimentais foram divididas em duas fases: pré-inicial, dos 28 aos 42 dias de idade, 

e inicial, dos 43 aos 63 dias. O milho foi moído para proporcionar a diminuição do diâmetro 

geométrico médio (DGM) da ração para obter os dois DGMs que foram testados no estudo: 

339/588 μm (fase pré-inicial) e 696/920 μm (fase inicial). Toda a ração foi peletizada e fornecida 

à vontade aos animais. Foram avaliados o consumo de ração diário (CRD), ganho de peso médio 

diário (GPD) e conversão alimentar (CA), além dos coeficientes de digestibilidade aparente 

(CDA) da matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE). Não houve interação entre 

os fatores DGM da ração e o uso da amilase em nenhum dos períodos avaliados (P>0,05). Na fase 

pré-inicial, os animais que consumiram dietas com DGM de 339 µm tiveram melhora de 1,8% na 

CA, porém não houve efeito sobre CRD e GPD (P>0,05). No período inicial, os animais 

recebendo a dieta de 588 µm obtiveram menor CRD e GPD, sem efeito para CA (P>0,05), da 

mesma forma que no período total. Com o uso da amilase, foi observado aumento no CRD, no 

GPD e melhora na CA nos períodos pré-inicial e total, sem efeito no período inicial (P>0,05). A 

redução do DGM aumentou o CDA do EE (P<0,05) mas não influenciou na MS, PB e ED 

(P>0,05). Já a adição de amilase aumentou o CDA de todas as frações analisadas (P<0,05). 

Conclui-se que, nas condições do atual estudo, a dieta com DGM de 920 µm melhora o 

desempenho dos animais na fase inicial, sem alterar a conversão alimentar, porém o DGM mais 

fino (588 µm) aumenta a digestibilidade do EE no mesmo período. A suplementação de 80 

KNU/kg de amilase melhora o desempenho dos animais em fase de creche, principalmente no 

período pré-inicial, e a digestibilidade aparente da dieta para MS, PB, EE e ED. 
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Os Solventes Eutéticos Profundos Naturais (NADES) são solventes promissores para aplicações 

no preparo de amostra em razão das propriedades extratoras, capacidade de personalização, 

segurança, baixo custo e baixa toxicidade. O NADES são sintetizados desde que haja a formação 

de ligações de hidrogênio entre os componentes quando misturados em proporções adequadas sob 

aquecimento. Conforme os componentes utilizados na síntese, o solvente pode apresentar caráter 

hidrofóbico (HDES) ou hidrofílico viabilizando o seu uso em diferentes aplicações, especialmente 

em métodos de extração líquido-líquido (LLE). Neste estudo, NADES/HDES foram utilizados 

como solvente extrator na extração (LLE) de analitos inorgânicos em amostras alimentícias (sucos 

e óleos vegetais) e posterior determinação elementar por técnicas de espectrometria atômica. Foi 

avaliada a aplicação de HDES formado a partir de diferentes componentes base na extração de 

Cd em sucos naturais com determinação por Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de 

Grafite (GF AAS). O comportamento térmico do solvente composto por ácido fórmico:mentol 

(1:1) foi investigado por meio da determinação das curvas de pirólise/atomização combinada ao 

uso de modificador químico Pd:Mg (3:2). Os resultados obtidos foram promissores e necessitam 

de estudos adicionais relacionados à otimização das condições aplicadas na extração. Além disso, 

DES formados por ácidos carboxílicos foram utilizados no método de extração induzida por 

quebra de emulsão (EIEB) e aplicado em óleos vegetais com determinação por Espectrometria de 

Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES). Diferentes solventes foram 

avaliados e se obteve a maior faixa de recuperação (86-90%) com o uso do NADES composto de 

cloreto de colina: ácido oxálico:água (1:1:4) aliado ao surfactante Triton X-100 (5% v/v), 

alcançando recuperações >93% para diferentes analitos. Além disso, foram investigadas as 

condições de extração (tempo de extração, emulsificação e quebra) empregando estratégias de 

otimização multivariada. Os métodos de extração líquido-líquido propostos neste estudo 

apresentaram vantagens potenciais frente a métodos tradicionais atribuídas à simplicidade, baixos 

custo e rapidez. Estes resultados ampliaram a compreensão e o potencial de aplicação de solventes 

eutéticos em métodos de extração líquido-líquido utilizando técnicas de espectrometria atômica 

para a determinação elementar. 
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Modelos numéricos são reproduções das características físicas do ambiente em escala reduzida, 

desenvolvidas a partir da resolução de um conjunto de equações diferenciais parciais não lineares 

para cada componente considerada no modelo. A modelagem teve sua origem na meteorologia 

especialmente para previsão do tempo, e posteriormente começou a ser empregada para estudos 

oceanográficos também. Apesar de mais recente, a modelagem numérica em ambientes aquáticos 

é amplamente utilizada em diversos níveis, como obras de dragagem, emissários submarinos e 

barragens, estudos ambientais e de vulnerabilidade costeira, prospecção de áreas para produção 

de energia, entre muitas outras aplicações. Este trabalho tem como objetivo construir rotinas de 

construção automatizada das condições iniciais(IC) e de contorno(BDY) de parâmetros 

atmosféricos e oceânicos essenciais para a modelagem numérica com base no modelo 

TELEMAC-MASCARET. As rotinas foram desenvolvidas na linguagem de programação Python 

v3 e já estão em funcionamento, ao todo 3 scripts foram gerados (get.py, atmcon.py e ocecon.py), 

onde o primeiro acessa os servidores NOMADS/NOAA e faz o download das condições 

atmosféricas do modelo global "Global Forecast System (GFS)" e das condições oceânicas do 

modelo global "Real-Time Ocean Forecast System (RTOFS)" pra o dia atual +5 dias de previsão 

e gera gráficos de verificação dos dados, posteriormente os dois scripts ...con.py são inicializados 

e iniciam o processo de interpolação dos dados globais para a malha numérica utilizada pelo 

modelo e formatação para estrutura de dados interpretável pelo modelo, ao todo onze dados .dat 

são gerados: CI E BDY do oceano para salinidade, temperatura, velocidade corrente u e 

velocidade corrente v (8 dados oceânicos) e CI da atmosfera para temperatura, pressão e vento (3 

dados atmosféricos). Apesar do script estar configurado para um modelo de previsão para região 

de Paranaguá, os scripts são facilmente editáveis, funcionam para qualquer malha numérica do 

formato selafin, os bancos globais de dados podem ser alterados também, desde que sigam o 

protocolo de acesso OpenDAP. 
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Em 1987, Eckmann et. al. baseou-se no teorema de recorrência de Poincaré, para desenvolver 

uma ferramenta simples e bastante efetiva, o Gráfico de  Recorrência, ou RP’s (do inglês 

Recurrence Plots), utilizado hoje em trabalhos de diversas áreas para avaliar propriedades 

dinâmicas de sistemas. Para uma análise mais detalhada de tais RP 's, é necessário observar 

determinadas propriedades como linhas diagonais, horizontais, entropia, entre outros. Para isso, 

com o passar dos anos, diversos quantificadores foram sendo desenvolvidos para quantificar as 

características citadas acima. Um importante problema nos RQA’s é a definição coerente  do raio 

de vizinhança (ε), uma vez que essa quantidade define se dois estados são recorrentes ou não 

recorrentes. Caso esse raio de vizinhança seja grande demais, haverá recorrências excessivas, 

sobrepondo as informações do sistema. Porém se for pequeno demais, muitas informações 

importantes podem ser perdidas. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho realizado durante 

a vigência do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), no Departamento de Física, foi reunido os principais tópicos da 

literatura em transições caóticas e hiper caóticas, baseados na teoria de Recorrência de Poincaré, 

no intuito de classificar o desempenho das ferramentas numéricas existentes para a quantificação 

de propriedades dos RP’s, os Quantificadores de Recorrência (ou RQA’s, do inglês Recurrence 

Quantification Analysis), ao aplicar o método canônico de análise e os quantificadores via 

maximização da entropia de microestados de recorrências, para então comparar os resultados ao 

analisar sistemas hiper caóticos. Tal comparação apresentou resultados relevantes na detecção 

para a transição hiper caótica em diferentes sistemas dinâmicos modelados,o que demonstra um 

grande potencial para a técnica, que será explorado de forma mais detalhada em projetos futuros. 
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MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE SEMENTES DE MAMÃO PARA OBTENÇÃO DE 
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As aplicações de nanomateriais se destacam nos últimos anos em especial pela sua facilidade de 

preparo e modificação para aplicação em diversas áreas. As nanopartículas de ouro se destacam 

por possuir uma infinidade de propriedades que as tornam aplicáveis em diversas áreas, como: 

área biomédica e biotecnológica, devido ao seu potencial antioxidante, antimicrobiano e anti-

inflamatório. Para produzi-las um dos melhores métodos estabelecidos na literatura é através da 

redução dos íons de Au3+ do ácido cloroáurico com agentes redutores e estabilizantes como o 

citrato de sódio.  Entretanto, há recentemente avanços na substituição dos agentes redutores por 

opções mais sustentáveis, como o uso de extratos de folhas e sementes de plantas e frutos diversos, 

devido a presença de compostos que possuem capacidade de fazer a redução dos íons de Au3+, 

como é o caso dos flavonoides, esteróis, terpenos e fenóis. Atualmente a semente de mamão é um 

subproduto descartado, sem alto valor agregado, cuja composição é rica em diversos componentes 

citados anteriormente. Além disso, possui propriedades pertinentes, como seu potencial anti-

helmíntico, bactericida e cicatrizante. O objetivo deste trabalho foi comparar diferentes condições 

de extração de sementes do mamão levando em consideração o rendimento e a possibilidade de 

aplicações na síntese de nanopartículas de ouro. Para isso sementes do mamão foram separadas 

da polpa, lavadas e secas em estufa a 40º C por 72 horas, maceradas usando um almofariz e pistilo 

até formar um pó, posteriormente testadas com diferentes solventes a fim de comparar o 

rendimento e a influência na morfologia e agregação das nanopartículas de ouro. Amostras 

contendo 1 grama de semente maceradas foram diluídas em diferentes solventes na proporção de 

1:40 (m:V) em etanol, n-Hexano, e sequencialmente em n-Hexano, acetato de etila e etanol, foram 

submetidas a radiação ultrassônica por sonicador de ponteira por 5 minutos. Os extratos foram 

utilizados na concentração de 10 mg/mL para concentração de 1 mM de HAuCl4 aquecido a 80 

°C sob agitação magnética. A caracterização foi feita inicialmente por Espectroscopia de UV-Vis 

para verificação da banda de absorção característica e posteriormente por Microscopia Eletrônica 

de Transmissão (MET) para verificação da morfologia. Os resultados parciais indicam diferenças 

consideráveis entre as extrações com diferentes solventes, as amostras apresentaram picos de 

absorbância em comprimentos de onda diferentes. As menores partículas observadas foram 

obtidas pela extração sequencial com diâmetros na ordem de 10 nm. 
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Entender os eventos de inundações e sua relação com as tempestades que ocorrem na mesma 

região depende da combinação de uma grande quantidade de dados que descrevam a meteorologia 

e a morfologia da área estudada. Através desse método, diversos estudos e análises hidrológicas 

foram desenvolvidos, bem como modelos hidrológicos capazes de realizar estimativas de 

escoamento nas bacias hidrográficas. Contudo, zonas costeiras possuem a particularidade de 

serem regiões geográficas que apresentam interações da terra, do ar e do mar, assim, bacias 

hidrográficas contidas nessa região podem estar sujeitas à influência do mar, mais 

especificamente do nível de maré, que, por sua vez, pode ser um fator causador ou potencializador 

de inundações. 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. 

Os dados utilizados nesses modelos tratam da sub-bacia hidrográfica do rio Nhundiaquara e da 

baía de Paranaguá, os quais pertencem à bacia Litorânea do estado do Paraná. A implementação 

desses modelos resultou em gráficos que podem ser analisados separadamente ou em conjunto, 

sendo que, de forma unificada, é possível ter uma melhor perspectiva da possibilidade de 

ocorrência de inundações através da exposição de altos valores de vazões, provenientes da soma 

de grandes volumes de chuvas, e de altos níveis de marés. Sendo assim, o uso de modelagem 

hidrológica que combina um modelo chuva-vazão com um modelo de marés traz a possibilidade 

da realização de planejamento e execução de medidas preventivas e mitigadoras de forma prévia 

ao evento de inundação, principalmente nas regiões próximas aos corpos hídricos do município, 

evitando danos à sociedade local. 
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OTIMIZAÇÃO DO DESEMPENHO E EMISSÕES DE MOTORES DE IGNIÇÃO POR 

COMPRESSÃO OPERANDO EM MODO DUAL FUEL (DIESEL + GÁS NATURAL 
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A eficiência dos veículos automotivos tem sido muito debatida nas últimas décadas, visto que a 

maior parte da frota mundial utiliza combustíveis fósseis, que são esgotáveis. A IEA (Agência 

Internacional de Energia) estima que a demanda mundial foi de mais de 4 milhões de toneladas 

de óleo no ano de 2018. Além disso, a combustão de combustíveis fósseis emite substâncias 

prejudiciais ao meio ambiente e que podem causar danos à saúde humana.  Nesse contexto, o gás 

natural é uma opção atrativa de uso como combustível em motores de combustão interna por 

compressão operando com óleo Diesel, pois sua aplicação neste tipo de motor não requer grandes 

alterações construtivas. Em termos de emissões de gases poluentes apresenta uma queima que 

reduz consideravelmente as emissões de óxidos de nitrogênio, NOx e material particulado e 

mantém eficiência térmica em nível elevado. Porém as emissões de hidrocarbonetos, HC, 

aumentam devido à alta concentração de metano (CH4) na composição do gás natural. Dessa 

forma, surge a necessidade de desenvolver tecnologias que sejam capazes de estimar a relação de 

gás natural e Diesel, visando minimizar as quantidades de gases poluentes obtidas.  Para isso, 

deve-se desenvolver e validar métodos de simulação e otimização que modelem da melhor forma 

possível os processos físico-químicos envolvidos nos ciclos de um motor a compressão dual fuel. 

Este estudo tem por objetivo maximizar do consumo específico, torque e redução de emissões de 

motores de combustão interna utilizando modelo zero dimensional. Além disso, pretende-se 

implementar um modelo baseado em aprendizado de máquina para gerar uma função preditiva 

das variáveis desejadas. Uma rotina de otimização estocástica multi-objetivo baseado em 

algoritmos evolutivos foi utilizada para encontrar as melhores configurações dos parâmetros de 

operação do motor em modo dual fuel (Diesel/gás natural) otimizam consumo específico e torque 

e que minimizam as emissões. 
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EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO ENZIMÁTICO NO PROCESSO DE DIGESTÃO 
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No ano de 2021 o estado do Paraná foi responsável pela produção de mais de 182 mil toneladas 

de tilápias, consolidando o estado no cenário da tilapicultura nacional. Contudo, toda esta cadeia 

agroindustrial envolvendo a produção, abate e processamento do pescado gera em consequência 

um grande volume de resíduos, principalmente efluentes com elevado teor lipídico. Dentre as 

diversas alternativas de tratamento de água residuária disponíveis, a digestão anaeróbia é 

largamente empregada para efluentes oriundos de abate animal, apresentando como vantagens a 

produção do biofertilizante e do biogás, provenientes da biodegradação dos compostos do resíduo. 

No entanto, alguns fatores podem comprometer a eficiência deste tratamento, e dentre eles está a 

elevada carga lipídica que pode estar presente no efluente. Neste sentido, objetificou-se com o 

presente trabalho a análise do efeito do pré-tratamento enzimático no processo de digestão 

anaeróbia de água residuária com alto teor de gordura. O resíduo foi obtido em um abatedouro de 

peixes localizado na região Oeste do Paraná, sendo encaminhado posteriormente para o 

Laboratório de Química Analítica e Análises Ambientais da UFPR – Setor Palotina, para 

caracterização quanto a parâmetros de pH, demanda química de oxigênio (DQO), óleos e graxas 

(O&G), sólidos totais, voláteis e fixos, ácidos voláteis totais e alcalinidade. Posteriormente, foi 

submetido ao pré-tratamento enzimático, sendo o efluente pré-tratado encaminhado para a 

digestão anaeróbia, onde será analisado o efeito do pré-tratamento enzimático no processo de 

biodigestão, através do monitoramento por meio da realização semanal das mesmas análises 

empregadas na caracterização do efluente. Até o presente momento o experimento ainda se 

encontra em andamento e os dados não foram analisados.  
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O objetivo principal deste programa de iniciação científica foi o desenvolvimento de um modelo 

matemático adaptado que consiga representar as principais características do sistema portuário da 

Administração de Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) quanto ao problema de alocação de 

berços (PAB) acoplado ao problema de alocação de guindastes (PAG). O PAB consiste em buscar 

o melhor cronograma de atracação dos navios em terminais portuários, com o objetivo de 

minimizar o tempo total de serviço, ao mesmo tempo que busca maximizar a ocupação do cais. 

O PAG consiste em determinar a alocação dos guindastes, com a finalidade de diminuir o tempo 

de atendimento dos navios atracados nos cais, e consequentemente, reduzir os custos de operação 

do sistema como um todo. O modelo matemático proposto, denotado Modelo Dinâmico Contínuo 

com Guindastes Adaptado (MDCGad), foi concebido a partir de estudos bibliográficos que 

contemplaram na literatura os dois problemas e de outras pesquisas que tratam da junção do PAB 

e PAG. Além disso, foram utilizados estudos elaborados em programas de iniciação científica 

anteriores, acrescidos de conceitos operacionais reais, dados por um especialista, em relação à 

operação de atracação e ao carregamento/descarregamento dos navios. O MDCGad integra o 

Modelo Dinâmico Contínuo previamente desenvolvido, com uma releitura do PAG, a qual 

interpreta os principais atributos reais do sistema portuário do APPA. Como resultados, foram 

apresentados: um estudo bibliográfico; as formulações matemáticas do MDCGad; e por fim, um 

Diagrama de Gantt, elaborado através da execução do modelo proposto considerando instâncias 

simples compostas por cinco berços, cinco navios e um número variável de guindastes. Com este 

estudo de casos, foi possível observar como a formulação matemática considera cada um dos 

problemas acoplados, indicando que é factível a elaboração de metaheurísticas, dada a alta 

complexidade do problema demonstrada na literatura.  

  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  780 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE TI PELA TÉCNICA 

ASSISTIDA POR PLASMA PÓS-CONTAMINAÇÃO COM BACTÉRIAS 

Nº 202211773 

Autor(es): Rafael Luis Novak 

Orientador(es): Claudia Eliana Marino Zarbin 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Esterilização, Plasma Frio, Titânio Grau 2 

 

A esterilização de materiais utilizados em diversas áreas da saúde é imprescindível para evitar 

infecções e complicações em pacientes. A aplicação de tratamentos de superfície por plasma vem 

crescendo continuamente nas últimas décadas. Este crescimento está associado à grande 

versatilidade destes tratamentos e o seu baixo impacto ambiental. O objetivo principal desta 

pesquisa é avaliar o processo de esterilização via plasma após contaminação na superfície do Ti-

grau 2 com bactérias Gram + (Staphylococcus aureus), Gram – (Pseudomonas aeruginosa) e 

micobactéria (Mycobacteria smegmatis). Além disso, o estudo visa propor uma alternativa aos 

métodos de esterilização já existentes, como o autoclave e o óxido de etileno, que apresentam 

limitações de uso e de eficácia. Aqui, o processo de erosão iônica foi realizado por plasma de 

água na temperatura de 60 °C por 10 minutos. A partir da contagem de células viáveis antes e 

após tratamento, verificou-se que o plasma de água foi capaz de eliminar ou inativar qualquer 

bactéria presente, para as três colônias de bactérias em teste, cada um realizado em quintuplicata. 

Ainda, pela análise morfológica das superfícies, através da microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) das amostras antes e depois do tratamento, verificou-se que as placas de titânio 

contaminadas, após tratamento, tornaram-se indistinguíveis de uma superfície de titânio-

referência, lixada e esterilizada em autoclave. A partir dos resultados obtidos, a esterilização de 

implantes de titânio com plasma de água por apenas 10 minutos pode ser considerada um 

procedimento de esterilização de controle preciso, de sensibilidade em escala nanométrica e de 

baixíssimo impacto ambiental, sendo uma potencial alternativa aos métodos já consolidados, em 

especial, para tratamento de próteses de titânio. 
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Utilizando a técnica LEED (Difração de Elétrons de Baixa Energia), é possível calcular as curvas 

de intensidade provenientes da tensão causada pela difração, obtida através da emissão de feixes 

de elétrons, que devem possuir em torno de 600 eV, sobre um cristal de baixa energia. Tornando 

viável a estruturação e caracterização de modelos teóricos das composições espaciais atômicas. 

Este estudo possui enorme relevância para a definição das especificidades físicas características 

do material de estudo, pois torna possível o embasamento para a definição estrutural atômica do 

cristal e seu arranjo espacial.  Nesta etapa foi considerado para estudo o sistema do elemento 

Rh(111). Os cálculos são fundamentados a partir de análises experimentais, previamente 

realizadas no laboratório de física de superfícies na Universidade Federal de Minas Gerais. E 

posteriormente com a utilização de programas computacionais, como o phase shift, responsável 

por determinar as matrizes de espelhamento entre átomos e simular de forma visível a difração 

dos elétrons. Se faz possível a observação das interações e simulações das estruturas dos sólidos 

trabalhados. A partir do método LEED,  os resultados obtidos são representados por meio de 

gráficos que demonstram através de curvas, a variação de energia dos feixes de elétrons em 

relação a intensidade. A simulação e o cruzamento de dados torna possível a validação dos 

modelos propostos, que se sustentam a partir do fator de confiabilidade (R), que basicamente 

retrata que curvas com valores mais próximos a zero tendem a ser semelhantes. E com isso as 

curvas experimentais são equiparadas às teóricas. Com o Rh(111), os dados teóricos obtidos por 

intermédio do programa phase shift foram comparados aos experimentais e assim é possível 

perceber que sua estrutura é de natureza cúbica de face centrada, onde todos os átomos são 

interligados à um central. Também foi determinado o fator de confiabilidade do sistema, de 

Rp=0.0538, demonstrando coerência entre as curvas teóricas e experimentais. Conclui-se então 

que os resultados são condizentes com a estruturação apresentada nas literaturas para o Ródio e 

assim demonstrando a eficácia eficiência da técnica LEED. 
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A gestão de velocidade abrange uma série de medidas envolvendo a fiscalização, engenharia e 

educação no trânsito com o objetivo de reduzir a incidência dos excessos de velocidade, visando 

reduzir o número de sinistros no trânsito. A fiscalização eletrônica é uma estratégia importante 

nesse contexto. Este trabalho tem como objetivo quantificar o impacto da utilização de radares 

implementados em Curitiba de abril a novembro de 2021 sobre a velocidade praticada utilizando 

dados naturalísticos. Os dados, referentes aos trajetos percorridos por uma amostra de condutores 

foram obtidos por meio do Estudo Naturalístico de Direção Brasileiro, no qual foi realizada a 

instrumentação e o monitoramento da tarefa real de condução com câmeras e um receptor GPS, 

gerando dados referentes à posição geográfica e velocidade instantânea. Esses trajetos foram, 

então, sobrepostos na malha viária de Curitiba utilizando o software QGIS. Também foi utilizado 

o cadastro dos dispositivos de fiscalização eletrônica que foram implementados, retirados ou 

mantidos durante o período analisado, fornecidos pela gestão municipal. Foram delimitadas zonas 

de análise de velocidades compreendendo 200 metros antes e 200 metros depois do local do 

dispositivo existente ou retirado. Dentro dessa zona de análise de velocidades, foi realizada uma 

verificação com o objetivo de descartar viagens onde o condutor trafegava em baixa velocidade 

devido a outros fatores que não o dispositivo de fiscalização eletrônica, como, por exemplo, 

devido à realização de conversões ou ao regime de tráfego congestionado da via. Em seguida, 

utilizando uma aplicação desenvolvida pelo grupo de pesquisa, foram calculadas as distâncias 

entre cada segundo de viagem dos condutores dentro da área de influência do radar, através de 

um mapa de linhas. Com o apoio dos dados de posição e velocidade instantânea dos condutores 

foi possível plotar os perfis de velocidade por radar e por condutor (viagem ou passada), 

facilitando a análise comparativa dessas velocidades na avaliação estatística dos resultados. Os 

resultados preliminares mais consistentes indicam a redução da velocidade praticada pelos 

condutores nos casos onde foram implantados radares, independente da alteração ou não do limite 

de velocidade máximo permitido pela via. De maneira geral, as medidas de gestão de velocidade 

implementadas tiveram efeito positivo sobre a redução da velocidade praticada. 
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A busca pela compreensão acerca das propriedades físicas da matéria é tópico relevante na 

produção científica contemporânea. Estas, por sua vez, têm sua origem microscópica na estrutura 

eletrônica de seus compostos, que, de maneira concisa, significa o modo com o qual se arranjam 

os elétrons sob uma perspectiva energética. Neste trabalho, é feito um estudo teórico sobre 

cobaltitas de estrôncio e de lantânio (SrCoO3 e LaCoO3), bem como efeitos da substituição 

gradual por La em locais de Sr, na forma La1-xSrxCoO3, com x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1. Este 

conjunto de compostos, pertencentes a uma classe denominada perovskita, possui uma vasta gama 

de propriedades físicas que podem ser aplicadas na tecnologia, em especial, para os compostos 

mencionados, ferromagnetismo e condutividade elétrica em função tanto da temperatura quanto 

da substituição, na forma de dopagem de elétrons ou buracos. Para este estudo é utilizada a Teoria 

do Funcional da Densidade (DFT) para modelagem do problema de muitos corpos. Para a 

simulação da célula cristalina dos compostos, foram utilizados os softwares VESTA e WIEN2k, 

sendo este último fundamental também para o foco principal do estudo, que é o cálculo da 

estrutura eletrônica, cujos resultados são avaliados através da análise dos gráficos de densidade 

de estados (DoS), esta que, por sua vez, contém a informação da quantidade de estados eletrônicos 

localizados em cada região de energia. Além do cálculo da estrutura eletrônica dos compostos 

para cada grau de substituição em locais de Sr, o estudo trata de discutir a influência desta 

substituição, bem como estimar o valor deste parâmetro para o qual ocorre a transição de fase 

metal-isolante, considerando este como principal fator que influencia o fenômeno. Para este 

último objetivo, a fim também de aferir a validade dos mecanismos utilizados, os resultados 

obtidos são comparados com bibliografias sobre estudos semelhantes. 
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Este trabalho mostra o estudo de duas amostras de peixes 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). A biota já registrada é rica e diversificada, incluindo icnofósseis, 

coprólitos, invertebrados, vertebrados (peixes actinopterígios Santosichthys mafrensis e 

Roslerichthys riomafrensis, restos de tubarão e conodontes. As amostras NR 9191 PV A,B e NR 

9074 A,B analisadas neste trabalho provém do afloramento denominado CAMPALEO, localizado 

em Mafra-SC. Nesse estado de preservação, foi possível analisar a morfologia geral dos peixes, 

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. A amostra NR 9074 A está preservada 

em planta, mede 23 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 0,2 a 

0,4 cm de comprimento. Ambas as amostras estão no Laboratório de Paleontologia (LABPALEO) 

do Setor de Ciências da Terra da UFPR. Ao analisar as amostras, observamos que as escamas 

apresentam formato romboide e são ganoides. A análise histológica das escamas demonstrou que 

as mesmas são compostas por três camadas: esmalte (ganoína), dentina e osso lamelar, como nos 

demais peixes Palaeonisciformes. A comparação dos exemplares NR 9191 PV A,B e NR9074 

A,B com a reconstrução de Roslerichthys riomafrensis mostram semelhanças nas estruturas das 

nadadeiras caudais bifurcadas, e nas estruturas gerais das demais nadadeiras. Em relação à 

distância do crânio e da nadadeira dorsal nas amostras estudadas, não foi possível fazer tal análise 

pela ausência de preservação do crânio nas amostras, somente é possível observar certa 

semelhança entre a distância da nadadeira dorsal para a nadadeira caudal, levando em 

consideração a reconstrução de Roslerichthys riomafrensis. Nas demais nadadeiras a comparação 

entre as distâncias não foi semelhante. A preservação de peixes no Folhelho Lontras é 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. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  785 

CIÊNCIA NA ESCOLA - APLICATIVO I 

Nº 202211789 

Autor(es): Lucas de Freitas da Silva 

Orientador(es): Eduardo Todt 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Dispositivos Móveis, Implementação, Objetividade 

 

O Projeto Ciência na Escola durante os últimos dois meses buscou expandir diversos aspectos de 

diferentes áreas para desenvolvimento do aplicativo, sempre procurando evoluir gradativamente 

no processo de produção, tanto na área de design quanto na estruturação e implementação dos 

conceitos dentro do aplicativo, sem pular etapas e respeitando o planejamento. Como houveram 

novas entradas de membros no grupo, foram retomados alguns conceitos e definições para melhor 

entendimento do conteúdo teórico do projeto, assim, apresentando todas as ideias para os novos 

integrantes. Foi trabalhado durante esse período de dois meses, o aprazamento dos objetivos do 

projeto até o mês de outubro, assim, dividindo melhor as tarefas entre todos os membros e 

conquistando maior objetividade. Além da questão dos prazos, foi discutido o que está mais 

urgente para desenvolver na questão de programação e implementação no software. Até o mês de 

outubro, pretendemos efetuar a Prototipação do dashboard, a Implementação da API e a 

Prototipação do aplicativo, assim alcançando as metas que introduzimos no cronograma proposto 

durante a definição de conceitos e validação dos requisitos. Devido a minha formação, sou 

membro diretamente ligado ao desenvolvimento do aplicativo em dispositivos móveis, onde 

procuro usar os conceitos que aprendi e utilizei em outros softwares para a implementação, assim 

fazendo com que por exemplo, os usuários tenham acesso somente a informações destinadas a 

ele, mostrando mais segurança com os dados, além do uso de recursos dos dispositivos móveis 

para melhor processamento dos protocolos, trazendo mais praticidade e responsividade da relação 

da plataforma com o usuário. Acredito que seguindo o cronograma, em dois meses teremos um 

protótipo em fase inicial para representar a implementação do projeto dentro do projeto, sendo 

possível o teste de envio de protocolos, para que assim, em algum tempo, seja disponibilizado 

para a comunidade efetuar os protocolos dentro de suas áreas. 
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A utilização de enzimas imobilizadas se tornou algo extremamente eficiente para aplicação em 

processos biocatalíticos nos diferentes setores da indústria, pois a técnica de imobilização confere 

vantagens, como por exemplo, a alta pureza da síntese de produtos específicos regidos pela régio- 

e enantiosseletividade das enzimas, pode melhorar a estabilidade da enzima, permite seu reuso e 

a fácil separação do meio reacional ao final de um processo. Lipases são enzimas do tipo 

hidrolases, que catalisam a hidrólise de triglicerídeos, tendo como produtos gliceróis e ácidos 

graxos, e a síntese de ésteres (reação inversa), na presença ou ausência de solventes orgânicos. A 

exemplo disso, tem-se a síntese de ésteres de cadeia longa, largamente utilizados como 

biocombustíveis, biolubrificantes e emolientes. No entanto, para que a aplicação industrial dessas 

enzimas seja vantajosa, é necessária a utilização de uma estratégia de imobilização, que aumente 

a estabilidade da enzima frente às condições de reação e às suas variações de temperatura, e possa 

possibilitar a sua reutilização. A metodologia aplicada à biocatálise com lipases envolve as 

técnicas de produção e caracterização destas enzimas, as técnicas de imobilização e as técnicas 

de aplicação de lipases em produtos como os ésteres de interesse industrial, como por exemplo, o 

biodiesel e os fármacos quirais. Assim, durante o curto período de participação no programa IC 

(2 meses), foi acompanhada a rotina de trabalho no Laboratório de Tecnologia Enzimática e 

Biocatálise do Departamento de Química da UFPR para aprender as metodologias relacionadas à 

preparação dos suportes sólidos para imobilização de lipases por adsorção (através de interações 

fracas, como as hidrofóbicas) ou por ligação covalente. Foram imobilizadas as lipases estudadas 

no grupo de pesquisa nos suportes sólidos (Accurel MP 1000 e Immobead 150), determinando-

se e comparando-se as atividades de hidrólise e de esterificação dos preparados imobilizados 

mediante análises por métodos espectrofotométricos (Lowry-Tinsley e p-NP) e titulométrico (pH-

STAT). A aprendizagem destas metodologias proporcionará o desenvolvimento de um futuro 

plano de trabalho na área de enzimologia e biocatálise. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  787 

IMPACTO DOS  RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUÍDOS NO PLANEJAMENTO 

DA OPERAÇÃO  DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

Nº 202211799 

Autor(es): Elen de Jesus Santana 

Orientador(es): Clodomiro Unsihuay Vila 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Geração Distribuída, Planejamento Da Operação, Sistemas Hidrotérmicos 

 

A inserção das fontes de energia renováveis vem crescendo no sistema elétrico mundial. Esse 

aumento foi impulsionado tanto em razão dos impactos ambientais da geração de energia, quanto 

pela busca por uma matriz energética mais diversa. Um dos maiores exemplos desse aumento 

pode ser observado com relação à geração distribuída, sendo a energia solar fotovoltaica uma 

tendência no setor. Contudo, a grande inserção desses recursos traz consigo novos desafios diante 

do planejamento da operação do sistema. Com isso, o presente trabalho busca analisar o impacto 

da geração distribuída solar e eólica no despacho de outras fontes de energia. Um modelo 

computacional para o despacho hidro-termo-eólico foi utilizado como base para o 

desenvolvimento desse trabalho. O horizonte de planejamento considerado é de um ano (dividido 

em 12 meses), e a função objetivo do problema visa obter os menores custos de operação do 

sistema. A inserção da geração distribuída solar e eólica na formulação foi realizada 

considerando-a como um dado já conhecido do sistema, tendo toda sua energia sendo utilizada 

para atender a carga no momento de sua geração. Como teste foi utilizado um subsistema já 

proposto na literatura, equivalente ao subsistema sul brasileiro. Foram considerados três cenários 

para a análise, correspondentes aos anos de 2021, 2031 e 2050. Esses dados foram levantados 

considerando dados históricos da operação e projeções de crescimento. O modelo computacional 

utiliza a linguagem de programação Python 3.7.4 e o solucionador Gurobi 9.5.0. Para cada cenário 

foram simulados casos considerando a presença e a ausência da geração distribuída no sistema, a 

fim de avaliar seu impacto no despacho hidrotérmico. Os resultados das simulações demonstram 

que a inserção da geração distribuída no planejamento da operação de um sistema hidro-termo-

eólico causa uma redução do custo da operação do mesmo. Além disso, mostram a relevância da 

inserção da geração distribuída para a diversificação da matriz elétrica, e para o aumento da 

segurança energética de longo prazo em sistemas hidro dominantes, como o brasileiro. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  788 

ESTUDO NATURALÍSTICO DE DIREÇÃO BRASILEIRO: GEOMETRIA DE 

INTERSEÇÕES URBANAS E GESTÃO DA VELOCIDADE 

Nº 202211800 

Autor(es): Joao Vitor Ferreira Vieira 

Orientador(es): Jorge Tiago Bastos 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Estudo Naturalístico De Direção, Interseções Urbanas, Velocidade 

 

Os sinistros de trânsito estão entre as principais causas de morte no mundo. Entre os fatores 

decisivos para sua ocorrência e severidade destaca-se o excesso de velocidade ou a prática de 

velocidades inadequadas no contexto de condução. O Estudo Naturalístico de Direção vêm sendo 

uma alternativa de metodologia no campo da segurança viária, no qual é possível observar o 

comportamento e a velocidade dos condutores em diversas situações reais de trânsito por meio de 

um veículo equipado com câmeras e um receptor GPS. Como parte do estudo Naturalístico de 

Direção Brasileiro (NDS-BR), o objetivo deste trabalho foi analisar o perfil de velocidade de 

veículos em manobras de curvas em cruzamentos no ambiente urbano e qual a influência da via 

para a escolha da velocidade. Após a coleta de dados geográficos, de vídeo e velocidade 

instantânea de 32 condutores, foram analisados 1.369 movimentos de conversão em interseções. 

Foram selecionadas as manobras de conversão que representavam movimentos fluidos e sem a 

interferência de congestionamentos, pedestres e ciclistas atravessando a via juntamente com o 

veículo realizando a conversão, bem como aquelas com redução de velocidade durante a curva, 

restando 1.201 movimentos analisados. Assim sendo, foi avaliada a influência da geometria da 

curva através do ângulo de deflexão da conversão e do raio junto ao meio fio. Foram calculados 

a velocidade durante a curva e o ΔV correspondente (diferença entre a velocidade média durante 

e antes da curva). As conversões foram então agrupadas segundo o ângulo de deflexão e o raio 

junto ao meio fio para posterior análise estatística. 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 

de 90º e 120º em relação às curvas de 60º, as quais, por sua vez, apresentam redução maior que 

as curvas de 30º. Além disso, para as curvas de 90º à direita (n = 536), as velocidades adotadas 

durante a curva foram em média menores para raios de esquina inferiores a 5 metros, ainda que a 

diferença para os raios maiores não tenha resultado estatisticamente significativo. Esses 

resultados demonstram a efetividade das intervenções geométricas relacionadas ao ângulo de 

deflexão em interseções como estratégias de gestão de velocidade em áreas urbanas.  
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A agricultura de precisão é um conjunto de técnicas que visa gerir a lavoura a partir do princípio 

da variabilidade espacial. Dentre essas ferramentas, o NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) tem sido muito utilizado no monitoramento da variabilidade espacial do vigor das culturas. 

Muitos trabalhos apresentam correlação positiva entre NDVI e atributos químicos do solo, e 

produtividade das culturas, contudo poucas pesquisas relacionam esse índice com os 

bioindicadores de solo, atributos extremamente importantes no acesso à sua saúde e fertilidade 

funcional. Dessa forma, o presente trabalho investigou a variabilidade espacial dos bioindicadores 

de solo e sua correlação com NDVI e produtividade da cultura da soja, como forma de avaliar a 

possibilidade de uso do NDVI na definição de zonas de manejo de bioindicadores de solo. Os 

bioindicadores avaliados foram Respiração Basal do Solo (RBS), Carbono da Biomassa 

Microbiana (C-BMS), Unidade Formadora de Colônias (UFC), Quociente Metabólico do Solo 

(qCO2) antes do plantio e ao final do ciclo da cultura, e β-glicosidase apenas ao final do ciclo. O 

NDVI foi calculado 2, 31, 40 e 80 dias após a semeadura (DAS). Observou-se que as maiores 

correlações foram obtidas entre os bioindicadores coletados antes do plantio e o NDVI datado de 

80 DAS, demonstrando a antecipação dos bioindicadores no diagnóstico da saúde do sistema de 

produção, sendo 0,39 para o C-BMS, -0,61 para a RBS e -0,66 para o qCO2. A RBS referente à 

primeira coleta também apresentou a maior correlação com a produtividade (-0,53). Os 

bioindicadores coletados ao final do ciclo não apresentaram correlação com o NDVI da data em 

questão, concluindo-se que o índice não pode ser utilizado na definição de zonas de manejo para 

os bioindicadores, visto que os bioindicadores se mostram mais antecipados no reflexo da saúde 

do solo do que o índice de vegetação utilizado neste trabalho. 
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Esse trabalho apresenta o resultado da aplicação de técnicas de melhoria de estabilidade e 

linearidade em um amplificador de potência (PA) multimodos diferencial em tecnologia CMOS 

130 nm. Esse PA utiliza topologia cascode e é dividido em dois estágios principais, o estágio de 

ganho e o estágio de potência, sendo que em ambos os estágios existem transistores que podem 

ser ativados e desativados de forma a gerar quatro modos de operação diferente para o circuito. 

Cada um desses modos de operação é capaz de entregar uma potência de saída diferente, sendo 

que o modo que possui maior potência de saída também possui maior consumo de energia, e o 

modo que possui menor potência de saída também apresenta menor consumo. Com isso, o PA 

original apresenta estabilidade incondicional nas simulações de esquemático, porém, ao simular 

isoladamente os estágios de ganho e potência, esses dois estágios não apresentaram estabilidade 

incondicional, o que também contribuiu para que o circuito completo não apresentasse 

estabilidade incondicional nas simulações pós-leiaute. Sendo assim, com o objetivo de obter uma 

melhoria na estabilidade geral do circuito, e a fim de tornar os dois estágios principais também 

incondicionalmente estáveis, foram realizadas modificações no circuito. No estágio de ganho 

foram adicionados capacitores cruzados entre os drenos e fontes dos transistores fonte comum, e 

no estágio de potência foram realizadas modificações em uma rede de realimentação RC já 

existente no circuito. Os impactos e resultados dessas modificações foram observados através de 

simulações realizadas a nível de esquemático utilizando o software Cadence Spectre RF. Com 

isso, esses dois estágios passaram a apresentar estabilidade incondicional e, por consequência, 

também houve uma melhoria na estabilidade geral do circuito. Devido a essas modificações o 

circuito apresentou uma queda no valor do ganho que, no circuito original variava de 30,3dB a 

31,7dB, e agora varia de 28,6dB a 28,8dB. Apesar da diminuição nos valores, agora o circuito 

apresenta uma menor variação de ganho entre os modos de operação, o que era um dos objetivos 

do circuito original, e pode ser considerado uma vantagem. Outra métrica afetada foi o ponto de 

compressão de 1dB (OCP1dB) que, nesse caso, apresentou uma pequena melhoria, onde no 

circuito original variava de 20,6dBm a 25,5dBm, e agora varia de 20,9dBm a 25,6dBm. Por fim, 

foi observado que o impacto na eficiência de potência adicionada (PAE) foi pequeno. 
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A Sedimentologia é a ciência que analisa os processos responsáveis pela formação das rochas 

sedimentares, ou seja, as compostas por grãos de sedimentos frutos de erosões e processos 

hidrodinâmicos, que vão sendo depositados nos ambientes ao longo do tempo. Visando a 

compreensão das formação e composição do solo do nosso litoral, nasce o projeto “Estudos em 

Geologia do Litoral do Paraná e Análise de Sedimentos e Granulometria em Laboratório”, como 

uma forma de investigar as dimensões físicas e distribuição das partículas de sedimentos presentes 

no ambiente. Para realizar tal investigação é necessário se valer de uma classificação 

granulométrica, e neste estudo demos aplicação aos padrões definidos por Folk & Ward (1957), 

ou seja classifica o sedimento pelo tamanho do grão, onde denomina-se argilas as partículas 

menores que 0,004 mm, aquelas posicionadas entre 0,004 mm e 0,063 mm são tidas como silte e 

as maiores que 0,063 mm denominadas areia fina (0,063- 0,125 mm), areia média (0,125- 0,250 

mm) ou areia grossa (>0,250 mm). Para os trabalhos de laboratório pretendidos viu-se a 

conveniência de elaborar um guia prático, que foi parcialmente desenvolvido pela estudante 

Vitória Daia dos Santos Zuza, orientada pelo Prof. Luiz Fernando de Carli Lautert e conduzido 

pela técnica Mariana Galucci Nazario. Este guia vem sendo aprimorado através dos dados que 

vem se obtendo nos ensaios experimentais desenvolvidos. Como metodologia foram realizados 

dois ensaios experimentais para comparação, um com amostra coletada de um manguezal e outro 

com a areia coletada da praia. No preparo prévio as amostras foram secadas em estufa a 60°C, 

depois foi realizado destorroamento do material, e para a remoção da matéria orgânica foi 

adicionado peróxido de hidrogênio (H2O2) à concentração de 15% (verificou-se ser ideal esperar 

a amostra secar para adicionar mais peróxido de hidrogênio), repetindo-se o processo até que a 

amostra para de reagir. Para a amostra da areia foram necessários dois ataques com o composto, 

já para a amostra do mangue foi necessário se repetir 8 vezes. As amostras foram levadas para o 

ensaio por peneiramento, onde o resultado para a de mangue foi que de 57.9g de amostra, apenas 

0,5g era silte . Já na porção de areia não se obteve nenhuma partícula menor de 0,063mm. Diante 

da pouca quantidade sedimentos usados de amostra, os ensaios por sedimentação não puderam 

ser realizados, assim serão necessários novos ensaios experimentais para dar continuidade ao 

projeto, visando aprimorar o guia prático para práticas em sedimentologia e granulometria. 
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O arroz é um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo, apesar de o mais conhecido 

ser o arroz branco, existem muitas outras cultivares de arroz que contêm diferentes cores 

(pigmentos), dentre essas podem-se citar o arroz preto. O arroz é um produto que possui 

capacidade higroscópica, que está relacionada a variação de seu teor de umidade em diferentes 

condições climáticas, variando de acordo com o local de armazenamento. Conhecendo essas 

características do produto é possível manejá-lo corretamente, gerando assim um produto de maior 

qualidade. A realização do presente trabalho teve como objetivo a obtenção das umidades de 

equilíbrio higroscópicos do arroz preto, submetidos a diferentes condições de temperatura e 

umidade relativa. O experimento foi desenvolvido na Sala de Experimentos do Bloco de Química, 

localizado na Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Setor Palotina. Como matéria-prima 

para as análises, foi utilizado o arroz preto com teor de umidade inicial de 12,60 % 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 quatro repetições, caracterizando-

se assim, os experimentos em quadruplicata. As amostras foram pesadas periodicamente, até a 

obtenção de massas constantes, obtendo e determinando assim sua umidade de equilíbrio 

higroscópico. Após a coleta dos dados, foram calculados e obtidos os resultados das umidades de 

equilíbrio em percentual e em base úmida (% b.u.), nas temperaturas de 40 e 50 °C. Para os grãos 

de arroz preto foi possível observa a mesma tendência verificada para os demais produtos 

agrícolas e higroscópicos, ou seja, com o aumento da umidade relativa do ambiente maior é a 

umidade de equilíbrio e quanto maior a temperatura menor a umidade de equilíbrio. O que pode 

ser comprovado através dos resultados coletados por exemplo para a temperatura de 40 °C, onde 

houve uma variação de 12,83 a 2,81 % b.u nas umidades de equilíbrio, dentro da faixa de umidade 

relativa de 0,89 a 0,05. Mesma tendência observado para a temperatura de 50 °C, com umidades 

de equilíbrios menores. Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que: o teor de 

umidade de equilíbrio do arroz preto é diretamente proporcional a umidade relativa e 

inversamente proporcional a temperatura, para as diferentes condições analisadas. 
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A presença de antimicrobianos nos ecossistemas aquáticos tem contribuído para um dos principais 

problemas de saúde pública mundial a resistência de bactérias a antimicrobianos. Os sistemas 

convencionais de tratamentos de água e esgoto não removem totalmente esses contaminantes, 

demandando pela busca de técnicas alternativas e eficientes, como a fitorremediação. Assim, o 

presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a presença de antimicrobianos e bactérias 

multirresistentes em efluentes de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) para posterior 

avaliação da fitorremediação para a remoção desses contaminantes. Para isso, amostras de 

efluentes da ETE Uberaba (MUF, SANEPAR, Curitiba- PR) foram coletadas para detecção e 

quantificação de antimicrobianos por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. 

Após a avaliação da presença dos fármacos e bactérias resistentes nos efluentes da ETE, serão 

montados três sistemas de tratamento por fitorremediação, dos quais cada um apresentará uma 

espécie de macrófita. Serão realizadas avaliações em diferentes dias para avaliar a eficiência do 

sistema para a remoção dos contaminantes. Resultados até o presente momento, demonstram que 

o efluente apresenta antimicrobianos, como: ciprofloxacino, norfloxacino, azitromicina, 

doxiciclina, amoxicilina, meropenen, sulfadiazina, sulfametaxazolol e levotiroxina. Para análises 

microbiológicas, as amostras coletadas foram incubadas durante 6 h a 35 ° C em 100 mL de caldo 

tripticase soja e posterior semeadura em placas de ágar Macconkey suplementadas com os 

seguintes antibióticos: cefotaxima (1mg/L), ciprofloxacino (0.12 mg/L), gentamicina (1mg/L), 

meropenem (1mg/L) e colistina (1mg/L). Após o período de incubação de 48h a 35 ° C, os 

isolados bacterianos foram identificados através da técnica de MALDI-TOF e submetidos ao teste 

de sensibilidade a antimicrobianos, realizado pela técnica de disco-difusão. Os resultados 

apontam a presença das seguintes espécies bacterianas e suas respectivas resistências: E. coli 

resistente à cefotaxima, gentamicina e ciprofloxacino, E. bugandensis resistente à cefotaxima, K. 

aerogenes resistente à meropenem, K. oxytoca resistente à cefotaxima, K. pneumoniae resistente 

à ciprofloxacino e meropenem, Pseudomonas sp. resistente à meropenem, A. caviae resistente à 

ciprofloxacino e M. morganii resistente à ciprofloxacino. Visto que os efluentes apresentam tais 

contaminantes, espera-se comprovar, posteriormente, a eficiência dos três sistemas de 

fitorremediação para a remoção de antimicrobianos e bactérias resistentes a antimicrobianos. 
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O presente trabalho, fruto de discussões realizadas por uma graduanda do curso de Licenciatura 

em Matemática, residente do Programa de Residência Pedagógica (PRP), da CAPES, e também 

voluntária na iniciação científica visa apresentar algumas das divergências e das convergências 

encontradas em bibliografia acerca do estágio curricular obrigatório dos cursos de licenciatura e 

do PRP. Diante dos princípios do PRP, expostos principalmente no edital Capes no 06/2018 e das 

concepções de estágio curricular obrigatório que até então têm orientado essas atividades na 

UFPR, investigou-se se é possível afirmar, com base em análise documental, que tal programa 

culminaria na reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura em nossa 

instituição. No último edital vigente (2020) para a PRP, não é proposto um modelo de trabalho a 

ser adotado pelos residentes na escola-campo; é apenas indicado que os residentes deverão 

acompanhar as rotinas escolares e desenvolver atividades de regência em sala de aula. Foi 

constatado, por meio de notas de campo e diários de observação da autora, que o PRP, espelhando-

se no modelo da residência médica,os residentes estiveram acompanhados de professor preceptor 

e colegas, principalmente durante as regências. Nos programas analisados, os residentes atuam 

em grupos para analisar o “caso da escola”, verificando o seu funcionamento, suas rotinas, os 

sujeitos envolvidos, e, ao final do percurso, elaboram planos de aula ou projetos de oficina 

temática, que culminam nas regências, quase sempre em duplas ou trios. O estágio curricular 

obrigatório, em contrapartida, acontece no mesmo ambiente e segue as mesmas premissas do PRP 

quanto às atividades desenvolvidas: análise da documentação escolar, identificação de sujeitos, 

planejamento do roteiro de aula e regência. À primeira vista, a diferença entre eles é a forma em 

que são desenvolvidos: o PRP ocorre em equipe, sendo que os residentes fazem suas atividades 

como se fossem uma junta; já o estágio, se desenvolve de forma individual, personalizada, embora 

o estagiário receba o apoio do orientador, do professor supervisor e da equipe pedagógica na 

escola. Por ser um espaço de formação da identidade docente, no qual há ampliação e 

aprofundamento do conhecimento pedagógico, como proposto por Pimenta (2002), e não somente 

um lugar onde o licenciando vai “unir a teoria com a prática”, de forma utilitarista e tecnicista, é 

muito importante que o estágio continue sendo reconhecido como atividade necessária, 

obrigatória e insubstituível. 
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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, morfologia das membranas e viscosidade, assim 

como foram realizados testes de permeação de gás para avaliar tanto a seletividade quanto a 

permeabilidade das membranas produzidas em relação ao CH4, CO2 e N2. As seletividades das 

membranas de concentração de 20, 25 e 30% m/m de PSU foram, respectivamente 2,37, 1,03 e 

1,16 valores que não correspondem aos de referência. Essa discrepância nos valores está atrelada 

a sujeição de falhas na membrana devido ao suporte utilizado com epóxi para a vedação da 

membrana, sendo necessário, portanto, realizar novos testes de permeação de gases com 

alterações no suporte. Os ensaios de viscosidade foram realizados para determinar a viscosidade 

crítica das soluções poliméricas compostas apenas por polímero e solvente. Os resultados desses 

ensaios permitiram encontrar a concentração de polímero na solução de 23% m/m para a 

viscosidade crítica. 
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Desde a síntese do grafeno em 2004, materiais baseados em carbono e grafeno tem sido objeto de 

inúmeros estudos, tanto do ponto de vista fundamental como também em aplicações tecnológicas. 

Materiais baseados em carbono e grafeno podem ser obtidos através de diversos métodos, como 

por exemplo, deposição química de vapor (CVD), exfoliação do grafite, entre outros. Embora 

esses métodos serem os que produzem as melhores amostras, todos possuem algumas limitações, 

como a alta demanda energética, baixo rendimento e limitações de instrumentação laboratorial. 

Entretanto, para diversas aplicações, não existe a necessidade de materiais ultrapuros e de alta 

qualidade como por exemplo para o desenvolvimento tintas condutoras a base de grafeno. O 

grafeno tem sido cada vez mais estudado para sua aplicação em eletrônica impressa, 

revestimentos condutores, tintas, enchimentos compostos, células solares, sensores, baterias de 

íon-lítio e supercapacitores. A tinta condutiva surge para essas aplicações fornecendo um método 

de baixo custo e escalonável para sua produção com uma alta classificação para impressão. A 

tinta de grafeno pode ser sintetizada a partir de qualquer fonte de grafite em sua forma original 

ou resíduos de materiais como baterias. Esta técnica já bem estabelecida e pode ser escalonada 

até em escala industrial. Para estudar os sistemas e tintas desenvolvidas, é necessário a construção 

de filmes finos. Para isso, normalmente é utilizado um sistema comercial, conhecido como slot-

die, que consegue depositar um filme fino de um material líquido em uma determinada superfície.  

Entretanto, esses sistemas comerciais possuem um custo elevado para a sua aquisição, limitando 

assim as possíveis aplicações da pesquisa. Dessa forma, neste trabalho, foi realizada a construção 

de um equipamento semelhante a uma impressora 3D, porém com um dispositivo de controle de 

aplicação de líquidos. Para isso, modificamos uma estrutura de uma impressora 3D, onde agora, 

podemos utilizar todo o controle de sistemas de manufatura aditiva para a impressão de líquidos 

e outros tipos de materiais. Esses dispositivos desenvolvidos, podem agora ser utilizados para a 

impressão de sistemas e circuitos de interesse, bem como ser aplicados até em dispositivos de 

deposição de materiais para células solares. 
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Começamos nossas pesquisas tendo uma base de como seriam resultados do tensor de Ricci para 

métricas de funções quaisqueres, logo, após avançamos para métricas cosmológicas para que 

enfim aplicassemos nas equações de campo de Einstein para assim obtermos resultados da 

Relatividade Geral. Começamos por uma métrica cosmológica simples, mas que mesmo assim 

nos dava resultados teóricos incríveis, a métrica era do tipo diagonal com as seguintes 

componentes (-1, a^2(t), a^2(t), a^2(t)), a métrica de Robertson-Walker-Lemaître-Friedmann, os 

resultados dos tensores de Ricci aplicados a essa métrica nos dava parâmetros como de expansão 

e aceleração do universo, e ao aplicarmos nas equações de campo de Einstein obteremos as 

famosas equações de Friemann e enfim descobrimos o porquê de Einstein introduzir a famigerada 

constante cosmológica. 

Após estudarmos a mais simples e uma das mais importantes métricas, fomos para um outro 

estudo um pouco diferente. A nova teoria da gravitação, contradiz totalmente Newton? A resposta 

é não, existe o chamado ''limite newtoniano'', que podemos o obter por meio das equações de 

campo gravitacional da Teoria da Relatividade Geral. Para encontrar esse limite newtoniano, 

basta pegarmos uma métrica de Minkowski e submetê-la a uma perturbação extremamente 

pequena. Uma métrica de minkowski é uma solução de um espaço da relatividade restrita, não 

contém curvatura, pois, todos os referenciais incluídos na mesma devem ser inerciais. Nessa nova 

métrica, o único tipo de curvatura que teria seria a perturbação. Essa perturbação extremamente 

minúscula aplicadas as equações de campo gravitacional da Relatvidade Geral nos dá a equação 

de Poisson que pode ser obtida facilmente também partindo da lei da Gravitação Universal de 

Isaac Newton. Na equação de Poisson podemos ''sentir'' as equações de campo, pois o laplaciano, 

que representa derivadas segundas do espaço, está igualado a um componente de densidade de 

energia, o que é muito similar a Relatividade Geral. 
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Há muitos estudos sobre a utilização de fontes de energias alternativas e renováveis. Com isso, a 

degradação da matéria orgânica biodegradável a partir da fermentação anaeróbia para a produção 

de biogás é uma das alternativas sustentáveis no tratamento de resíduos. Durante a fermentação 

anaeróbia, são gerados ácidos orgânicos voláteis (AOVs), subprodutos que influenciam na 

operação e controle de reatores anaeróbios, pois a concentração desses ácidos permite monitorar 

condições de estabilidade e instabilidade no reator. Diante disso, acompanhou-se um reator do 

tipo CSTR para a produção de biogás, utilizando lodo flotado e ativado como substratos. Deste 

modo, o objetivo do trabalho foi determinar e quantificar os AOVs gerados durante o processo 

fermentativo, via cromatografia gasosa, com detector de ionização de chama (GC – FID) e coluna 

C18. Os AOVs escolhidos foram: o ácido acético, propiônico, butírico, isovalérico, valérico, 

capróico, láctico e fórmico. O método de análise foi por padronização interna utilizando o ácido 

crotônico como padrão interno. Foi realizada uma microextração líquido-líquido com sulfato de 

sódio, 1,0 mL de amostra e éter como solvente de extração, as amostras foram colocadas em vials 

com insert e injetadas no equipamento. Além disso, foram realizadas as curvas analíticas dos 

ácidos e calculados os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ). As amostras do reator foram 

centrifugadas e filtradas antes do processo de extração e injeção no cromatógrafo. Sendo assim, 

as concentrações da curva analítica foram divididas em curva baixa (18; 36; 60; 90; 120 e 200 

mg.L-1) e curva alta (200; 400; 600; 800 e 1000 mg.L-1), as quais obtiveram r2 > 0,98. Os ácidos 

láctico e fórmico não foram quantificados pois decompõem-se devido a temperatura de ebulição, 

os demais ácidos foram todos quantificados. As concentrações obtidas foram significativas, o 

ácido acético apresentou concentrações entre 30,5 a 1500 mg.L-1 ; o propiônico de 7,10 a 690 

mg.L-1 ; o butírico de 2 a 280 mg.L-1 ; isovalérico de 1,45 a 634,6 mg.L-1; valérico de 1,37 a 

420 mg.L-1 e o capróico de 1,30 a 256 mg.L-1, em algumas amostras as concentrações de ácido 

capróico apresentaram-se inferiores ao LD. Já os ácidos isovalérico e valérico, de um modo geral, 

apresentaram concentrações superiores aos demais ácidos, tendo poucas variações de 

concentração entre as amostras analisadas. Sendo assim, o método proposto é viável e preciso 

para análise de AOVs, tendo como vantagens, a utilização de pouca quantidade de amostra e 

quantificação em baixas concentrações. 
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É sabido que durante a interação da radiação com a matéria podem ocorrer alterações temporárias 

nas propriedades ópticas de um material, como no índice de refração, por exemplo. Estas 

alterações, que são dependentes da intensidade da radiação, podem ser de origem térmica, 

eletrônica e/ou reorientacional, para citar algumas. Enquanto as duas últimas exigem radiação de 

alta intensidade, alterações de origem térmica podem ser induzidas até mesmo com um laser CW 

de baixa potência, desde que a frequência da radiação eletromagnética de excitação esteja dentro 

da banda de absorção do material. Em 1989, Sheik-Bahae et al desenvolveram uma técnica para 

medir e analisar o índice de refração e o coeficiente de absorção dependentes da intensidade, 

chamada de Técnica de varredura-Z. Esta técnica permite, por exemplo, investigar alterações no 

índice de refração de um líquido, devido ao aquecimento do mesmo, ao absorver parcialmente a 

radiação de um laser. Recentemente, esta técnica foi montada em nosso laboratório e alguns 

estudos foram iniciados. Podemos citar, por exemplo, medidas em amostras de gasolina com 

diferentes concentrações de álcool para investigar a viabilidade da varredura-Z como ferramenta 

para a detecção de combustíveis adulterados. Embora os estudos com a gasolina continuem, 

estamos dando andamento a outras investigações, como medidas em chá de hibisco, 

nanopartículas de ouro e nanopartículas de prata, para analisar a variação do sinal em função da 

concentração destes diferentes materiais. Outro objetivo atual é aprimorar o nosso sistema 

experimental e para isso estamos pesquisando alguma solução líquida, já caracterizada na 

literatura, que possa servir como uma referência para calibração. Até o momento, encontramos 

que soluções de alguns corantes são promissoras para esta finalidade. Para as medidas estamos 

usando como fonte de luz um laser CW de HeNe, com emissão em 632,8 nm. As amostras são 

colocadas em uma cubeta de vidro B270 de 2 mm de caminho interno e com paredes de 1,22 mm 

de espessura. A translação da amostra e a aquisição de dados são feitas via software LabVIEW 

com o uso de uma placa MyDAQ da National Instruments. Com o sistema operando 

adequadamente, passaremos a realizar também medidas em soluções de óleo de linhaça com 

diferentes pigmentos, pois estas são amplamente utilizadas na forma de tintas para pinturas 

artísticas. Acreditamos que entender como o sinal de varredura-Z se comporta para diferentes 

estados de conservação das tintas pode ser de interesse no campo da ciência forense. 
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O consórcio de gramíneas forrageiras é uma das alternativas para o manejoadequado do solo, haja 

visto que o sistema radicular dessas plantas éconsiderado agressivo e profundo, podendo penetrar 

camadas que estejampossivelmente compactadas. Já o dejeto líquido bovino (DLB) quando 

aplicadoem doses corretas contribuem para o aumento do carbono orgânico enitrogênio do solo, 

que consequentemente, pode impactar na melhoria daqualidade estrutural do solo. Essa melhoria 

pode se refletir em alteração deatributos físicos como densidade do solo, macro e microporosidade 

eestabilidade de agregados. Podendo auxiliar também nos atributos hidrológicosdo solo, 

aumentando a condutividade hidráulica e a taxa de infiltração de água.Objetivou-se com este 

trabalho avaliar a densidade, a macroporosidade e amicroporosidade do solo sob aplicação de 

dejeto líquido bovino e consórcio demilho silagem com braquiária no sistema de preparo 

convencional. Oexperimento foi realizado no município de Mandaguari/PR, em área de plantiode 

milho silagem, nas coordenadas 23°33’15”S e 51°42’58”O, com altitudemédia 591 m. Na região, 

a precipitação média anual é de 1500 mm e segundoa classificação climática de Köppen o clima 

local é do tipo Cfa – climasubtropical com verão quente. O solo da área é classificado como 

NitossoloVermelho. O experimento englobou quatro tratamentos: milho + DLB (T1),milho + 

DLB + Urochloa ruziziensis (T2), milho + Urochloa ruziziensis (T3) emilho sem consórcio e sem 

aplicação de DLB (T4). Em cada tratamento foramcoletadas amostras de solo indeformadas com 

o auxílio do trado Uhland, nasprofundidades de 0-0,10 e 0,10-0,20 m. Para a determinação da 

densidade dosolo (Ds), foi utilizado o método do anel volumétrico, a qual é definida como 

oquociente de massa sólida do solo por seu volume, sendo considerada umimportante indicador 

de alteração na estrutura do solo. A microporosidade foideterminada em mesa de tensão quando 

foi atingido o equilíbrio hidráulico nopotencial matricial de -6 kPa. A macroporosidade foi 

determinada peladiferença entre porosidade total e microporosidade. 
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Na trajetória da agricultura contemporânea ressaltasse a dependência dos motores de combustão 

interna para diferentes fins (motor estacionário, trator, bomba d´água etc.), como fonte de 

potência. Neste sentido recomendasse motores de combustão interna de Ciclo Diesel, devido ao 

seu maior rendimento térmico, porém resultando em maiores emissões de poluentes. O 

comportamento energético dos motores de combustão interna (potência, torque, rotação, consumo 

horário de combustível e específico) podem ser descritos pelas curvas características dos motores, 

tais informações são determinadas por equipamentos denominados dinamômetros. Estes 

instrumentos apresentam custos elevados, sendo na maioria das vezes impraticáveis o emprego 

deles em pesquisas acadêmicas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um dinamômetro, do 

tipo Freio Prony, para o motor estacionário de Ciclo Diesel com 5,74 kW de potência máxima. O 

sistema de frenagem interligado ao motor por um sistema de transmissão de polias e correias, foi 

composto de freio a disco acoplado numa alavanca, que na extremidade oposta ao freio instalou-

se uma célula de carga, assim conforme fosse acionado o freio alavanca pressionava a célula de 

carga e produto da distância da alavanca versus a força obtida na célula de carga resultava no 

torque produzido no determinado momento. No ensaio piloto foi utilizado diesel S500 e os 

parâmetros determinados foram o torque, potência, consumo horário de combustível e específico 

foram determinados nas seguintes rotações de 1.600, 1.800, 2.000, 2.200 e 2.400 RPM. Os dados 

foram submetidos análise de normalidade e homogeneidade, posteriormente análise de variância, 

se significativo a regressão linear ou quadrática. Os resultados demonstram que o aumento da 

rotação promoveu elevação da potência produzida no motor, com acréscimo do consumo horário 

de combustível, porém ocorreu ao longo das rotações avaliadas a redução do torque mensurado. 

O menor consumo específico de combustível ficou na rotação de 1600 RPM. Em trabalhos futuros 

serão realizados experimentos comparativos entre combustíveis diesel S10 e S500 para avaliação 

da eficiência energética dos mesmos. 
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O presente trabalho teve como objetivo realizar o monitoramento de manchas foliares, das 

condições climáticas e um monitoramento pelo uso do coletor de esporos, para auxiliar na tomada 

de decisão no manejo químico de doenças que acometem a cultura da soja. Os ensaios foram 

semeados no dia 12 de outubro de 2021, em um sistema de semeadura tardia, utilizando-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 (A2; A3 e A4) 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 das doenças e das condições climáticas; T7: 1° aplicação (A1) em função do 

monitoramento das doenças; T8: testemunha sem aplicação. As aplicações para o manejo químico 

respeitaram a seguinte sequência: A1: Ativum®; A2: Fox®; A3: Elatus®; A4: Aproach®. O 

coletor de esporos foi instalado na área central do experimento 16 dias após a semeadura (DAS). 

Foram realizadas duas avaliações do grau de severidade das doenças, sendo essas nas datas de 

19/11/2021 e 19/12/2021, com auxílio de escalas diagramáticas. Os dados climáticos durante o 

período de ciclo da cultura, foram obtidos na Cooperativa C. Vale. Não houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos quanto a severidade de doenças. As condições climáticas 

extremamente adversas durante a condução do ensaio de soja, safra 2021/22, com médias de 

temperatura de 26°C, umidade relativa de 63% e precipitação de 3 mm, desfavoreceram a 

incidência de doenças e prejudicaram diretamente o desenvolvimento da cultura, resultando na 

morte precoce das plantas que impossibilitou a coleta de dados relacionados aos patossistemas 

estudados à campo e justificou a não colheita do experimento. Desta forma, tendo em vista a baixa 

severidade de doenças nas plantas testemunhas, com uma média de duas avaliações de 0,37%, 

evidencia-se a importância do fator climático para o estabelecimento do processo infeccioso dos 

patógenos, que inviabilizou o foco do estudo, o manejo de manchas foliares na cultura da soja. 
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A literatura atual registra poucos softwares e métodos que utilizam as imagens do andar humano 

para a análise de dados biométricos para foco terapêutico. O OpenPose é um software bem 

estabelecido que utiliza uma biblioteca de software-livre para visão computacional. Este software 

utiliza um algoritmo baseado em grafos para gerar os pontos do corpo humano dimensionados 

corretamente ao esqueleto de cada pessoa. O Kinect da Microsoft possui hardware e software com 

sensores de infravermelho e câmeras VGA que dimensionam a profundidade e disparidade dos 

pontos em sequência das imagens das câmeras gerando os pontos. Há outros estudos que 

envolvem o reconhecimento do corpo humano utilizando inteligência artificial junto de 

processamento de imagens para definir as partes do corpo e suas medidas, mas os atuais 

apresentam alto custo computacional. Concluindo a análise do assunto, um algoritmo que consiga 

definir os pontos do corpo humano sem o uso de uma inteligência artificial e com uma menor 

quantidade de processamento pode ser mais eficiente. Com objetivo de apresentar um método de 

extração de dados biométricos do corpo humano com melhor custo-benefício , nós utilizamos as 

proporções criadas por Leonardo da Vinci em seu estudo sobre o “homem vitruviano”,  onde ele 

insere um corpo humano dentro de um círculo. O livro de da Vinci apresenta 99 proporções 

universais do corpo humano propondo ao homem medidas perfeitas. Nós escolhemos 12 medidas 

do “homem vitruviano” cujas proporções possibilitam a criação de um esqueleto de um indivíduo 

apenas com base em sua altura. Realizamos a medição de 21 pessoas para comparar com as 

proporções de da Vinci. Com uso das medidas dos voluntários, os dados foram analisados 

estatisticamente e, assim foi desenvolvido um algoritmo na Linguagem Python que calcula os 

pontos do corpo humano de acordo com a altura da pessoa.Nosso método se demonstrou baixo 

custo computacional e rápido,  apenas 0,7152s. Porém, há desafios para esse sistema, já que os 

indivíduos precisam estar em pé e não podem  usar peças de roupas que alteram o corpo como 

salto alto e chapéus. Para resolver os GAPs apontados convém melhorar a análise e aplicabilidade 

dos dados estatísticos ao projeto para dar uma maior confiabilidade. 
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A fim de atender à crescente demanda por alimentos saudáveis, a falta de tratamento dos resíduos 

de maneira adequada, o despejo dos efluentes nos corpos hídricos e de mitigar o uso 

indiscriminado da água, a aquaponia apresenta-se como real alternativa, por utilizar uma produção 

integrada de alimentos, utilizando os efluentes da aquicultura para o cultivo de hortaliças e 

vegetais, minimizando os impactos ambientais e reduzindo os custos de produção. O presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma análise de viabilidade econômico-financeira de 

investimento para implantação de um sistema aquapônico modular, a partir de estudos publicados. 

A metodologia seguida para este trabalho está amparada nos princípios da análise econômica e 

dos custos de produção. Foi realizado uma coleta de informações acerca dos insumos necessários 

como ração, mudas das hortaliças, juvenis, mão de obra especializada, taxas, impostos, preço de 

mercado dos produtos oriundos da aquaponia, custos de implementação da estrutura e 

equipamentos imprescindíveis para o funcionamento da operação. Para o processo de análise da 

viabilidade econômica, será realizado um cálculo de investimento necessário para a instalação do 

sistema aquapônico, mediante as receitas, despesas e o fluxo de caixa. Os cálculos serão 

realizados com o auxílio da planilha eletrônica do software excel, onde serão aplicados os 

indicadores selecionados que contemplam a variação do capital ao longo do tempo: Valor presente 

líquido (VPL); Taxa mínima de atratividade (TMA); Taxa interna de retorno (TIR); Período de 

recuperação do capital (PRC) ou payback e Índice de lucratividade (IL) que contemplam a 

variação do capital ao longo do tempo. Espera-se ao final da analise obter uma projeção 

econômica acerca da viabilidade de implantação e operação de um sistema aquapônico modular. 
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Consiste como objetivo central do projeto a caracterização do arcabouço geofísico e estrutural do 

Estado do Paraná, através das interpretações qualitativas do processamento dos dados 

aerogeofísicos magnetométricos disponibilizados em arquivos obtidos através do Banco de dados 

do Serviço Geológico do Brasil (GEOSGB-CPRM) contendo informações cartográficas, 

geológicas e geofísicas do estado. As interpretações através do campo magnético anômalo 

reduzido ao polo e dos filtros de realce de anomalias possibilitaram a composição do arcabouço 

magnético-estrutural do Estado do Paraná contribuindo para o estudo da evolução tectônica, em 

decorrência da investigação de elementos e feições estruturais que caracterizam e moldam a 

geologia do estado. Por consequência, a observação e compreensão de tais elementos estruturais 

é de suma importância ao mapeamento geológico e à exploração de recursos naturais e minerais. 

A metodologia do estudo consiste no processamento dos dados aerogeofísicos em softwares de 

modelagem geofísica (Oasis Montaj) e Geographic Information System (QGIS) com o intuito de 

realçar anomalias magnetométricas, realizados sobre o Estado do Paraná. Dentre as técnicas de 

realce de anomalias magnetométricas, foram utilizados para a elaboração do projeto os 

processamentos de gradiente vertical (Gz), gradientes horizontais (Gx e Gy), gradiente horizontal 

total (GHT), amplitude do sinal analítico (ASA), inclinação do sinal analítico (ISA), e a inclinação 

do sinal analítico do gradiente horizontal total (ISA_GHT). Cada técnica de processamento de 

dados aeromagnéticos teve como resultado a elaboração de um mapa do Estado do Paraná, 

evidenciando, por valores qualitativos, a respectiva unidade de medida de cada realce de 

anomalias. Os mapas referentes às técnicas do gradiente vertical (Gz), gradientes horizontais (Gx 

e Gy), gradiente horizontal total (GHT) e amplitude do sinal analítico (ASA) são expressos em 

nT/m, ao passo que a inclinação do sinal analítico (ISA) e a inclinação do sinal analítico do 

gradiente horizontal total (ISA_GHT) são expressos em radianos (rad). Como resultados, foram 

interpretadas as principais feições retilíneas realçadas nos mapas como alinhamentos estruturais 

do arcabouço do Estado do Paraná, a exemplo de zonas de cisalhamento, falhas e o enxame de 

diques do Arco de Ponta Grossa. 
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A modelagem de problemas envolvendo o escoamento de fluidos em um meio poroso é feita 

através de adaptações na lei de conservação de massas, a qual estabelece que a variação da massa 

em um dado volume de controle infinitesimal é igual à variação do fluxo da massa de fluido que 

o percorre juntamente com a contribuição de fontes e drenos dentro do mesmo. Aplicando essa 

lei para dois fluidos escoando por um meio poroso rígido, obtém-se o modelo matemático de 

interesse. Realizando discretizações temporais e espaciais e aplicando linearizações ao modelo, é 

possível resolvê-lo por métodos numéricos (diretos ou iterativos) e desse modo modelar e simular 

problemas físicos do escoamento no meio poroso. O uso e desenvolvimento dessas simulações 

podem ser utilizados na supervisão, no estudo, no controle e na elaboração de novas técnicas, por 

exemplo, de extração de petróleo no fundo do oceano, já que o solo do fundo do mar pode ser 

considerado um meio poroso. Da mesma forma, é possível aplicar esse modelo a fim de estudar 

um solo contaminado por resíduos tóxicos, ou mesmo, buscar maneiras mais eficazes e menos 

agressivas no tratamento oncológico por quimioterapia. Por ser uma linha de pesquisa muito 

importante, o escoamento multifásico em meio poroso possui inúmeras contribuições acadêmicas, 

dentre elas, a modelagem das aproximações numéricas da pressão capilar e permeabilidades 

relativas. Dois desses modelos, as parametrizações de Van Genuchten e de Brooks-Corey, buscam 

relações analíticas a fim de determinar tais funções, de modo que não se faça mais necessário 

defini-las por meio de experiências laboratoriais. Este trabalho teve como objetivo analisar a 

eficiência de cada uma dessas parametrizações, para as permeabilidades relativas, na resolução 

de problemas multifásicos unidimensionais em meios porosos. Por meio de simulações, foram 

comparados diversos parâmetros na resolução destes problemas, tais como: os erros na norma 

infinito das pressões (úmida e não-úmida) e saturação (úmida), número médio de linearizações, 

número de iterações no solver Gauss-Seidel acoplado e número médio de iterações no método 

multigrid. Os resultados das simulações para diferentes parâmetros demonstraram que, com o 

aumento do tamanho da malha, a parametrização de Brooks-Corey é mais eficiente em reduzir os 

erros. Por outro lado, dentre os diversos valores analisados do parâmetro n de Van Genuchten, a 

redução dos erros ocorre eficientemente apenas para n = 2. Adicionalmente, para ambas 

parametrizações, o número médio de linearizações e iterações multigrid foram baixas e similares. 
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O fungo Botrytis cinerea é o agente causal do mofo cinzento, uma das principais doenças do 

morangueiro. Como possui difícil controle exige frequentes aplicações de fungicidas, o que 

amplia a seleção de isolados resistentes a vários fungicidas em todo o mundo. Além disso, outra 

preocupação é o fato de as mudas utilizadas nas produções brasileiras serem constantemente 

provenientes de outros países, o que pode inserir novas espécies do patógeno no país além de 

introduzir isolados resistentes a diferentes fungicidas. Portanto os objetivos desse trabalho foram: 

identificar isolados de Botrytis spp. originados das mudas importadas e nacionais e avaliar a 

sensibilidade desses isolados aos fungicidas iprodiona, procimidona, boscalida, fluazinam, 

fludioxonil, ciprodinil e pirimetanil. Para a montagem da coleção dos isolados foram utilizadas 

mudas de cultivares importadas do Chile, Argentina e Espanha e nacionais. A identificação 

molecular foi realizada por meio de PCR, utilizando os iniciadores diretos G3PDH-F1 e G3PDH-

F2 em conjunto com o reverso G3PD-R para identificação de B. caroliniana e B. cinerea. Já os 

ensaios de sensibilidade, foram avaliados por meio de dose discriminatória por avaliação de 

crescimento ou germinação de esporos, dependendo do fungicida. Os fungicidas utilizados e suas 

respectivas doses discriminatórias foram: iprodiona (10 µg/mL), procimidona (10 µg/mL), 

boscalida (50 µg/mL), fluazinam (1 µg/mL), fludioxonil (0,5 µg/mL), ciprodinil (10 µg/mL) e 

pirimetanil (10 µg/mL). Os isolados foram identificados como B. cinerea. E a porcentagem de 

isolados sensíveis a iprodiona, procimidona, boscalida, fluazinam e fludioxonil foi de 52, 42, 28, 

74 e 78%, respectivamente. Todos os isolados testados com os fungicidas ciprodinil e pirimetanil 

foram capazes de crescer em 10 µg/mL. Esses resultados mostram que a espécie que vem sendo 

inserida com as mudas é apenas B. cinerea e por meio delas estão entrando isolados com baixa 

sensibilidade aos fungicidas ciprodinil, pirimetanil e boscalida que não são amplamente utilizados 

no Brasil. 
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Os corpos hídricos vêm sofrendo um nível de pressão desde meados da década de 60 que reflete 

na qualidade da água humana e dos organismos presentes, sendo imprescindível o monitoramento 

destes. A produção de novos materiais na indústria, bem como novas tecnologias, ocasionou na 

aplicação de diversas escalas de um mesmo material devido às propriedades físico-químicas que 

o melhoram, como a nanométrica. O óxido de grafeno (GO), nanomaterial (NM) proveniente do 

grafite, pode se tornar um contaminante nos próximos anos devido ao consumo desenfreado, 

devido aos diversos usos que o NM possui, como na construção civil, em próteses cardíacas, 

degradação do petróleo, fluido para equipamentos industriais, etc, e ao seu descarte inadequado. 

Devido às características químicas que apresenta, pode realizar interações toxicológicas com 

outros contaminantes, resultando em uma resposta biológica diferente do que era esperada pela 

ação individual. O diclofenaco (DCF), fármaco comercializado mundialmente, atualmente, é um 

dos principais contaminantes emergentes devido ao elevado consumo e aos efeitos que pode 

acarretar ao meio. Tais materiais podem se tornar um problema nos próximos anos e os testes 

ecotoxicológicos de mistura são poderosas ferramentas de avaliação da qualidade dos corpos 

hídricos, utilizando organismos de base da cadeia trófica como bioindicadores do potencial tóxico 

destes. Dessa forma, este projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar a toxicidade de mistura 

do NM GO e do fármaco DCF sobre a microalga verde marinha Tetraselmis sp., amplamente 

conhecida por sua alta mobilidade, importante espécie do fitoplâncton, presente em vários 

ecossistemas marinhos e recomendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

para ensaios toxicológicos. As análises toxicológicas seguem recomendações da norma técnica 

ABNT NBR 16.181/2021 e os resultados serão expressos em concentração de efeito (CE) para o 

organismo-teste. Testes preliminares indicaram que o GO não apresenta toxicidade nas 

concentrações testadas (0.001 - 10 mg/L) e o DFC, testado nas concentrações de 0.1 - 100 mg/L, 

apresentou toxicidade significativa na concentração de 100 mg/L, quando comparado ao controle 

do teste. A realização dos testes de toxicidade de misturas ocorrerá na próxima etapa da pesquisa. 

Dessa forma, a pesquisa pode ajudar na formulação de políticas públicas com foco na proteção 

da saúde do ambiente e ações de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e 

auxiliar nas ações frente aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). 
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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, contaminação biológica e outros 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 dos campos em Unidades de Conservação. A proposta deste estudo foi avaliar 

a estrutura fitossociológica de um remanescente de Estepe Gramíneo-Lenhosa situado no Campus 

III da Universidade Federal do Paraná (Curitiba – PR), buscando comparar trechos em melhor 

estado de conservação com trechos degradados pela invasão da gramínea exótica Urochloa 

decumbens. Foram instaladas 25 parcelas de 1 m² em cada fisionomia. Na fisionomia mais 

conservada (com cobertura de espécies nativas superior a 80%) foram amostradas 108 espécies, 

pertencentes a 29 famílias botânicas, sendo as mais diversas Asteraceae (32) e Poaceae (24). As 

espécies mais importantes nessa fisionomia foram Axonopus siccus (Importância Relativa – IR = 

6,9%), Dichanthelium sabulorum var. sabulorum (IR = 4,1%), Eryngium horridum (IR = 3,7%) e 

Chrysolaena propinqua var. canescens (IR = 3,3%). As demais 104 espécies amostradas na 

fisionomia mais conservada apresentaram IR inferior a 3%. Na fisionomia degradada (com 

cobertura de U. decumbens superior a 80%) foram amostradas 19 espécies, pertencentes a sete 

famílias botânicas, sendo as mais diversas Asteraceae (7) e Poaceae (4). As espécies mais 

importantes nessa fisionomia, além de U. decumbens (IR = 66,7%), foram Dalechampia 

micromeria (IR = 9,3%) e E. horridum (IR = 3,9%). As demais 16 espécies amostradas na 

fisionomia degradada apresentaram IR inferior a 2%. O índice de Jaccard apontou baixa 

similaridade florística (13,4%) entre as duas fisionomias. Os índices de diversidade se 

apresentaram bastante elevados para a fisionomia mais conservada (Shannon – H’ = 3,93; Pielou 

– J’ = 0,84; Simpson – 1-D’ = 0,97) e demasiado baixos para a fisionomia degradada (H’ = 0,35; 

J’ = 0,12; 1-D’ = 0,11). Os resultados evidenciam o forte impacto de U. decumbens na estrutura, 

riqueza e diversidade dos campos. 
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Os nanomateriais (NMs) e fármacos se fazem cada vez mais presentes nas indústrias, visto que 

são extremamente diversos e potentes. Ao serem expostos a natureza e a outros tipos de 

substâncias químicas, eles podem sofrer os efeitos relacionados à toxicidade combinada, como o 

sinergismo, antagonismo e adição. Desta forma, 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. Considerando que o 

óxido de zinco (ZnO) é um componente usual de tintas anti-incrustantes, utilizadas na pintura de 

cascos de embarcações para impedir o crescimento de fungos, e que o diclofenaco (DFC) é um 

analgésico antiinflamatório amplamente distribuído, o projeto teve como principal objetivo 

investigar experimentalmente a toxicidade individual e combinada do NM ZnO e DCF sobre a 

microalga verde marinha Tetraselmis sp., assim como suas aplicações em modelos toxicológicos. 

Para esta avaliação, serão realizados ensaios de toxicidade crônica de 96 horas, devidamente 

respaldados pela norma ABNT 16181 (2021). A microalga será exposta a diferentes 

concentrações dos respectivos contaminantes, as quais serão preparadas através da diluição de 

uma suspensão-mãe (SM) e encontram-se, atualmente, em fase de exposição individual das 

microalgas aos contaminates de interesse. Com os resultados dos testes, esperamos obter alguns 

dos principais parâmetros utilizados nas avaliações de toxicidade: NOEC (Concentração de efeito 

não observado), LOEC (Menor concentração de efeito observado) e EC50 (Concentração do 

contaminante capaz de afetar mais de 50% da população) e identificar os efeitos tóxicos de ambas 

as substâncias. Para analisar os resultados de toxicidade combinada, iremos empregar modelos 

pré-estabelecidos na planilha MIXTOX. Importante destacar que esta pesquisa terá continuidade 

como trabalho de conclusão de curso (TCC), portanto, outras informações e dados obtidos através 

das experiências laboratoriais serão incluídas. Esperamos que os resultados apresentados possam 

contribuir com a construção, investigação e aperfeiçoamento de modelos voltados à complexidade 

apresentada pela toxicidade combinada nos ecossistemas marinhos. 
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O milho é um cereal muito importante na socioeconômica a nível mundial, sendo utilizado 

principalmente na dieta animal e humana e também na indústria. Evidentemente a cada ano sua 

área plantada cresce significativamente. O objetivo do trabalho foi avaliar plantas acamadas, 

quebradas, sanidade de espigas e produção final da cultura, em diferentes genótipos de milho 

(híbridos comerciais e acessos crioulos). O trabalho foi realizado na fazenda experimental da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR- Setor Palotina) localizada no município de Palotina. 

Foram avaliados 60 genótipos regulares (híbridos comerciais e variedades crioulas). Os genótipos 

foram dimensionadas em parcelas de 5 metros de comprimento por 4,5 metros de largura, em 4 

blocos. As parcelas foram compostas por 4 linhas com espaçamento de 0,90 m entre linhas e de 

0,20 m entre plantas. Os híbridos comerciais Pioneer 30R520 VYHR, Syngenta NK Feroz VIP3 

e Syngenta NK 422 VIP3, apresentaram maior porcentagem de plantas acamadas, enquanto, os 

genótipos crioulos UFPR131 e UFPR108 apresentam a maior porcentagem de plantas quebradas. 

O peso de 100 sementes apresentou elevada variância amostral, devido à grande variabilidade 

genética entre os acessos e os híbridos comerciais. No que diz respeito a sanidade de espigas, os 

acessos demonstraram excelentes resultados obtendo um grande número de acessos com nota 5, 

sendo eles MORGAN-593 PWU, PIONEER P-3310 VYHR, PIONEER 3858 PWU obtendo as 

maiores média de sanidade demonstrado no dendograma. A produtividade média variou entre 0 e 

3694,42kg ha-1 , demonstrando uma grande oscilação certamente devido ao grande período de 

estresse hídrico durante a condução do experimento. Os hibrídos comerciais tiveram melhores 

respostas que os acessos crioulos de acordo com as variáveis apresentadas. 
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A utilização de Phasor Measurement Units (PMUs) permite que eventos do sistema elétrico de 

potência como oscilações eletromecânicas sejam observadas em tempo real. A detecção, análise 

e mitigação destas oscilações têm impacto direto na estabilidade de sistemas de potência. Neste 

contexto, a complexidade do Sistema Interligado Nacional (SIN), assim como seus elementos, 

cresce a cada ano, tornando a detecção de anomalias, a estimação e o controle em tempo real de 

modos oscilatórios indispensáveis. Esta estimação pode ser realizada através de algoritmos como 

os métodos Welch e Yule-Walker. Estes métodos têm como ponto de partida medições via 

µPMUs instaladas em campo e armazenadas em sistemas do tipo Phasor Data Concentrator 

(PDC). O resultado da estimação dos modos eletromecânicos depende portanto da origem dos 

dados e do seu processamento prévio. Este trabalho teve por objetivo avaliar o impacto: (a) da 

origem dos dados de µPMU de uma mesma área e (b) da seleção dos parâmetros de processamento 

dos dados medidos nos resultados apresentados pelos métodos Welch e Yule-Walker. Para tanto, 

foram utilizados dados de quatro dias úteis distintos, advindos de quatro µPMUs alocadas em três 

campi da Universidade Federal do Paraná. A partir deste conjunto de dados, foram criados onze 

cenários de modo a permitir a avaliação individual do efeito final de cada fonte, dia, horário e 

parâmetro de processamento, assim como da frequência de amostragem, duração do sinal, 

frequência de corte dos filtros passa-alta e passa-baixa e ordem do modelo ARMA utilizado pelo 

método Yule-Walker. Os principais resultados mostraram que as µPMUs de localização mais 

próxima apresentaram maior semelhança nas estimações dos modos. Dados com maior número 

de pontos apresentaram estimativas mais precisas. A análise durante a alteração da frequência de 

corte dos filtros mostrou que o método Welch não sofreu impacto em sua Power Spectral Density 

(PSD), enquanto o Yule-Walker apresentou mudanças na quantidade e frequência dos polos. 

Além disso, foi observado que há componentes de frequência do sistema elétrico importantes 

abaixo de 0,3 Hz. O trabalho realizado mostrou, portanto, que a origem dos dados e a seleção dos 

parâmetros possuem grande importância para a estimação adequada dos métodos. Idealmente, 

sugere-se que a análise conjunta de mais fontes tem potencial para melhorar a estimação de modos 

eletromecânicos de uma determinada área do SIN. 
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Este projeto de pesquisa visa compreender as bases físicas e matemáticas da cosmologia moderna, 

e para isso, desenvolvemos conceitos e teorias, com o intuito de até o fim, estabelecer as equações 

de dinâmica do universo, as famigeradas equações de Friedmann. Para o estudo aprofundado 

destas equações se fez necessário o estudo minucioso das equações de campos descritas pela 

Teoria da Relatividade Geral ( TRG ) , tal qual, a geometria em que ela se aplica. Devido a isto, 

buscamos compreender desde conceitos mais fundamentais como o cálculo tensorial e sua 

aritmética, transporte paralelo e os símbolos de Christofell, geometria riemanniana, tensor de 

Riemann e o seu caso particular quando temos 1 índice contravariante igual a um índice 

covariante, chamado de tensor de Ricci, até outros conceitos físicos como homogeneidade, 

isotropia, efeitos gravitacionais de energia e massa sobre o espaço, conceitos de fluídos cósmico 

e parte da termodinâmica, tensor energia-momento, pressão negativa e algumas implicações de 

métricas diferentes, na qual, ao fim, chegássemos na métrica mais importante para nosso trabalho, 

a métrica de Robertson-Walker, em que nos proporciona uma solução exata das equações de 

campo do Einstein. Esta métrica apresenta um universo como sendo expansionista, homogêneo e 

isotrópico, e com ela podemos derivar as equações de Friedmann utilizando as equações da 

relatividade geral. Orientado com tais informações, realizamos estudos intermediários a tal, em 

que pudéssemos entender os passos relevantes para estudos futuros através de bibliografias já 

publicadas, que nos proporcionasse a possibilidade de expandir nossos conceitos sobre adições 

nas equações de einstein, como por exemplo, sobre a constante cosmológica e suas possíveis 

causa e conceitos sobre matéria e energia escura. 
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O presente trabalho tem por objetivo o estudo de ferramentas e critérios aplicados à avaliação de 

circularidade de produtos. Inicialmente, foram selecionadas cerca de 72 ferramentas, encontradas 

na literatura, que são aplicadas à produção que correspondem ao modelo circular - sistema 

produtivo que prioriza o aproveitamento de todos os recursos com foco na eficiência, e na 

avaliação de ciclo de vida. Nesse contexto, houve a necessidade definir uma lista de critérios de 

sustentabilidade, assim, foram definidas palavras-chave para realizar buscas nas plataformas 

(Web of Science e ScienceDirect), e depois uma lista final foi definida. Esse passo, teve por 

objetivo analisar essas ferramentas com base nos critérios para que fosse possível entender  onde 

cada ferramenta  enquadra-se dentro dos pilares de produção sustentável, sendo eles econômico, 

social e ambiental, elaborando ao final uma planilha para consultas ao longo da pesquisa. Foram 

escolhidas duas ferramentas MCI (Material Circularity Indicator) e MFA (Material Flow 

Analysis), uma delas será aplicada no produto que será produzido. Assim, através da pesquisa foi 

possível verificar pontos que as duas ferramentas abordam. Primeiramente, a MCI permite 

identificar valores circulares adicionais dos produtos e materiais, além dos riscos como preço do 

material e impactos. Para que isso seja feito de uma forma mais precisa, a ferramenta apresenta 

uma fórmula para calcular a circularidade do produto, sendo coletado dados como resíduos 

gerados; resíduos recuperados; matéria prima virgem utilizada e outros. Já a ferramenta MFA, 

promove um entendimento acerca do produto a ser produzido, ela aborda pontos que leva a 

compreender de forma clara os materiais e processos que serão utilizados para a confecção do 

produto. Desta forma, ela aponta caminhos para criação de indicadores precisos para avaliar cada 

produto.  
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A molécula do Ácido Metilmalônico (MMA) é comumente utilizada na realização de exames 

laboratoriais quando diz respeito à vitamina B12 encontrada no organismo. A vantagem clínica 

de utilizar esta molécula no exame é que a concentração de MMA é grande quando há falta de 

vitamina B12, de modo que a concentração deste é mais facilmente detectada. Além disso, estudos 

recentes mostraram que a concentração de MMA em tecidos orgânicos propicia a progressão 

tumoral, relacionando-o com a propensão ao câncer. Desta forma, é, de fato, evidente a relevância 

biológica da molécula. Foi, então, realizado um estudo acerca das propriedades eletrônicas da 

molécula de MMA, cujo o objetivo era determinar a estrutura eletrônica mais estável, bem como 

propriedades relevantes, dentre elas a energia do confôrmero mais estável, a energia de ionização 

e afinidade eletrônica (verticais e adiabáticas), confôrmeros com energia molecular semelhante e 

o momento de dipolo elétrico. Este estudo foi pensado para auxiliar nas informações desta 

molécula, onde verificou-se que existem algumas geometrias analisadas, mas com poucas 

informações acerca das propriedades já citadas. A determinação das propriedades foi puramente 

teórico-computacional, em que foi utilizado o método Hartree-Fock, juntamente com a teoria de 

perturbação de Moller-Plesset de segunda ordem, para a otimização da geometria, primeiramente, 

da molécula do ácido malônico, para, então, a otimização do MMA começar a partir da inclusão 

do metil na molécula já otimizada. Os cálculos foram realizados através do software GAMESS 

(The General Atomic and Molecular Electronic Structure System), em que foram testadas várias 

bases consistentes com correlação eletrônica. Este método foi utilizado para a obtenção das 

geometrias, das energias de ligação das moléculas e dos orbitais moleculares. Os valores das 

energias de ionização e afinidade eletrônica foram obtidos a partir do Teorema de Koopman e da 

otimização das geometrias ionizadas. Os resultados obtidos, quando possível, foram comparados 

com os disponíveis na literatura, onde existiam alguns confôrmeros específicos. O estudo aqui 

realizado também colaborou para verificar qual destes é, de fato, o mais estável. 
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O CovidData - Ligando Dados Relacionados à Covid-19 - faz parte do projeto PROSEL-MOB: 

Projeto e Seleção de Algoritmos Para Solucionar Problemas Mono e com Muitos Objetivos. Neste 

trabalho foram utilizadas técnicas de aprendizado de máquina e banco de dados, para análise de 

dados relacionados à Covid-19. O objetivo do trabalho era propor extensões à linguagem SQL 

para auxiliar na análise de dados e visualização dos resultados. Desta forma, facilitando o uso por 

profissionais não especialistas em informática, na forma de uma nova ferramenta para auxiliar a 

tomada de decisão frente aos dados epidemiológicos. A metodologia abordou estudos teóricos 

sobre aprendizado de máquina e banco de dados, por meio de cursos online, livros, artigos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. As ferramentas de desenvolvimento utilizadas 

foram o SGBD PostgreSQL, e a biblioteca scikit-learn. A validação do funcionamento do sistema 

foi realizada com duas bases de dados: a primeira, da área da saúde, que reporta casos de Covid-

19 em Curitiba, no Brasil e nos EUA; e a segunda, da área jurídica, uma base de dados com 

processos do Supremo Tribunal Federal. A execução do trabalho incluiu reuniões periódicas com 

a Orientadora para a discussão dos tópicos, validação dos resultados obtidos e acompanhamento 

das atividades. Além disso, a metodologia permitiu a convivência com profissionais da área do 

direito e com alunos de mestrado e doutorado. Os objetivos propostos no plano de trabalho foram 

totalmente atingidos. Os seguintes resultados adicionais ao plano de trabalho foram obtidos: uma 

nova arquitetura para a base de dados de processos judiciais, utilizando uma arquitetura de 

DataWarehouse; e a manipulação de documentos processuais para obtenção de um grafo de 

citações, utilizando Python. Além destes objetivos, houve o desenvolvimento das habilidades de 

utilização de sistemas gerenciadores de bancos de dados, manipulação de dados e a leitura e 

escrita de artigos científicos. Nesta última habilidade, a publicação de dois artigos: Uma 

Linguagem de Consulta para Visualização de Agrupamentos em 2020 no Encontro Nacional de 

Inteligência Artificial e Computacional; Comparing Alternative Storage Models for Words 

Extracted from Legal Texts em 2021 no Workshop de Trabalhos de Alunos de Graduação. O 

CovidData permitiu a utilização de ferramentas de bancos de dados e aprendizado de máquina, 

bem como a interpretação e análise de dados da área da saúde e jurídica. O projeto foi 

implementado e concluído segundo o cronograma proposto no plano de trabalho. 
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Apesar de a Constituição Federal garantir o direito à moradia o solo brasileiro nunca foi 

democrático na divisão de terras e a busca pelo acesso a esse direito motiva intensos conflitos nos 

quais os processos de regularização fundiária atuam como mediadores em uma disputa entre os 

dominadores das terras e a população que luta pelo seu espaço num país tão imenso como o Brasil. 

Diante desta imensidão a cartografia é um instrumento de observação e análise dos chamados 

aglomerados subnormais, mais precisamente no estado do Paraná, de onde surgem demandas 

judiciais que procuram nos históricos e espacializações dos espaços ocupados uma decisão legal 

mais justa, e demandas públicas das próprias comunidades que buscam auxilio para organizar ou 

re-organizar seu território a fim de transmitir seu vinculo irreversível e legitimo sobre a terra. Os 

processos que visam regularização fundiária requerem respostas que a cartografia é capaz de 

desenvolver reproduzindo a linha temporal do espaço e dos seres nele incorporados representando 

de forma dinâmica e verdadeira os territórios utilizando coleta de dados em campo que são 

desenvolvidos geralmente com a participação da comunidade com entrevistas e oficinas, e de 

forma técnica, voltada ao mapeamento cadastral ou sistemático por meio de reconhecimento, 

observação e levantamentos aerofotogramétricos das áreas com veículos aéreos, uso de softwares 

e aplicativos para manipulação, análise e tratamento das informações coletadas ou das pré-

existentes em bancos de dados, concomitantemente ao uso da base teórica buscada em livros de 

cartografia geral e social e artigos científicos. Os produtos gerados para responder às necessidades 

dos grupos são concentrados na criação de projetos para parcelamento do solo, mapas 

colaborativos de viés organizativo e/ou informativo, mapas cadastrais das áreas com números 

prediais, mapas de uso do solo, apresentações de estudos históricos e sociais da terra, projeções 

de desenvolvimento para as áreas e relatórios que especifiquem a condição fundiária passada e 

presente das ocupações, buscando sempre mediar e solucionar dúvidas que possam surgir em 

relação ao espaço, permitindo a humanização da terra, para que seja, para quem precisa, o espaço 

de moradia, resistência e existência e não apenas um objeto mercantilista e gerador de conflitos. 
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No Brasil, o consórcio de espécies graníferas com plantas de cobertura no outono/inverno é uma 

alternativa promissora para elevar a quantidade de palha e a ciclagem de nutrientes no SPD, 

permitindo maior retorno econômico. Nesse contexto, o consórcio mais promissor no Brasil é o 

milho segunda safra com espécies de braquiária. Contudo, existe a possibilidade de perda de 

produtividade do milho quando o consórcio não é bem conduzido. Um dos fatores que pode 

contribuir com essa perda é a redução na disponibilidade de nitrogênio, sendo que o ajuste da 

dose de N pode ser uma opção para minimizar a competição. O milho é uma cultura altamente 

responsiva a adubação de N, e a deficiência temporária do nutriente nos estádios iniciais da cultura 

pode comprometer seu rendimento e provocar a dominância da braquiária sobre a cultura. Por 

isso, é necessário conhecer a dinâmica do N em sistemas de consórcio entre milho e braquiária 

para o estabelecimento adequado. Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do consórcio 

com a braquiária ruziziensis e de doses de N em cobertura no desempenho produtivo do milho 

safrinha. O experimento foi delineado em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x6, com 

quatro repetições. O primeiro fator foi composto com a presença ou ausência da braquiária e o 

segundo fator pelas doses de N em cobertura, sendo estas 0, 40, 80, 120, 160 e 200 kg ha-1 de N, 

aplicadas no estádio V5. As parcelas experimentais foram dimensionadas com 4,5 x 8 m. Ao fim 

do ciclo da cultura do milho será determinada produtividade de grãos coletando-se as plantas da 

área útil das parcelas, sendo extrapolados os dados para kg ha-1. Além disso, será determinado 

peso de mil grãos e massa de  matéria seca da braquiária. O experimento se encontra em condução 

e após a colheita e devidas avaliações os dados serão submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste F, para o consórcio, e análise de regressão, para as doses de N, ambos a 

5% de probabilidade. 
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Contaminantes emergentes (CEs) são substâncias que em sua maioria não são regulamentadas, 

mas que podem ser candidatas a uma futura regulamentação dependendo de seus efeitos 

prejudiciais à saúde ambiental. São CEs os estrógenos, surfactantes, produtos farmacêuticos, de 

cuidado pessoal e aditivos de gasolina. O objetivo deste trabalho foi otimizar um método de 

extração para avaliar a eficiência de remoção do CE diclofenaco (DCF) em afluente e efluente de 

um sistema de ultrafiltração baseado em membranas poliméricas nanocompósitas. A análise foi 

realizada por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta (CLAE-UV) à 

285 nm em um Agilent LC-UV modelo 1220, coluna XDB-C18 marca Agilent de 15 cm x 4,6 

mm x e 5 µm à 30 ºC, fase móvel isocrática composta de acetonitrila e água (65:35, V/V, 0,7 mol 

L-1 de ácido acético glacial) e volume de injeção de 20 µL. Para avaliação da exatidão e precisão 

do método, três amostras de água ultrapura foram fortificadas em três níveis de concentração 

(nível 1 = 0,0072 µg mL-1, nível 2 = 0,072 µg mL-1  e nível 3 = 0,72 µg mL-1 ), sendo em 

triplicada para cada nível a fim de avaliar as porcentagens de recuperação. O método de extração 

consistiu das seguintes etapas: (I) condicionamento dos cartuchos de extração em fase sólida 

(OASIS HLB, 6 cm3, 200 mg) com 6 mL de metanol e 6 mL de água ultrapura à 1 mL min-1; (II) 

passagem de 500 mL das amostras fortificadas à 5 mL min-1; (III) retirada do resíduo de água 

utilizando vácuo durante 5 min; (IV) eluição com 5 mL de metanol à 1 mL min-1, sendo 20 µL 

analisados por CLAE-UV.  A exatidão foi avaliada comparando as áreas cromatográficas do 

diclofenaco extraído com às áreas de solução-padrão e a precisão foi medida calculando o desvio 

padrão relativo (DPR). Destaca-se bons valores de exatidão, sendo de 120 %, 85 % e 98 % e de 

precisão, sendo 12 %, 17 % e 7% para os níveis um, dois e três respectivamente. Como os guias 

orientadores de validação recomendam que as porcentagens de recuperação estejam ente 70 e 120 

% com DPR < que 20 %, o método de extração obtido é exato e preciso. Quanto à detectabilidade 

de DCF por CLAE-UV, a menor concentração obtida foi de 0,02 µg mL-1, quando comparada ao 

cromatograma da amostra de água não fortificada. Pretende-se como atividade futura: (I) analisar 

amostras de água potável da cidade de Pontal do Paraná, para avaliar a presença ou não de 

diclofenaco e (II) aplicar ao afluente e efluente de um sistema de ultrafiltração baseado em 

membranas poliméricas nanocompósitas. 
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O cultivo de microalgas em fotobiorreatores tem-se mostrado uma ferramenta poderosa na 

obtenção de moléculas com potencial biotecnológico, na produção de óleos para refino em 

biocombustíveis, bem como para o tratamento de efluentes e emissões industriais, apesar disso 

ainda existam muitos desafios a serem superados para que essa tecnologia possa ser incorporada 

a nossa cadeia produtiva. Um dos grandes desafios no cultivo de microalgas em grande escala 

reside na complexidade em manter altas produtividades de biomassa, dependendo, dentre outros 

fatores, da disponibilidade de nutrientes presentes no meio de cultura. Atualmente, o NPDEAS 

desenvolve cultivos de microalgas em escala piloto e industrial utilizando dejeto suíno 

biodigerido como meio de cultura. No entanto, sabe-se que esse meio pode ser enriquecido com 

macronutrientes a fim de permitir uma melhor relação custo benefício tendo como métrica o 

aumento na produção de biomassa e a neutralização do potencial de eutrofização do meio. O 

objetivo do presente projeto é investigar o potencial aumento da produção de biomass, bem como 

os parâmetros associados à implementação dessa prática no cultivo da espécie Tetradesmus 

obliquus, em solução do dejeto suíno. As suplementações de fósforo e nitrogênio foram realizadas 

com a adição de fosfato de potássio mono e dibásico (K2HPO4 e KH2PO4) e nitrato de sódio 

(NaNO3), em diferentes concentrações que vão de zero ao um máximo equivalente à 

concentração empregada na confecção do meio de cultivo sintético CHU. Os experimentos foram 

divididos em três conjuntos, o primeiro dos quais se dedica a apuração da concentração ideal para 

a concentração de dejeto, observando como critérios de determinação a taxa de crescimento das 

microalgas e a máxima densidade de biomassa final. Os dois conjuntos de cultivos subsequentes 

tem por finalidade determinar a suplementação ideal de fósforo e nitrogênio respectivamente. A 

realização de cada conjunto experimental tem duração de 15 dias, durante os quais se avalia o 

crescimento dos microrganismos, através da determinação das taxas de crescimento e produção 

de biomassa, pela medição do pH e avaliação da densidade óptica na faixa de 540 nm. Os 

resultados indicam a necessidade da suplementação do meio de cultivo compostos por dejeto 

suíno com fontes de nitrogênio, a fim de corrigir a deficiência desse nutriente no meio, permitindo 

que as células consigam sintetizar aminoácidos, proteínas e outras macromoléculas 

indispensáveis para seu crescimento e multiplicação. 
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O Vale do Curaçá, localizado no norte da Bahia, apresenta um grande potencial para 

mineralizações de cobre. Geologicamente, o Vale se insere no Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, 

um cinturão orogênico paleoproterozoico, na borda leste do Cráton São Francisco. O objetivo do 

trabalho é caracterizar a influência do metamorfismo e do hidrotermalismo na mineralização 

cuprífera da Mina do Pilar, um dos depósitos mais conhecidos no Vale. A metodologia consistiu 

no levantamento bibliográfico, caracterização petrográfica em escala macro e microscópica, 

incluindo análises em microscópio eletrônico de varredura com espectrometria de energia 

dispersiva de raios X (MEV-EDS). As rochas foram classificadas em ortognaisses (encaixantes 

do depósito), piroxenitos, calciossilicáticas e flogopititos (encaixantes do minério), todas 

contendo calcopirita, bornita e digenita, em diferentes percentuais. A magnetita é um óxido 

presente em quase todas as rochas, exceto nas calciossilicáticas, pervasivamente 

hidrotermalizadas e nas quais a pirita é o mineral de ferro presente. Análises em MEV-EDS 

confirmaram a presença de ilmenita nos ortognaisses e de uma geração de magnetita contendo 

titânio, vanádio, cromo e alumínio como traço, enquanto a magnetita hidrotermal é pura. O 

minério é classificado em primário, com textura intercumulus e observado nos ortopiroxênitos, e 

em secundário, com hábito maciço, vênular e disseminado, associado as rochas 

hidrotermalizadas. Nos ortognaisses encaixantes do depósito, antes considerados estéreis, 

identificou-se planos ortogonais à foliação metamórfica que exibem como paragênese clorita, 

epidoto, sericita, e  finos cristais de calcopirita e digenita disseminados. Isto sugere a mobilização 

do cobre pelos fluidos. Nos flogopititos, esta paragênese é igualmente identificada, como 

“restitos”, sugerindo que há uma paragênese retrógrada com mobilização de cobre, que antecede 

a flogopitização dos protólito. O próximo passo da pesquisa é investigar em maior detalhe essa 

paragênese retrógrada e entender sua relação temporal com as demais fases de alteração 

francamente hidrotermais, para melhor compreender a evolução e a cronologia dos eventos 

relacionados à mineralização. 
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A cultura da batata é de curto ciclo, e devido a retirada total da planta, seu cultivo é considerado 

esgotante para o solo, de forma que há necessidade de adubação do solo para prover nutrientes 

necessários entre os cultivos. Porém, os produtos utilizados para a adubação, muitas vezes podem 

conter elementos potencialmente tóxicos, tais como As, Cd e Pb, os quais possuem a capacidade 

de se bioacumular no organismo humano. Com isso, observa-se a necessidade de estudos que 

visem a quantificação desses contaminantes nas batatas. Comumente, utiliza-se a digestão ácida 

no preparo de amostras, porém, nesse estudo, utilizou-se a solubilização alcalina, com 

tetrahidroximetilamônio (TMAH). O TMAH é um excelente solubilizador de matrizes vegetais, 

e compatível com a técnica de espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GFAAS). 

Para elaboração das curvas de calibração analítica, foram utilizados padrões analíticos e ácido 

nítrico ultrapuro. Para a determinação dos analitos, utilizou-se por base um método analítico já 

estabelecido, sendo necessário fazer alguns ajustes nas condições instrumentais do GFAAS para 

a análise das amostras de batatas. Quatro parâmetros de desempenho foram utilizados para 

verificar a robustez do método analítico: limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ), 

linearidade, exatidão, precisão e a relação sinal-ruído (SBR). Os teores quantificados de As para 

as batatas Monalisa, Asterix e batata doce ficaram abaixo do LOD (1,88 µg L-1). O teor de Cd 

para a batata Monalisa foi de 0,20 µg L-1 para a casca da batata e de 0,13 µg L-1 para a batata 

sem casca. Para a Batata Asterix o teor de Cd foi 0,30 µg L-1 para a casca e de 0,22 µg L-1 para 

a batata sem casca, e para a batata doce o teor de Cd ficou abaixo do LOQ (0,13 µg L-1). A 

presença desses contaminantes inorgânicos, nas amostras de batatas, pode ser explicada pelo uso 

de fertilizantes. Os teores desses contaminantes nos fertilizantes dependem de alguns fatores, 

como a produção e a origem da matéria-prima para a fabricação desses insumos. Em fertilizantes 

fosfatados, pode ser que contenha teores elevados de As e Cd, visto que, a rocha matriz utilizada 

na sua fabricação possui quantidades elevadas de As (7,1 mg kg-1) e Cd (19,1 mg kg-1). Tanto 

para As quanto para Cd, os teores quantificados nas batatas ficaram abaixo do teor máximo 

permitido pela ANVISA (0,20 mg g-1 e 0,10 mg g-1), sendo seguro para o consumo humano. 
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A produção mundial têxtil vem apresentando escassez e necessidade de inovação de novos 

produtos que priorizassem a sustentabilidade e o meio ambiente. Diante desse contexto, o presente 

estudo teve como foco a avaliação dos impactos ambientais oferecidos durante o fluxo de 

produção de fibras têxteis ecologicas feitas a partir de biomaterial marinho, utilizando o alginato. 

A matéria-prima é oriunda de macroalgas marrons, essas são organismos bentônicos que crescem 

continuamente e produzem uma biomassa expressiva em litorais, incluindo território brasileiro. 

A metodologia utilizada contou com o estudo de indicadores de impactos ambientais como: 

influência na vida marítima dentro da área de cultivo, geração de resíduos e emissões. A análise 

de impactos ambientais da exploração de algas a fim de extração de matéria-prima, teve enfoque 

no cultivo marinho, maricultura, e na coleta de biomassa morta presente nas costas litorâneas. 

Entende-se que o uso sustentável de comunidades monodominantes de algas tem primazia em 

relação ao cultivo extensivo de monoculturas, enquanto que a coleta não afeta o ecossistema local, 

contudo sua disponibilidade é sazonal e localizada em regiões específicas. Conjuntamente foi 

analisado o processo de fiação da fibra, em termos de consumo de água, gasto de energia e 

despesas de reagentes. Para isso, foi padronizado o processo em laboratório, criado em pesquisas 

passadas, com a finalidade de estabelecer de forma definitiva as proporções de compostos 

químicos, a forma de agitação e o tempo de uso de cada equipamento. Para análise de gasto de 

energia, o processo foi adaptado utilizando uma injeção de forma mecânica, através de uma 

bomba peristáltica, cuja velocidade de rotação foi ajustada e melhorada a cada teste. Os melhores 

resultados foram os testes de concentração de 1,6% de alginato, em meio rotacional de 100 rpm 

e lavados com água destilada. Em relação à rotação da bomba peristáltica, foi notado que quanto 

maior a velocidade, maior a influência no aspecto visual tornando a fibra mais rugosa e frágil, 

sendo assim, optou-se por trabalhar com velocidades dentro da faixa de 12,5 e 25,01 mL/min. Os 

resultados mostraram ser satisfatórios e promissores quanto ao processo de fiação da fibra, visto 

que as propriedades como ruptura e absorção assemelham-se aos de fibras têxteis comerciais. 

Entretanto, a análise quanto ao custo da produção estudada demonstra um epasse  comparado a 

tecidos tradicionais. 
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O uso da madeira garante os mais diversos usos e potencialidades quando utilizado de forma 

correta e coerente na construção civil, porém, nota-se um grande preconceito e receio quando 

trata-se de sua utilização no cenário brasileiro, apesar de ser um país com vasto potencial florestal. 

A madeira tem como principais vantagens a montagem rápida, a seco e de fácil montagem, porém 

sua utilização não é muito divulgada nem procurada para utilização nos edifícios no Brasil, 

portanto, a presente pesquisa, centrada na área de Arquitetura e Urbanismo, tem como objeto de 

estudo o sistema opensource wikihouse, pretendendo analisar o funcionamento, impacto 

ambiental, montagem e produção do sistema através de um estudo de caso, bem como investigar 

a possibilidade de aplicação para programas de habitação social, com o objetivo de apontar uma 

possibilidade para a área da Arquitetura no âmbito social no quadro brasileiro. Esta pesquisa busca 

uma alternativa para a construção de Habitações de Interesse Social utilizando material acessível 

às classes mais baixas da sociedade, compreendendo a viabilidade desta hipótese. A metodologia 

utilizada foi de uma pesquisa bibliográfica e webgráfica sobre o tema. Para realizar este estudo 

decidiu-se compreender o desenvolvimento de um projeto específico, projetado e executado pelo 

escritório Pulp Build (Inglaterra), através do sistema de autoconstrução WikiHouse, 

disponibilizado gratuitamente através de um software de código aberto, a partir de Nardelli e 

Backheuser (2016), Campolongo (2019), Silva e Magalhães (2019) e documentos 

disponibilizados no endereço de web do domínio Wiki house. Com esse material e embasamento 

referenciando a pesquisa, busca-se alcançar os objetivos propostos, além de aumentar os trabalhos 

na área de arquitetura e madeira, que tem papel fundamental para uma mudança no cenário de 

construção civil do país. 
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O crescimento da geração distribuída e das microrredes apresenta novos desafios, pois submete o 

sistema elétrico a novas condições de fluxo de potência. Esse novo comportamento traz consigo 

desafios para se manter a rede elétrica com qualidade e estabilidade, principalmente, nos 

parâmetros de tensão, corrente, frequência e distorção harmônica em um sistema bidirecional, que 

ora consome, ora produz energia. A partir do contexto apresentado, esse trabalho tem o objetivo 

de reconhecer, modelar e estudar possíveis cenários de alteração dos valores nominais de tensão 

no ponto de conexão comum, cuja a injeção de potência por um sistema fotovoltaico de geração 

distribuída, pode ocasionar. Como modelo para as simulações foi considerado um circuito no qual 

considerou-se o sistema de distribuição de energia da concessionaria como uma fonte de tensão e 

o sistema fotovoltaico como uma fonte de corrente, ambos ideais. Entre as duas fontes foi 

considerada uma impedância, representando a linha de distribuição, e por último, adicionou-se 

uma carga em paralelo à fonte de corrente, modelando o consumidor local, o qual consumiria um 

quarto da potência do inversor. Na sequência, implementou-se o circuito modelado no software 

PSim para as simulações e escolheu-se um inversor de quatro quilowatts operando na potência 

máxima nominal. As simulações foram executadas para diferentes valores de impedância entre as 

fontes de tensão e de corrente. Os valores foram relacionados ao comprimento e bitola dos cabos, 

considerando possíveis distancias e cabos utilizados na distribuição de energia pelas 

concessionárias. Nas simulações mediu-se a tensão no ponto de conexão comum, além das 

correntes através dos elementos do circuito para observar o fluxo de potência. A partir dos valores 

obtidos nas simulações foi utilizada a técnica dos diagramas fasorias para se realizar as 

comparações, evidenciando o módulo e a fase para cada parâmetro medido. 
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O Montreal Cognitive Assessment Test (MoCA) consiste de um teste presencial, com duração de 

aproximadamente 10 minutos, desenvolvido pelo canadense Ziad S. Nasreddine que visa a 

detecção de transtorno cognitivo leve (CCL) tendo enfoque na população de idosos. Com isso em 

mente, o plano de trabalho de Iniciação Científica, sob a orientação do professor Dr. Eduardo 

Todt e como parte do trabalho de conclusão de curso da graduanda em medicina Isabele Ayumi, 

tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação mobile, batizada de "Dezmente", a qual 

irá compreender uma implementação do teste antes citado com o propósito de facilitar o acesso 

ao mesmo. Os materiais utilizados incluem o próprio teste já citado, utilizado como base para a 

implementação; o framework de desenvolvimento mobile Flutter, baseado na linguagem de 

programação Dart e a plataforma Firebase para o controle do backend e da base de dados. O app 

irá possuir um sistema de cadastro que irá, além das informações básicas, coletar também dados 

sobre o estado de saúde do avaliado e um conjunto de testes que emulam o exame original com 

as devidas adaptações tendo em mente a população alvo como sendo idosos com mais de 60 anos, 

assim como um sistema de pontuação que irá orientar o usuário para o devido diagnóstico com 

um especialista. É esperado que o aplicativo passe por uma validação com o doutor em neurologia, 

professor Paulo Bertolucci, para garantir sua eficácia clínica. Após a finalização do primeiro 

protótipo, esse será aplicado a um grupo de teste para fazer uma avaliação inicial da experiência 

de uso e obter os limites para as pontuações esperadas nessa versão do teste. Finalmente, o app 

será distribuído para o público geral através das lojas de aplicativos e será feita a análise dos dados 

obtidos com o propósito de pesquisa. 
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O presente trabalho tratou da história da construção da estação ferroviária da Cidade de Antonina, 

no litoral do estado do Paraná, abordando as fases pelas quais a estação da cidade passou ao longo 

das décadas. Inicialmente, é abordada a implantação das Ferrovias no Brasil, que se deu no século 

XIX, com objetivo de escoar as produções para exportação e ocupar o interior do território, além 

de simbolizar o ideal de desenvolvimento e modernização do transporte no contexto brasileiro. 

Nesse cenário, o Paraná teve a construção de sua primeira ferrovia, em 1880, marcada pela 

rivalidade político-econômica que existia entre as cidades litorâneas de Paranaguá e Antonina, 

que disputavam o ponto inicial da obra, uma vez que as duas têm como principal atuação 

econômica a atividade portuária. A cidade de Antonina acabou desfavorável na disputa e, somente 

em 1892 foi inaugurado um ramal da linha férrea que partia da cidade. O objetivo deste trabalho 

foi analisar os aspectos arquitetônicos e construtivos da edificação ferroviária, localizada na 

cidade litorânea, que estava a serviço da linha férrea Antonina - Morretes. Sendo assim, 

analisaram-se as informações históricas, funcionais, construtivas e de localização, desde a 

primeira estação, construída em madeira e datada de 1892, até sua mudança em 1914 com a 

construção do novo edifício, existente até os dias de hoje. A estação passou por alterações nos 

anos de 2002 e 2019, em razão da restauração de todo o Conjunto Saivá, que contempla a igreja 

Bom Jesus do Saivá e a estação, que juntos fazem parte do conjunto histórico e paisagístico da 

cidade de Antonina. Os materiais produzidos e analisados no presente trabalho vieram de buscas 

in loco, ou seja, visitas à estação e entrevistas com responsáveis pela atual gestão da mesma, 

análises documentais, a partir de registros feitos pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), e conversas com os responsáveis pela última restauração da estação. Após o 

levantamento das informações, foi possível determinar a localização da obra no contexto da 

história da ferrovia paranaense e amparar o entendimento sobre as transformações que a estação 

ferroviária propiciou à cidade. 
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No cenário atual da pandemia, o uso de esterilizadores se tornou algo essencial para esterilizar as 

superfícies, visando a higienização. O uso da esterilização por luz UVC é uma tecnologia que 

pode ser utilizada para a produção de equipamentos de esterilização de superfícies, sendo 

utilizado na indústria tanto para esterilizar água como para esterilizar superfícies. Sendo o foco 

neste estudo o de esterilizar objetos pessoais nas atividades de laboratórios do curso de 

Engenharia Mecânica nos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para as práticas de ensino 

da área de fabricação. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo identificar e verificar qual o 

melhor posicionamento dos EPIs para que eles possam receber a luz UVC em toda sua superfície 

para que ocorra uma esterilização eficiente. Como método, um dos primeiros passos a serem feitos 

foi o da revisão da literatura sobre a esterilização por luz UVC. Com essa revisão, obteve-se 

conhecimento sobre o funcionamento e questões técnicas para a compreensão do funcionamento 

da luz UVC, que está na faixa de 253.7 nm. Para que seja efetuado então o posicionamento 

espacial desse objeto numa cabine de esterilização, fez-se necessário fazer a modelagem dessas 

superfícies dos produtos para identificar o distanciamento entre as lâmpadas e o posicionamento, 

se toda a superfície está sendo atingida pela luz. Para essa etapa, utilizou-se a modelagem pelo 

SolidWorks para se obter com precisão esses elementos, e desenvolver uma simulação de 

funcionamento do sistema. Esses elementos permitiram então levantar os requisitos para o projeto 

de um equipamento para esterilização de EPIs (capacetes e óculos) usados no curso de Engenharia 

Mecânica nas disciplinas de soldagem e usinagem. Com esse resultado, foi possível então definir 

esses parâmetros que vão permitir a qualidade da superfície que vai receber e atingir a 

esterilização mais adequada. Também foi desenvolvido a parte de simulação e testes para avaliar 

a eficiência do sistema. 
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A indústria cervejeira na região Oeste do Paraná teve em média um crescimento de 30% de 2017 

a 2020, e o aumento da demanda por lúpulo (Humulus Lupulus L.) torna necessário conhecer o 

desenvolvimento de lupuleiros em condições de clima tropical, portanto este trabalho tem como 

objetivo avaliar as características produtivas de três cultivares de lúpulo na região. Os tratamentos 

avaliados foram Spalter, Hallertau Mittelfruher e Mapuche dispostos em blocos casualizados, em 

quatro repetições e quatro plantas por parcela. Por ocasião da colheita, retirou-se 10 cones por 

parcela experimental e foram analisadas as seguintes variáveis: comprimento e largura do cone 

(cm); comprimento da ráquis do cone (cm); número de brácteas por cone; produção de cones por 

planta (kg) e produtividade (kg. ha-1). Para mensurar o comprimento e a largura dos cones, foi 

utilizado um paquímetro digital aferido em milímetros, o mesmo foi utilizado para medir o 

comprimento da raquis. O número de brácteas foi determinado pela contagem das mesmas por 

cone. A produção de cones foi determinada pela pesagem de todos os cones da planta, em balança 

digital de precisão e a produtividade foi determinada com a aplicação da fórmula (x*(10000/y)), 

em que x = produção de cones por planta, e y = área que cada planta ocupa (3 m2). Todos os 

dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste de F, e quando significativos, 

comparou-se as médias pelo teste de Tukey, com 5% de probabilidade de erro. A cultivar 

Hallertau Mittelfruher teve o comprimento de cone maior que o tratamento Spalter, e a cultivar 

Mapuche não diferiu significativamente de nenhuma outra cultivar. A largura de cones da cultivar 

Mapuche foi maior que os demais tratamentos, já em relação as variáveis comprimento de raquis 

e número de brácteas não foi constatada diferença. A cultivar Mapuche, se sobressaiu em relação 

a produção e produtividade dos demais tratamentos. 
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Muitas doenças acometem o morangueiro, sendo uma das principais o mofo cinzento causado 

pelo fungo Botrytis cinerea. O patógeno é de difícil controle, por isso se faz necessária a 

incorporação de novos fungicidas ao manejo do morangueiro. Em 2019, o fungicida Switch, 

composto por ciprodinil e fludioxonil obteve registro. Ao incorporar um novo fungicida é 

importante realizar o monitoramento para evitar uma precoce ineficácia de controle. Assim o 

trabalho teve como objetivos estudar a sensibilidade basal de isolados de B. cinerea ao fungicida 

ciprodinil e avaliar sua eficácia de controle em comparação com os fungicidas fluazinam e 

procimidona. Para avaliar a sensibilidade basal ao ciprodinil a CE50 (concentração efetiva para 

inibir 50% do crescimento do fungo) foi estimada para 100 isolados por meio do crescimento 

micelial em meio ágar à base de L-asparagina nas concentrações 0, 0,001, 0,01, 0,03, 0,1, 1, 10 

µg/mL de ciprodinil. E para avaliação da eficácia de ciprodinil, dois experimentos foram 

conduzidos em esquema fatorial (4x2x2) onde foram analisados os fatores fungicidas, isolados 

com diferente sensibilidade ao ciprodinil e forma de aplicação. Os fungicidas avaliados foram o 

ciprodinil na concentração 375 mg/L de i.a.; procimidona na concentração 500 mg/L de i.a. e 

fluazinam na concentração 500 mg/L de i.a e um tratamento controle (aplicação de água). A 

aplicação preventiva do fungicida foi feita 24 horas antes na inoculação e a aplicação curativa do 

fungicida ocorreu 24 horas após a inoculação. Os frutos foram mantidos a 22°C com fotoperíodo 

de 12 horas. A incidência final foi avaliada no quinto dia após a inoculação. Os valores de CE50 

dos isolados para ciprodinil variaram de 0,0031 a 114,69 µg/ml com um valor médio de CE50 de 

3,29 a 12,83 µg/ml. 8 isolados apresentaram CE50 superior a 10µg/ml. No ensaio para avaliação 

da eficácia os resultados apresentaram interação entre fungicida e isolado, porém para ciprodinil 

os isolados não apresentaram diferença estatística. Ciprodinil apresentou uma eficácia média 

contra B. cinerea de 75,9%, superior ao fungicida procimidona em ambos os ensaios e a fluazinam 

no ensaio 2. Com esses resultados podemos observar que ciprodinil possui uma alta eficácia de 

controle de B. cinerea e pode ser incorporado ao manejo da doença no Brasil, embora o risco 

potencial de resistência deva ser monitorado nos anos subsequentes a sua introdução. 
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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, então, permite a 

atividade enzimática. Sendo a estrutura mais flexível da lipase, o domínio lid tem relação direta 

com as propriedades enzimáticas como estabilidade, termoestabilidade, atividade e seletividade. 

Dado que algumas lipases não apresentam atividade relevante frente a determinados substratos, 

diminuindo o seu potencial de aplicação industrial, a mutagênese sítio dirigida na região do 

domínio lid vem se apresentando como uma estratégia favorável, permitindo a modificação das 

propriedades catalíticas das lipases, visando tanto a ampliação das características enzimáticas, 

como da especificidade frente a diferentes substratos, da enantiosseletividade e da estabilidade 

em altas temperaturas e solventes orgânicos. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo o 

melhoramento da atividade catalítica da lipase de metagenômica LipC12 a partir da mutagênese 

sítio dirigida na posição Q142L do domínio lid. A variante Q142L foi obtida com sucesso através 

da PCR mutagênica, sendo superexpressa e purificada. A variante apresentou atividade de 

hidrólise até 9 vezes melhorada contra os substratos: tributirina, tricaprilina e trioleína, em 

comparação a enzima selvagem. Além disso, teve sua termoestabilidade à temperatura de 70ºC e 

90ºC e sua estabilidade em solventes orgânicos melhorada. Observou-se, portanto, que a 

modificação na região da lid permitiu obter uma variante com propriedades melhoradas, 

possibilitando novas aplicações futuras da lipase. 
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O projeto intitulado “O livro didático de Matemática do Ensino Fundamental e a Sociedade” tem 

como objetivo identificar e analisar de que modo os livros didáticos de Matemática do Ensino 

Fundamental II abordam questões sociais. Do ponto de vista teórico apoiar-se-á em estudos e 

pesquisas no campo da Educação Matemática que trabalham com as dimensões social, cultural e 

política e com o livro didático como política cultural. O projeto será separado em um total de três 

etapas, todas de natureza bibliográfica, a primeira será revisão bibliográfica de estudos que 

envolvem a matemática, o livro didático de matemática e questões sociais/sociedade. A segunda 

etapa, será a seleção de livros didáticos para ser feita uma análise das questões sociais abordadas, 

tais livros serão os livros da segunta etapa do ensino fundamental, ou seja, 6º ao 9º ano e 

serãoescolhidos tomando como base os livros escolhidos no último PNLD (Plano Nacional do 

Livro Didático), desses livros serão lidos os seus resumos e suas avaliações do próprio PNLD e 

definidos, além de coferidos seus numeros de vendas paras escolas brasileiras, com todas essas 

informações, serão escolhidos três livros para serem feitas as suas análises. A terceira etapa, será 

a análise desses livros, onde tentaremos identificar qual realidade que cada livro pinta, como ele 

conversa com o leitor, tanto aluno quanto professor, o quanto ele aborda a sociedade no geral e 

por fim o quanto eles estabelecem uma conexão entre o que está na sala de aula e o que está fora 

dela. Com esses três passos feitos, poderemos estabelecer com questões sociais são vistas e 

trabalhadas na sala de aula, além disso, é capaz de que após analisar cada livro didático, podemos 

estabelecer em como cada diferente tipo de livro didático conversa de maneira diferente com cada 

sala de aula, até mesmo poder estabelecer se um livro didático que contextualizante implica numa 

qualidade de ensino melhor 
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A necessidade de produzir mais alimentos, de melhor qualidade e de forma sustentável, tem 

impulsionado cada vez mais o avanço e popularização da agricultura de precisão, que visa 

produzir alimentos de forma inteligente. O Machine Learning é uma técnica algorítmica utilizada 

para extração de conhecimento em dados, que vem sendo aplicado em várias áreas do 

conhecimento. Algoritmos do tipo supervisionado e não-supervisionado têm sido empregados 

tanto para prever acontecimentos, como agrupar e classificar dados. Alguns algoritmos bastante 

conhecidos nesse sentido são: o algoritmo não-supervisionado K-Means, que é utilizado para 

agrupar e encontrar padrões em dados; e os algoritmos supervisionados Decision Trees, Random 

Forest e KNN, que servem tanto para previsão como classificação de dados. Neste sentido, este 

trabalho investigou o desenvolvimento de um sistema de recomendação, baseado em algoritmos 

de Machine Learning, para ajudar os produtores encontrarem as variedades de café que mais se 

ajustam as suas necessidades. Para isto, foi construído uma base de dados de café, a partir de 

dados da Embrapa, contendo dados de 49 variedades de café. Ao todo, foram mapeados dados de 

17 características das variedades de café. Após a construção da base de dados, foi utilizado o 

algoritmo K-Means para detecção de grupos semelhantes de variedades de café. O algoritmo 

identificou 8 grupos diferentes. Utilizando a biblioteca R Shiny da linguagem R, criou-se uma 

interface onde o produtor informa algumas características que ele deseja para o café a ser 

cultivado em sua propriedade. A partir dessas características, a interface invoca os algoritmos 

KNN e Random Forest para encontrar o grupo de café que mais se assemelha com as 

características informadas. Assim, a interface retorna para o usuário o grupo de variedades de café 

que mais se assemelham com as descrições informadas. Uma das limitações encontradas nesse 

projeto foi a falta de dados disponíveis sobre variedades de café, pois algoritmos de machine 

learning tendem a ter desempenho ruim quando a base de dados é pequena. 
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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 a realização de diversas análises, 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 causado alterações ambientais significativas 

relacionadas ao ciclo natural desses. A avaliação de tais elementos com respeito a seus possíveis 

impactos ambientais é bastante relevante. A técnica analítica utilizada neste 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 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. 

O objetivo geral deste projeto de pesquisa consiste na avaliação da presença, comportamento e 

distribuição de TCE em águas doces superficiais, em condições ambientais. São 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 DGT, com o uso do 

argilomineral Montmorilonita (MT K10 Sigma-Aldrch) imobilizada em hidrogel de agarose como 

fase ligante. O elemento estudado até o momento foi o paládio (Pd) que pertence ao grupo da 

platina (PGE), com destaque no seu comportamento em águas doces. Testes para determinar a 

interação entre o Pd e as fases ligantes têm sido feitos durante o projeto simulando um ambiente 

de água doce, com ajuste de pH e força iônica e as soluções são deixadas sob agitação constante 

por 24 h. Durante cada teste, a concentração de Pd é lida empregando-se o ICP OES e o tratamento 

de dados é feito baseado na quantidade de Pd que foi absorvido pela fase ligante de 

montmorilonita. 
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O Paraná é um dos principais Estados produtores de grãos, carne suína e de carne bovina do 

Brasil. Esse fato é decorrente da diversificação da produção a qual se estende desde os pequenos 

produtores, até propriedades com alto nível tecnológico. Portanto, é de extrema importância 

acompanhar os indicadores financeiros que regem os preços dessas commodities a fim de avaliar 

o comportamento do mercado, direcionar as negociações de compra e venda e melhorar o 

planejamento das etapas que envolvem a cadeia produtiva da pecuária de corte. O presente estudo 

avaliou a correlação dos preços da arroba do boi gordo recebido pelo produtor com os preços da 

soja, milho e quilo da carcaça do suíno, entre os anos de 2015 e 2020. Para a pesquisa os preços 

referentes à carne suína, bovina e da soja foram coletados a partir do banco de dados do Centro 

de Informação do Agronegócio da Universidade Federal do Paraná (CIA UFPR), e os dados do 

milho através da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB). A 

cotação do boi gordo, suíno carcaça e da soja foram geradas diariamente, e assim obteve-se uma 

média diária para esses produtos. Os preços a prazo foram convertidos para valor à vista, 

considerando o prazo em dias corridos entre a negociação e o efetivo pagamento pelo comprador, 

descontados com base na taxa diária do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). A partir 

desses valores, os dados foram agrupados em médias mensais, uma vez que a cotação do milho 

proveniente da base de dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do 

Paraná estava organizada dessa forma. Assim, totalizando uma amostra de 84 observações do 

período de janeiro de 2015 até dezembro de 2021, foram feitas análises dos dados através da 

correlação de Pearson. Para o período analisado houve altas correlações entre o preço da arroba 

do boi gordo e suíno carcaça (0,871), soja (0,974) e milho (0,972). 
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Devido às incertezas inerentes aos projetos estruturais, torna-se necessária a introdução de 

métodos que diminuam o tempo de processamento das análises estruturais e de segurança. Este 

projeto teve como objetivo a realização de um Metamodelo, um método de otimização não linear 

que aproxima respostas de modelos de alta fidelidade, para a previsão do comportamento de uma 

estrutura de barragem de concreto em forma de trapézio. 

Assim, foi necessária a realização dos cálculos dos esforços aplicados na estrutura analisada para 

se obter os momentos. Foram estudados os esforços verticais e horizontais, abrangendo o peso 

próprio da barragem, subpressão, e esforços da montante e jusante aplicados em consequência 

dos diferentes níveis de água. 

Devido à possível desestabilização da estrutura a partir dos esforços aplicados, foi caracterizada 

a função objetivo, e assim, realizada a função restrição com a intenção de analisar as 

possibilidades de tombamento e permanência da mesma. A função objetivo e suas restrições 

foram definidas pelas dimensões da barragem, e obtidas cinco variáveis, sendo a altura e larguras 

da barragem, e altura da montante e jusante de água. 

Além disso, foi obtido um conjunto de dados com base nos valores aplicados à estrutura analisada, 

com o propósito de buscar o melhor ajuste a partir da aplicação do Método dos Mínimos 

Quadrados, minimizando a soma dos quadrados entre o valor estimado e os dados. E para isto, a 

linguagem computacional que foi utilizada para o auxílio dos cálculos foi GNU Octave. 

Logo, obteve-se o erro das superfícies analisadas. Sendo possível reconhecer que tanto a estratégia 

de seleção dos pontos de suporte quanto o grau do polinômio da superfície de resposta influenciam 

significativamente na qualidade da representação do comportamento da barragem. 
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Dentre os vários setores que geram grandes quantidades de resíduos estão as indústrias de base 

florestal. O licor negro se caracteriza por ser um excedente gerado após o procedimento de 

cozimento da madeira no processo Kraft de fabricação de papel. A lignina, presente nesta solução, 

trata-se de um material abundante, renovável e biodegradável, apresentando características 

interessantes para diferentes usos industriais. Assim, o seguinte trabalho teve como objetivo à 

obtenção e caracterização de nanopartículas de lignina Kraft industrial a partir do licor negro. A 

matéria prima utilizada para desenvolver esta pesquisa foi cedida pela empresa papeleira Suzano 

S/A. A primeira etapa foi separar a lignina do licor negro. Posteriormente, foram obtidas as 

nanopartículas de lignina utilizando um moinho Microprocessador Super Masscolloider Masuko 

Sangyo. A quantidade de passes foi determinada analisando outros estudos em que demonstraram 

que uma quantidade maior de passes reduz o tamanho das estruturas, o que comprova a eficiência 

deste maquinário para a produção de nanopartículas. As amostras de lignina obtidas passaram por 

13 passes no moinho. A caracterização da lignina se deu por meio das técnicas de Espectroscopia 

no Infravermelho Próximo (FTIR) e UV-vis, Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise 

Química Elementar e Microscopia Eletrônica de Transmissão. Com os resultados da 

caracterização foi possível analisar as principais propriedades da lignina e nanopartículas de 

lignina obtidas. Análises de microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de 

transmissão demonstraram estruturas irregulares com variados formatos sendo que estruturas 

esféricas são bem evidentes. Suas caracterizações correspondem às características de lignina, 

sendo que os resultados obtidos são semelhantes às diversas literaturas. 
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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. A biodigestão anaeróbica 

tem sido muito utilizada para o tratamento de tais efluentes, devido ao elevado teor de matéria 

orgânica presente nos mesmos. No entanto, a elevada concentração de óleos e graxas causa 

diversos problemas neste processo. 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. Dessa forma, este estudo teve como objetivo determinar o efeito do pré-tratamento 

enzimático na produção de biogás a partir de água residuária com alto teor de gordura. 

Inicialmente, o efluente será caracterizado quanto aos parâmetros de pH, DQO, O&G, sólidos 

totais (ST), sólidos voláteis (SV), sólidos fixos (SV), nitrogênio total e nitrogênio amoniacal. 

Posteriormente, será submetido ao pré-tratamento enzimático utilizando como inóculo a bactéria 

Bacillus Megaterium, com concentrações de inóculo de 2,5; 5; 7,5; 10 e 12,5%, pH 7 e 

temperatura de 37 ºC, em incubadora shaker por 72 h a 150 rpm. Após, o efluente pré-tratado será 

encaminhado para a biodigestão. A biodigestão do substrato será realizada em frascos de vidro 

borosilicato de capacidade máxima de 500 ml, utilizados como reator.  Os reatores serão 

abastecidos uma única vez com 300 ml de meio reacional gerando um headspace (espaço no topo 

do frasco) de 200 ml em cada reator. O sistema de biodigestão será montado em uma câmara em 

temperatura mesofílica de 35 ± 1 ºC. Os experimentos serão conduzidos por 8 semanas. Estes 

reatores serão homogeneizados de forma manual uma vez por dia, visando aumentar o contato 

entre os microrganismos e o substrato. Serão coletadas amostras da fase gasosa do reator, com 

auxílio de bags de fluoreto de polivinil específicos para amostragem de gases inertes e reativos. 

A fase gasosa será injetada em sistema de cromatografia em fase gasosa com detector de 

condutividade térmica - DCT equipado com colunas de peneira molecular e divinilbenzeno para 

separação e análise dos gases CH4, CO, CO2 e outros gases que eventualmente podem ser 

formados.  O perfil composicional dos ácidos graxos presentes na água residuária será 

determinado antes e após o processo de biodigestão, usando sistema de cromatografia em fase 

gasosa, com sistema de detecção por ionização em chama (CG-DIC). Este experimento ainda está 

em fase de execução, desta forma, os dados ainda não foram analisados. 
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O objetivo deste trabalho é empregar métodos espectrais para a análise de escoamentos com 

empuxo em cavidades rotativas bidimensionais e comparar com resultados de simulações 

tridimensionais já  existentes na literatura. O código aberto Semtex foi utilizado para resolver as 

equações de Navier-Stokes através de um método de elementos espectrais, focando em aplicações 

que envolviam transferência de calor e usando um problema de benchmark em cavidade quadrada 

para a  comparação com os resultados encontrados na literatura, dando base para a análise em 

cavidade rotativa. O problema de benchmark consiste em um escoamento bidimensional em 

cavidade quadrada de um fluido de Boussinesq. Para a resolução do problema de benchmark, uma 

malha estruturada retangular simples de 400 elementos se fez adequada. Os parâmetros analisados 

na simulação foram: velocidade, temperatura e valores do número de Nusselt em diferentes pontos 

da cavidade. Como pós processamento, foi utilizada a linguagem Python e o software Paraview 

para aspectos visuais. Para valores de número de Rayleigh (Ra) de 10^3 até 10^6 testados no 

código, os resultados obtidos foram  concordantes  com os encontrados na literatura, valendo 

ressaltar o aspecto do gradiente de temperatura se comportar como se fosse um sólido para 

Ra=10^3 e o decréscimo mais rápido da temperatura ao longo da direção x para Ra maiores. 

Portanto, o pacote de código aberto Semtex foi validado para o uso posterior na cavidade rotativa. 

Cavidades rotativas fechadas estão presentes em turbinas a gás, onde existe um rotor conectado a 

pás que giram em altas velocidades. O ar entra em baixa pressão pela turbina e passa por um 

compressor de alta pressão responsável por direcionar e comprimir as partículas de ar dentro do 

motor até chegar ao combustor. O compressor consiste em uma série de pás, cada uma com 

lâminas cada vez menores, a medida que o ar passa por cada estágio do compressor ele fica mais 

comprimido. O modelo idealizado de empuxo induzido em cavidade rotativas de compressores 

possui dois discos rotativos e são delimitadas radialmente com uma cobertura aquecida e por um 

eixo resfriado, sendo a transferência de calor dada por convecção natural. Para otimizar o projeto 

e reduzir a dependência de testes de motores, é necessária a compreensão dos métodos preditivos 

relacionados aos efeitos de empuxo gerados pelo gradiente de temperatura e variação da 

densidade de cavidades rotativas. 
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Este trabalho é uma continuação de outro trabalho de mesmo nome apresentado na 28ª EVINCI. 

A metodologia para o ensino de práticas musicais ao redor do mundo é majoritariamente voltada 

para a população vidente. A estrutura da composição musical teve suas origens na escritura de 

símbolos e formas (partituras) em papel, como forma de armazenamento de informações que 

demonstram características de um conjunto de sons (composição musical). Contudo, hoje em dia, 

levando em consideração toda a questão e necessidade de acessibilidade, esse método tradicional 

(escrita no papel) deixa de ser tão viável para alguns públicos - tendo em vista que a população 

cega não pode aproveitar este conteúdo, tampouco criar conteúdos dessa forma para armazenar 

suas composições com facilidade. O desenvolvimento de um material tátil acessível para o ensido 

didático e para práticas musicas de pessoas com deficiência se torna uma possível solução viável 

para tentar mitigar as consequências dessa tradição e origem histórica do problema, tendo sido 

desenvolvido um sistema de peças - objetos plásticos na forma de notas musicais, devidamente 

enquadrados dentro da normatização vigente para acessibilidade tátil - que formam um "painel 

tátil", onde composições musicais podem ser formadas a partir de peças que se encaixam nesse 

painel, a formar uma estrutura que compõe uma representação tátil equivalente às informações 

visuais presentes em uma partitura convencional, de papel. Tem-se, então, uma estrutura que 

converte e traduz de forma tátil, as informações que estão presentes na estrutura tradicional de 

uma partitura em papel e as transforma em informações acessíveis para pessoas cegas. Este 

dispositivo e prática didática promovem a inclusão, acessibilidade e incentiva o investimento e 

sensibilização com relação ao ensino de práticas músicas acessíveis, além de abrir espaço para a 

evolução de desenvolvimento tecnológico aplicado ao tema abordado 
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O cenário atual de escassez hídrica vem trazendo à tona a necessidade de soluções para produção 

aquícola com menor consumo de água e menor impacto ambiental. A aquaponia se mostra uma 

alternativa de produção de peixes e vegetais em um sistema recirculado, possibilitando a redução 

no consumo de água em até 90% se comparado com sistemas convencionais. O uso de 

alimentadores automáticos melhora a produtividade, uniformidade e reduz o desperdício de 

alimento, tendo em vista que o controle e frequência na alimentação são um dos grandes 

problemas da criação de peixes em tanques. Para fins de pesquisa se faz necessário ter o controle 

correto de distribuição do alimento. O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o 

escoamento de rações comerciais de diferentes granulometrias, através de um alimentador 

modular desenvolvido em manufatura aditiva, o qual possui dois níveis de abertura e dispensa o 

alimento por meio de um disco vibratório. O protótipo destinado à alimentação de tilápias em 

viveiros de pequeno e médio porte em um sistema aquapônico. Realizou-se os ensaios no 

Laboratório de Inovação Tecnológica e Automação para Aquicultura da UFPR setor Palotina. Os 

acionamentos do alimentador foram gerenciados utilizando uma placa controladora Arduino 

UNO com programação pré estabelecida, ajustado para 2, 4, 6, 8 e 10 segundos para 4 rações 

comerciais com diferentes diâmetros (1,4-1,7mm, 2-3mm, 3-4mm e 4-6mm), aberturas e volume 

do reservatório definidos. Ao final foram observados um total de 500 acionamentos nos quais 

aplicado a estatística descritiva utilizando o software Minitab® para analisar os resultados 

compostos pelas 25 repetições. Para a análise de qualidade do processo, os resultados foram 

avaliados por meio do controle estatístico de processo (CEP), utilizando-se das cartas de controle 

de valores individuais e de amplitude móvel, através do programa computacional Minitab®. A 

uniformidade do escoamento promove precisão e uniformidade na oferta de alimento,o 

descontrole pode ocasionar erros no manejo. Acessórios e melhorias para o protótipo podem ser 

testados futuramente para obtenção de resultados ainda melhores. 

  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  842 

FUNCIONALIZAÇÃO DIRECIONADA DE NANOMATERIAIS DE CARBONO 

Nº 202212013 

Autor(es): Andre Henrique Goncalves Martinez 

Orientador(es): Elisa Souza Orth 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Nanocatálise, Organofosforados, Óxido De Grafeno 

 

A degradação de organofosforados (OPs) é um tema extremamente relevante devido a utilização 

desenfreada de pesticidas e armas químicas em diversos países. Portanto, o interesse em agentes 

de detoxificação para estes compostos têm crescido substancialmente. Uma forma de realizar essa 

detoxificação é por meio de nanocatalisadores, que realizam reações catalíticas com os OPs. 

Sabendo disso, o óxido de grafeno (GO) é um nanomaterial com potencial para atuar como 

nanocatalisador. Para isto, podem ser realizadas funcionalizações nos grupos funcionais 

oxigenados (grupos epóxi, hidroxilas e carboxilas) presentes em sua superfície. O intuito deste 

projeto foi a variação na quantidade de grupos oxigenados do GO e a funcionalização com 

diferentes compostos para avaliar sua eficiência como nanocatalisadores em reações de 

desfosforilação. A obtenção do GO foi realizada pelo método Hummers padrão e modificado e, 

em seguida, foram utilizados métodos de funcionalização via grupos epóxidos. A funcionalização 

foi feita com os reagentes: etilenodiamina (GOEDA), metimazol (GOMET) e 2-mercaptoetanol 

(GOMER) 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 

usando como substrato o simulante de pesticida dietil-2,4-dinitrofenilfosfato na presença de cada 

nanocatalisador. Resultados encontrados até o momento por meio de TGA e FTIR indicam uma 

variação dos grupos oxigenados na superfície do GO de acordo com o método utilizado. A 

funcionalização apresentou sucesso para GOEDA e GOMET, visto no TGA devido a presença de 

perda de massa em torno de 215 e 430 ºC, associada ao a funcionalização. Já para GOMER não 

foi possível obtenção até o momento de massa suficiente para análise de TGA. Tais dados indicam 

como a mudança do método Hummers muda a superfície do GO, além de indicarem uma maior 

reatividade dos grupos aminas (presentes nas estruturas de GOEDA e GOMET), com o GO. Os 

estudos cinéticos revelaram um incremento catalítico na ordem de 10^4 vezes em relação à 

hidrólise espontânea. Esses resultados indicaram que o desempenho dos nanocatalisadores frente 

a degradação de organofosforados são promissores devido as diferentes funções/grupos possíveis. 

Ainda com o material se mostrando propício para remoção do meio reacional no final da reação, 

sendo reciclado e mantendo sua atividade catalítica. 
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O aprimoramento da mobilidade urbana é um dos principais objetivos das cidades inteligentes. 

Informações sobre os eventos de trânsito, tais como engarrafamentos, alertas e irregularidades 

podem ser coletados e analisados para transformá-los em conhecimento sobre mobilidade. Para 

realizar um monitoramento dos eventos de trânsito, se faz necessária a criação de relações espaço-

temporais para o tratamento dos dados. Informações adicionais, tais como a localidade de bairros, 

pontos de interesse e ruas podem complementar os dados coletados sobre os eventos de trânsito. 

Além da velocidade em que os dados são reportados, pode haver também um grande volume de 

eventos, que pode ocasionar um baixo desempenho em consultas que envolvem filtros espaço-

temporais. Com o objetivo de realizar otimizações nas consultas e melhorar o seu desempenho, 

foi desenvolvido o MIDM, um Método de Indexação para Dados de Mobilidade. Através da base 

de dados concedida pelo aplicativo Waze com dados de trânsito da cidade de Joinville-SC, foi 

estruturado um modelo utilizando o PostgreSQL aliado com extensões de dados espaço-temporais 

para realização dos testes de desempenho e armazenamento dos metadados. O MIDM foi 

desenvolvido utilizando a linguagem de programação C, além de bibliotecas que facilitaram a 

manipulação dos dados espaço-temporais. Através de uma análise experimental, constatou-se que 

o MIDM apresenta melhor desempenho que o método padrão utilizando PostgreSQL. Após a 

realização do estudo e experimentos, foram escritos dois artigos sobre o projeto. Um dos artigos 

foi submetido, aprovado e apresentado na Escola Regional de Banco de Dados, em setembro de 

2021. O outro artigo também foi submetido e apresentado no Simpósio Brasileiro de Banco de 

Dados, em outubro de 2021. Por fim, com o intuito de estender as funcionalidades do MIDET, 

foi pensado em um modelo com uma interface intuitiva para que a consulta fosse visualizada em 

um mapa iterativo. Essa implementação também foi finalizada, resultando na escrita de mais um 

artigo, dessa vez um artigo de demonstração da ferramenta para o Simpósio Brasileiro de Banco 

de Dados. Os próximos passos do projeto envolvem o desenvolvimento de um modelo de 

processamento paralelo de consultas, juntamente com um modelo de transmissão de dados na 

qual a ferramenta será responsável pelo armazenamento em tempo-real, além da extensão para 

outros tipos de dados espaço-temporais que resultarão em mais experimentos para a avaliação do 

método. 
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Com o início da epidemia do Coronavírus (COVID-19) em 2020, tornou-se necessário a 

esterilização em ambientes de trabalhos, dada a alta possibilidade de contaminação do vírus por 

meio do compartilhamento de equipamentos de segurança. A partir de uma revisão de literatura, 

identificou-se a falta de parâmetros de projetos voltadas à esterilização por luz UVC (luz 

ultravioleta na frequência C). A partir disso, propôs-se com este projeto, testar a eficiência e 

eficácia de requisitos de sistema de luz UVC. Como objetivo principal, desenvolveu-se um projeto 

de bancada teste, de forma a ser aplicado com segurança, sem que houvesse exposição por parte 

do usuário à radiação UVC. O desenvolvimento da bancada se deu por projeção de chapas no 

SolidWorks e posteriormente, produzidas em alumínio através do processo de conformação, onde 

foram furadas e moldadas por um disco de corte e uma esmerilhadeira. Em sua estrutura foi 

adaptada a fechadura magnética e as chapas de suporte do sensor e lâmpadas. Pensada a ser 

totalmente desmontável, as peças de fixação da bancada são parafusos com roscas de cabeça de 

martelo, que se encaixam no perfil da bancada e permitem tanto a fixação como o fechamento por 

chapas. A parte elétrica da fiação das lâmpadas e da fechadura magnética foram realizadas a partir 

um estudo de viabilidade de posicionamento dos sensores, e para o selamento pleno da caixa em 

suas arestas utilizou-se silicone. Com base na montagem apontou-se as principais dificuldades de 

produção da bancada desmontável, que além do alto tempo de montagem, incluiu-se também 

problemas relacionados à vedação necessária para total eficiência e eficácia da bancada, 

principalmente na região de acesso da porta. Esta região não dever possuir frestas a fim de evitar 

que a luz escape, mas ao mesmo tempo não pode ser selada. Possuindo também o problema da 

difícil anexação das roscas no perfil quando o parafuso precisa passar por uma superfície qualquer 

da bancada antes. A montagem da bancada possibilitou a identificação de elementos para a 

alteração do projeto inicial, demonstrando a necessidade de utilizar um material menos dúctil para 

impedir o trabalho do material, bem como produção de um perfil com funcionalidade de fechar 

as brechas de luz, sem entrar em conflito com a fechadura magnética, ou a implementação de uma 

nova porta, sem aberturas quando fechada e que não transmitisse luz, tendo um material mais 

duro.  
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Neste trabalho, pretende-se trabalhar com as práticas integrativas e complementares em saúde 

(PICS) no contexto das mudanças climáticas globais. Desde a segunda metade do século passado, 

tem se tornado de conhecimento científico que as mudanças climáticas tornaram-se um risco real 

para a sociedade humana da forma tal qual se manifestam. Estas mudanças impõem diversos 

desafios, dentre os quais os mais preocupantes manifestam-se como aqueles que relacionam-se 

diretamente com a saúde humana e com a dinâmica das transmissões de doenças. Neste contexto, 

re-emergem estratégias populares, as quais pertencem a uma forma de compreender e dar sentido 

às doenças, estabelecendo um universo simbólico que pertence às comunidades que enfrentam 

estas problemáticas. A partir disso, surgem as benzedeiras, agentes populares embuídas da 

confiança de suas comunidades, muito em função da sua convivência, capazes de fornecer uma 

explicação espiritual aos enfermos e aos males que lhes aflingem, reorganizando seu universo 

simbólico e restaurando sua autonomia. O bem-estar, enquanto parte constitutiva da saúde, surge 

nesse contexto enquanto uma forma de relação da comunidade com a doença e com o tratamento 

estabelecido, que neste contexto firma-se enquanto um objetivo de saúde. Para compreender tal 

dinâmica, a pesquisa valeu-se do levantamento bibliográfico utilizando-se do método “bola-de-

neve” que permitiu a construção da análise aqui desenvolvida. Por fim, este trabalho busca 

compreender a socioespacialidade presente na atividade das benzedeiras, a partir da compreensão 

de que a sua atividade se estabelece sobretudo enquanto contraposição à medicina hegemônica, 

compreendendo a saúde enquanto uma relação além dos sintomas perceptíveis, mas como um 

emaranhado de relações concretas estabelecidas em um contexto real que efetivamente 

compreende a realidade material da população. 
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Os objetos de estudo da presente iniciação científica foram páginas de diferentes jornais históricos 

de imigrantes alemães no Brasil do período de 1863 a 1940. O objetivo da pesquisa no momento, 

por sua vez, foi desenvolver dataset para a análise de layout desses documentos, com o propósito 

de o utilizar no desenvolvimento de softwares para um sistema de reconhecimento ótico de 

caracteres (OCR) futuramente. Jornais históricos têm características distintas de documentos 

modernos utilizados no aprendizado de modelos de OCR, como fontes e gramática antigas; devido 

a essas peculiaridades, somando-se a mais de uma língua presente (alemão, inglês e português) e 

layouts de jornais personalizados, a acurácia de detecção de fontes dos modelos existentes, como 

o Tesseract, não se mostra satisfatória. A iniciação científica, portanto, tem como objetivo 

desenvolver modelos e ferramentas que supram essa necessidade. O foco de trabalho durante o 

presente edital foi de buscar embasamento teórico sobre a classificação de fontes presentes nos 

documentos e posteriormente realizar a anotação em nível de palavras para gerar dados rotulados 

e desenvolver um dataset. A definição final sobre as fontes foi a separação em góticas (Fraktur, 

Textur e Kanzlei) e outras famílias, a Antiqua, o Italic e o Script, levando em conta a classificação 

histórica. O embasamento teórico se deu pela busca em livros antigos sobre fontes e artigos 

científicos e teve como objetivo separar as famílias e tipos de fontes para serem utilizadas como 

classes de uma rede neural, que irá compor a etapa final do sistema de OCR. A anotação de 

palavras ou criação de dados rotulados (ground truth) foi feita na ferramenta neat (named entity 

annotation tool) open source personalizada para a necessidade do grupo de pesquisa por um de 

seus membros. Utilizando-se de um pré-processamento e a devida correção manual da transcrição 

das palavras, foram relacionadas a elas fonte e língua correspondente. A pesquisa, portanto, focou 

no desenvolvimento de dataset para que sejam utilizados no desenvolvimento de modelos de IA 

para a detecção de fontes. Os próximos passos são começar a desenvolvê-los baseando-se em 

hiperparâmetros comumente utilizados em artigos científicos.  
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O projeto “Deep Learning e Fusão de Sensores Para Robótica e Aplicações Correlatas” colaborou 

com a iniciativa dokumente.br. Um dos aspectos dessa iniciativa foi o tratamento de uma base de 

jornais da imigração alemã no Brasil. Nesse escopo, um conjunto de trabalhos de iniciação 

científica foi definido, tendo por objetivo condutor a implementação de bibliotecas digitais, com 

funcionalidades como a de busca, sobre a coleção dbp digital de jornais históricos. Assim, este 

trabalho teve por objetivo o reconhecimento de layout em jornais antigos alemães escaneados 

como uma etapa prévia ao reconhecimento óptico de caracteres. A metodologia adotada consistiu 

nos seguintes procedimentos: teste de diferentes bibliotecas capazes de manipulação de imagens; 

o estudo de diferentes projetos já existentes de digitalização de documentos históricos, os quais 

foram apresentados para o grupo de Humanidades Digitais; testagem do workflow básico do 

OCR-D com diferentes ferramentas e modelos para binarização e segmentação; o estudo, teste e 

manipulação do código da ferramenta Eynollah; a criação de ground truth para modelos a serem 

desenvolvidos no futuro do projeto, com base nos documentos da coleção dbp digital. Os 

principais resultados alcançados até o momento foram: a condução de experimentos com modelos 

de binarização pré- reinados fornecidos pelo projeto sbb-binarization; a condução de 

experimentos com a aplicação de análise de layout Eynollah; a reedição do GBN dataset 

(restauração de arquivos corrompidos, padronização de densidade das imagens); a condução de 

experimentos com ferramentas OCR-D em ambientes virtuais anaconda; a criação de ground truth 

sobre o GBN Dataset, tendo classificado os dados quanto ao tipo da fonte, idioma e grafia correta 

da palavra. Com isso, conclui-se que houve um avanço significativo em direção ao objetivo de 

implementar as bibliotecas digitais supracitadas. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  848 

ZOOPLÂNCTON E MICROFIBRAS: OCORRÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL NA BAIA DO ALMIRANTADO, ANTÁRTICA 

Nº 202212035 

Autor(es): Evelyn Aparecida Ferreira Bukalonski 

Orientador(es): Theresinha Monteiro Absher 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Antártica, Microfilamentos, Verão Austral 

 

O zooplâncton é composto por dois principais grupos: o holoplâncton (organismos que passam 

todo o ciclo de vida no plâncton) e o meroplâncton (que passam apenas um período de seu ciclo 

de vida na coluna d'água). Os copépodes, pertencentes à classe Crustacea, fazem parte do 

holoplâncton e são um dos maiores representantes de biomassa do zooplâncton marinho. Este 

trabalho, inserido no programa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de 

Pesquisas Ambientais INCT-APA do CNPq, tem como objetivo caracterizar a distribuição do 

zooplâncton e microfibras na Baia do Almirantado, Ilha Rei George, na Antártica. Foram 

analisados cinco pontos próximos às estações de pesquisa: 1 Comandante Ferraz; 2 Botany Point; 

3 Machu Picchu; 4 Thomas Point e 5 Arctowski, como controle de avaliação em relação a 

possíveis diferenças em composição, abundância e distribuição espacial. As amostras foram 

coletadas nas datas 11/02 e 18/02 de 2015, durante a XXXIII Operação Antártica Brasileira, 

totalizando 30 amostras. Em cada estação, foram realizados três arrastos oblíquos consecutivos 

(A, B e C) com 30 metros de produndidade até a superfície e com duração de cinco minutos cada, 

em uma velocidade aproximada de dois nós. A rede utilizada para as coletas foi do tipo cônico, 

de malha de 150 μm, abertura da boca de 50 cm de diâmetro e equipada com um fluxômetro. 

Durante a pesquisa, foram identificados copépodes das ordens Calanoida (Clausocalanus sp., 

Metridia gerlachei, Calanus sp.); Cyclopoida (Oithona sp.) e Harpacticoida (não identificados a 

nível de espécie), além outros grupos de organismos constituídos por Chaetognatha, Salpas e 

Polychaeta. Também foram identificadas e quantificadas microfibras plásticas nas cores 

vermelho, transparente, azul e preto, sendo encontradas em diversos comprimentos. 
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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 

o ano todo. Contudo, ao fim da última década, esse estado vem registrando um comportamento 

anômalo de grandes déficits pluviométricos, ocasionando prejuízos no setor econômico, 

ambiental e social. Desse modo, o presente 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 (IQS). Para tanto, foram utilizados os dados de precipitação de 

60 estações pluviométricas localizadas ao longo de todo o estado do Paraná, onde os seguintes 

IQS foram aplicados: Starterized Precipitation Index (SPI), Percent of Normal Index (PN), 

Deciles Index (DI), Lamb Rainfall Departure Index (LRDI), Rainfall Anomaly Index (RAI) e Z-

Score Index (ZSI). Tais índices foram calculados em escalas anuais, trimestrais e mensais, 

utilizando uma série histórica de 45 anos, tendo como foco os anos de 2019, 2020 e 2021. A escala 

anual mostrou-se uma boa indicadora comportamental da seca estabelecida no Paraná, contudo, 

por vezes mascarou as variações pluviométricas ocorridas ao longo do ano. Já a escala mensal, 

ocasionalmente, variou bruscamente mês a mês em função de episódios isolados de chuva. Assim, 

a análise trimestral foi considerada a ideal para este estudo. Ao comparar a resposta dos IQS, o 

DI foi considerado o índice mais extremista, aproximando-se mais vezes do quadro de Seca 

Extrema, enquanto o ZSI mostrou-se mais conservador em sua análise, configurando-se mais 

vezes dentro da normalidade. Tais discrepâncias já eram esperadas, uma vez que cada índice 

utiliza equações matemáticas distintas, atribuindo diferentes pesos para as variáveis em seus 

modelos. Todavia, ainda que difiram quanto ao grau de severidade da seca, todos os índices 

apontaram para a existência de uma seca generalizada em todo o estado do Paraná, onde o início, 

para a maioria dos postos analisados, foi identificado a partir de meados de 2018 enquanto o fim 

ainda não pôde ser definido. Entende-se assim, que todas as regiões do estado do Paraná foram 

atingidas por algum nível de quadro de seca entre os anos de 2019 e 2021, porém com intensidade 

e distribuição espacial flutuante ao longo do triênio estudado. 
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A presente pesquisa de iniciação científica teve início com a discussão sobre a implementação do 

programa Residência Pedagógica (PRP) na UFPR, em 2020, dois anos após o lançamento de tal 

programa, pela CAPES, em contexto nacional. Com a recusa de várias universidades em 

participar do Edital CAPES 06/2018, dentre elas a UFPR, dada a equivalência proposta pela 

CAPES entre estágio obrigatório e PRP, começou-se uma investigação acerca do que de fato é o 

estágio supervisionado obrigatório nos cursos de licenciatura. Assim, um dos objetivos principais 

do trabalho foi investigar  algumas das convergências e divergências entre o PRP e o estágio 

obrigatório dentro da UFPR. Para tanto, o aluno-autor do estudo realizou uma análise documental 

dos Editais CAPES 06/2018, 01/2020 e mais recentemente do 24/2022 a fim de analisar o teor 

dos três acerca do estágio obrigatório. Depreendeu-se do pano de fundo da proposta lançada, a 

esquiva do enfrentamento direto do estágio curricular obrigatório, desconsiderando todo um 

percurso histórico de construção conceitual. Além de tal análise, o aluno-autor coletou suas 

próprias impressões, por meio de notas de campo e diários de observação das convergências e 

divergências entre o PRP e o estágio obrigatório dentro da UFPR. As impressões de outros 

participantes do PRP Geografia também foram coletadas, mas por meio de questionários e 

entrevistas. As análises preliminares indicam que a forma como se desenvolve o PRP e o estágio 

obrigatório são diferentes.  Enquanto os residentes desenvolviam suas atividades na escola em 

grupos, no estágio obrigatório isso nem sempre era possível. Afinal, o estágio muitas vezes está 

vinculado a uma disciplina do currículo, que exige do aluno um trabalho individual de preparação 

e regência. O próprio ambiente em que se desenvolve o trabalho é diferente: no PRP todos os 

residentes atuam na mesma escola, enquanto o estágio pode ser feito em qualquer escola que 

aceite receber o estagiário. É válido ainda destacar que se no PRP é o supervisor quem está 

acompanhando o aluno na maior parte do tempo, no estágio obrigatório, tal acompanhamento é 

feito por duas figuras: o professor supervisor da escola e o professor orientador da universidade. 

Em face das condições incipientes do programa, os autores consideram desaconselhável se 

garantir equivalência do estágio obrigatório a discentes que participem do PRP, reconhecendo 

que se impõe a reconfiguração do estágio para formação de professores do ponto de vista 

operacional, para que, respeitadas as especificidades, possa efetivamente ser posto em prática. 
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O milho (Zea mays L.) possui uma grande importância econômica utilizado nas industrias ou na 

própria alimentação, com alto potencial produtivo e valor nutricional, é um dos cereais mais 

produzidos em todo o mundo. As cultivares crioulas vem de um processo de adaptação e seleção 

massal ao longo tempo, são de baixo custo, resistentes a estresses climáticos, pragas e doenças. É 

uma ótima solução para pequenos produtores, garantindo sustentabilidade e desenvolvimento a 

esses produtores. O experimento foi instalado na fazenda experimental da UFPR setor Palotina. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos alongados com 60 tratamentos e 3 

testemunhas, sendo divididos em 4 blocos com 15 tratamentos e uma repetição das testemunhas, 

cada parcela foi constituída com 4 linhas de 5 metros, sendo semeadas 5 plantas por metro e 

espaçamento entre linhas de 0,9 metros, área analisada foi as duas linhas centrais eliminando 0,5 

metros em cada extremidade. Os tratamentos/genótipos avaliados foram híbridos comerciais e 

crioulos. Foram avaliados altura da planta, altura da espiga, porcentagem de enfezamento, stand 

final de plantas. Após a colheita será avaliado número de espigas coletadas das plantas sadias e 

não sadias, tamanho de espiga, número de fileira de grãos, número de grãos por fileira, diâmetro 

de espiga, peso de 100 grãos e peso total de grãos para estimativa de produtividade. Após todos 

os dados coletados serão submetidos ao teste de variância (ANOVA) e teste de médias(TUKEY) 

a 5% de probabilidade com o auxílio do software estatístico Genes. Devido a fatores climáticos 

que ocorreram na região de Palotina houve um atraso no plantio e desenvolvimento do 

experimento, assim ocorrendo um atraso na colheita e análises estatísticas. O experimento está 

sendo colhido e as variáveis estão sendo avaliadas. Portanto, ainda não foram alcançados 

resultados parciais no momento de submissão do resumo. Prevemos notar diferença estatística 

entre os tratamentos buscando os acessos que apresentarem um grau de tolerância relevante ao 

complexo de enfezamento pela cigarrinha que é uma praga relativamente nova em nossos cultivos 

e vem trazendo muitas perdas de produtividade, encontrando acessos mais tolerantes a mesma se 

resulta em minimizar as perdas causadas. 
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A trapoeraba (Commelina benghalensis) é uma planta daninha de difícil controle em meio aos 

sistemas agrícolas de produção brasileiros. Monocotiledônea, de caule suculento, com reprodução 

por sementes aéreas e subterrâneas e, ainda, propagação vegetativa, é uma planta daninha 

desafiadora para manejar e controlar. Para o manejo químico eficiente de plantas daninhas 

problemáticas, uma estratégia é a associação de herbicidas de diferentes mecanismos de ação, 

dentre os quais auxínicos como o 2,4-D são os mais utilizados. Deste modo, objetivou-se avaliar 

a performance de herbicidas auxínicos alternativos ao 2,4-D, isolados ou em associação com 

glyphosate, no controle de C. benghalensis, em aplicação única no manejo outonal. O estudo foi 

realizado em área com infestação natural de C. benghalensis, no município de Palotina/PR, na 

entressafra de 2021, em delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro 

repetições. Os tratamentos foram compostos pela aplicação de glyphosate (1550g e.a. ha-1), 

dicamba em diferentes doses (288, 432, 576, 720, 864 e 1008g i.a. ha-1), 2,4-D (804g e.a. ha-1), 

mistura pronta de 2,4-D colina+glyphosate (1680g e.a. ha-1), fluroxypyr (400g e.a. ha-1) e 

triclopyr (720g e.a. ha-1), associação de glyphosate + 2,4-D (1550g + 804g ea ha-1), glyphosate 

+ dicamba (1550g e.a. ha-1 + 720g i.a. ha-1), glyphosate + triclopyr (1550g + 720g e.a. ha-1), 

glyphosate + fluroxypyr (1550g + 400g e.a. ha-1), além de uma testemunha sem aplicação. Foi 

avaliado semanalmente a porcentagem de controle de C. benghalensis (0% nulo, 100% morte da 

planta) dos 7 aos 56 dias após a aplicação (DAA). Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. O tratamento 

com aplicação de triclopyr apresentou as melhores performances após 28DAA, com 89,8% de 

controle, chegando ao final do período avaliado (56DAA) com 80,3%, porém aos 21, 28, 35 e 

42DAA não diferenciou estatisticamente dos tratamentos fluroxypyr isolado e glyphosate + 

tryclopyr, e aos 49DAA não diferenciou do tratamento glyphosate + 2,4-D. Os tratamentos 

contendo o herbicida dicamba isolado, mesmo com incremento nas doses, ou em associação com 

glyphosate, não foram eficientes no controle de C. benghalensis em aplicação única. 
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Com os avanços geotecnológicos, a modelagem digital do terreno destacou-se na análise digital 

do terreno, sendo amplamente utilizada nos mapeamentos geomorfológicos, os quais 

correspondem a uma ferramenta importante para a representação do relevo da superfície da Terra 

e sua dinamicidade. Considerando o método de representação taxonômica do relevo, o intuito 

deste trabalho foi desenvolver e aplicar técnicas para a identificação das formas de relevo 

equivalentes ao 4º táxon geomorfológico na escala 1:100.000. Por meio dos atributos 

geomorfométricos, que reflete a um campo técnico que representa de forma numérica uma 

superfície ou terreno, cujas técnicas incluem a mensuração e extração de parâmetros do Modelo 

Digital do Terreno (MDT) de forma automatizada. Neste trabalho, os atributos geomorfométricos 

utilizados foram: 1) amplitude altimétrica, 2) declividade, 3) média da declividade e 4) Índice de 

Posição Topográfica, gerados a partir do MDT com resolução espacial de 20m, que foram 

discretizados e combinados por álgebra de mapas. A partir desta integração, foram identificados 

e classificados 11 formas de relevo: 1) Planícies Fluviais, 2) Colinas Suaves, 3) Colinas, 4) 

Colinas Onduladas, 5) Morrotes, 6) Morros, 7) Morros Dissecados, 8) Morros Elevados, 9) 

Escarpas, 10) Serras Baixas e 11) Serras Altas, constituindo o mapeamento geomorfológico do 

quarto táxon geomorfológico para a área das sub-bacias do Alto Iguaçu, que compreende 30 sub-

bacias a partir dos principais afluentes do alto curso da bacia do rio Iguaçu, localizada entre a 

Serra do Mar e Escarpa Devoniana no estado do Paraná. O trabalho tem como objetivo contribuir 

com o avanço no desenvolvimento metodológico da cartografia geomorfológica e na 

representação das formas de relevo do 4° táxon da área de estudo correspondente. 
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Atualmente acidentes de trânsito figuram como uma das principais causas de morte ao redor do 

mundo. Dentre os fatores que levam a acidentes dessa natureza, a condução sob excesso de 

velocidade deve receber atenção especial, sendo um dos maiores fatores de risco contribuintes 

para ocorrência e severidade de tais sinistros. Os episódios de excesso de velocidade são 

amplamente discutidos, mas em geral em cenários de rodovias, ou em vias urbanas de alto fluxo, 

como vias de trânsito rápido ou vias arteriais. Há uma lacuna na literatura sobre o excesso de 

velocidade em vias locais especificamente, que em geral possuem um grau menor de fiscalização, 

justamente devido ao seu fluxo reduzido. Tendo isso em vista, este projeto teve como objetivo 

identificar e quantificar os episódios de excesso de velocidade em vias locais do município de 

Curitiba - PR. Para realizar este levantamento foi utilizada a metodologia dos estudos 

naturalísticos de direção. Para coleta de dados, um receptor GPS e três câmeras de vídeo foram 

instalados nos veículos de 32 condutores participantes, que tiveram suas rotinas de condução 

monitoradas por cerca de 15 dias cada. Foram selecionados apenas os registros de velocidade em 

vias locais que possuíam limite de velocidade de no máximo 40 km/h. Após aplicar os filtros 

mencionados os dados obtidos como resultados preliminares foram equivalentes a 

aproximadamente 62 horas de viagem(225.616 segundos), nos quais em 93.773 segundos, ou seja, 

41,56% do tempo total, houve a oportunidade para exceder a velocidade da via, que ocorre quando 

o motorista conduz a uma velocidade maior do que 10 km/h abaixo do limite da via. Houve o 

excesso de velocidade durante 44.243 segundos, o que representa 19,61% do tempo total e 

47,18% do tempo em que havia a oportunidade de excesso. O tempo sob excesso de velocidade 

se distribuiu em 36.750 episódios de excesso de velocidade com no mínimo 1 segundo de duração. 

Como conclusão, tem-se que o excesso de velocidade em vias locais é uma prática comum entre 

os condutores pesquisados, o que demanda que estratégias adicionais de gestão da velocidade 

sejam implantadas nessas áreas. 
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O presente trabalho de iniciação científica tem por finalidade o estudo da modelagem cinética de 

transferência de massa em sementes, por meio da analise da hidratação de sementes de café 

arábico seco. O Brasil é considerado o maior produtor e exportador mundial de café, devido sua 

importância socioeconômica tem aumentado gradativamente as pesquisas relacionadas a ele, 

como a hidratação deste grão. Para obter elevadas taxas de hidratação, busca-se determinar as 

melhores condições de operação, definidas através de análises aliando  tempo, temperatura e 

composição do grão. Os ensaios de hidratação e difusão do grão de café seco, foram realizados 

na temperatura do banho termostático, isotérmico, sem agitação de 40°C e a fim de estabelecer o 

principal mecanismo de entrada de água nos grãos e especificar o regime de hidratação, foi 

utilizado o corante azul de metileno (0,15 g/100 mL). A hidratação foi analisada em intervalos de 

5, minutos até completar 15 min, depois intervalo de 15 min até completar 1h, em seguida 

intervalos de 30 min até completar 6 horas, em seguida os grãos foram separados e posteriormente 

cortados, para  obtenção de imagens por meio de fotografia digital com resolução de 16 MP. Os 

parâmetros que deverão ser estudados são: comportamento do grão a uma determinada 

temperatura e o comportamento da água dentro do grão de café arábico seco pelo efeito da difusão. 

Durante os últimos meses notou-se que nos primeiros instantes de hidratação o grão apresentou  

uma alta taxa de absorção da solução de corante, na direção radial a partir das paredes celulares 

periféricas para o interior dos cotilédones. Além disto, quanto maior o tempo de hidratação, maior 

a quantidade de água que penetrou para o interior das células. Observou-se  que a partir de 45 

min, a taxa de absorção de água apresentou uma redução, o que pode ser atribuída a redução do 

efeito de absorção de água por capilaridade, permanecendo o transporte por difusão. Porém, ao 

final da hidratação, completando 6 horas  no banho termostático isotérmico de 40°C, toda a 

estrutura do café apresentou pigmentação do traçador, o que sugere que as moléculas da água se 

distribuíram de forma equivalente pelo grão. 
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Atualmente é observado em escolas de ensino público, um método monótono e repetitivo da 

obtenção de conhecimento, onde os alunos não utilizam do seu principal e mais íntimo meio de 

aprendizado atual, o celular. Se tem como objetivo principal do projeto Ciência na Escola a 

diversificação dos métodos de avaliação dos professores, onde poderão criar variadas formas de 

avaliação do mais simples até o mais complexo, consequentemente com esse fato, temos o melhor 

aprendizado dos alunos, levando em consideração que  hoje em dia possuem uma intimidade 

maior com seus 𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠 do que com cadernos e papéis, um fato que pode ser comprovado 

ao se observar a quantidade de celulares em comparação com a quantidade de pessoas no Brasil. 

Tendo em vista essas características, o grupo elaborou o objetivo da criação de uma plataforma 

para celulares para a manipulação de protocolos, onde o professor(a) ou encarregado pedagógico, 

que possuirá um cargo maior dentro da plataforma, escolhe a forma  que fará a aplicação e 

manipula diversos protocolos que podem conter atividades práticas, como tirar uma foto e gravar 

um vídeo ou possuir atividades teóricas, como escrever um texto, preencher uma questão objetiva 

de múltipla-escolha ou responder uma cura questão, corroborando para a evolução e 

diversificação dos meios estudantis. Portanto, o principal resultado esperado é aumentar o 

interesse dos alunos pelo ensino, pois através da diversificação dos meios de aprendizado os 

alunos terão uma forma alternativa de aprendizado, acarretando para uma diminuição da 

monotonia do aprendizado, tendo uma interação diferenciada do comum e mais interativa entre 

aluno e professor, facilitando o meio estudantil. O projeto possui uma alta capacidade de 

alavancamento dos métodos de ensino e não possui nada parecido no Brasil. 
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Presente no cardápio de diversas culturas do mundo inteiro, e muito presente no prato dos 

Brasileiros o feijão, nome popular para a leguminosa Fabaceaes, é rico em nutrientes essenciais 

como ferro, cálcio, vitaminas, carboidratos e fibras. O estudo da hidratação é realizado para a 

diminuição de fatores antinutricionais, que são muito presentes em leguminosas, isso ajuda na 

diminuição da má digestão do alimento, onde há a diminuição de taninos, fitatos, presentes na 

leguminosa. O presente trabalho possui o objetivo do estudo da difusão da água nos grãos de 

feijão, muito bem representado pela Lei de Fick, estimando o coeficiente de difusividade efetivo 

(Def) a partir do balanço de massa na superfície do grão, considerando o transporte de água 

radialmente dentro do grão, sendo a concentração em função do tempo e determinada coordenada. 

Foram realizados ensaios com o corante azul de metileno para a observação da hidratação do grão 

comercial de feijão, num tempo de 6 (seis) horas e mais um ensaio de hidratação de 6 (seis) horas. 

A retirada do grão do banho de azul de metileno era realizada em tempos de cinética, 5 (cinco), 

10 (dez), 15 (quinze), 30 (trinta) minutos, até ser finalizado o tempo total de hidratação. Com os 

ensaios realizados, observou-se que a partir de 3,5 horas (três horas e meia) obteve-se um ponto 

de equivalência, onde o grâo começa a ser mais hidratado, logo a adsorção do corante de azul de 

metileno é melhor observada. Nos últimos pontos de ensaio, próximo às 6 (seis) horas de ensaio, 

é observada completa adsorção do corante, logo, uma hidratação do grão de feijão comercial leva, 

em média, seis horas para acontecer. O ensaio de hidratação é realizado para a observação da 

transferência de massa no grão de feijão, sendo realizado em ensaios isotérmicos, em temperatura 

constante, sendo observado em uma temperatura de 60°C. 
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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 diminuição da produção, sendo assim um fator importante a 

ser analisado e melhorado constantemente. Seguindo a proposta inicial do grupo de pesquisa para 

o desenvolvimento de um sistema mais acessível para os agricultores realizarem os testes de 

uniformidade o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de uma nova metodologia de coleta 

de água em diferentes alturas para cálculo de uniformidade de sistemas de irrigação por aspersão. 

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. Com a fixação do aspersor no local desejado e com a 

montagem do sistema finalizada, os coletores foram distribuídos ao seu redor, em uma malha de 

10 x 10 coletores espaçados igualmente em 4 metros, visando a compreensão total da área irrigada 

para a avaliação dos coeficientes de uniformidade para irrigação por aspersão, tendo também o 

posicionamento de duas linhas de coletores ortogonais ao aspersor o que resultou na adição de 20 

pontos de coleta. As coletas para avaliação de uniformidade de irrigação foram realizadas nas 

alturas de 70, 85 e 100 centímetros a partir do solo, com espaçamento de 4 metros entre os 

coletores, em um sistema de irrigação por aspersão convencional. Com os dados de volume, foram 

realizadas simulações para a comparação dos coeficientes de Uniformidade de Cristhiansen 

(CUC) e de Uniformidade de Distribuição (CUD) através da metodologia tradicional e proposta, 

sendo possível aferir que a sobreposição de malhas para a metodologia proposta que utiliza os 

coletores ortogonais e diagonais de cada quadrante resulta em um CUC de 61% enquanto a 

tradicional resulta em 58,10% e para a altura de 100cm a proposta de coleta com os coletores 

ortogonais e diagonais ao aspersor resulta em um CUC de 55,94% em contraposição com o 

tradicional de 30,26%.  
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As mudanças climáticas em decorrência da intensificação do efeito estufa, pela liberação de gases 

GEE na atmosfera têm agravado as condições climáticas, sendo a seca uma das principais 

consequências, afetando diretamente os ecossistemas. As espécies arbóreas são componentes 

importantes nos ecossistemas florestais, e compreender como a seca afeta esses indivíduos é 

especialmente importante para o controle e mitigação dos impactos, visto que as alterações 

tendem a ser duradouras. Diante dos possíveis cenários futuros, este trabalho teve como objetivo 

compreender as adaptações estruturais do xilema secundário da espécie Schinus terebinthifolius 

induzida ao estresse hídrico. A espécie é importante componente das formações vegetacionais da 

Mata Atlântica, pioneira e de crescimento rápido, apresenta alta tolerância ao estresse. Dez 

indivíduos jovens S. terebinthifolius foram selecionados a partir de plântulas, e submetidos ao 

estresse hídrico, enquanto dez indivíduos foram mantidos em condições de rega diária, ambos os 

grupos em casa de vegetação, sob as mesmas condições de temperatura e luz. Após três semanas, 

os indivíduos foram coletados para análise dos tecidos do caule: foram mensuradas as áreas dos 

tecidos (periderme, córtex, xilema secundário e medula) e o diâmetro tangencial dos elementos 

de vasos do xilema para verificar quais as mudanças que ocorreram após o tratamento. Testes de 

Tukey foram realizados no Software PAST para comparar os dois grupos, e como resultado foi 

possível identificar que o grupo exposto ao tratamento (déficit hídrico) teve médias menores em 

relação aos diâmetro médio dos vasos e área total do caule, quando comparado ao grupo controle. 

Quanto às áreas dos tecidos, em secção transversal, não houve diferenças significativas para o 

período de tempo analisado. Mesmo considerando-se o curto tempo do experimento, aqui 

demonstramos que a espécie responde de maneira rápida às diferenças nas condições hídricas. 
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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 água armazenada. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação exógena de ácido abscísico na tolerância 

de Tagetes patula L. ao estresse hídrico assim como na manutenção das características 

ornamentais da espécie. As plantas foram cultivadas em vasos de 0,415 L, dispostos em uma 

bancada com 1º de inclinação coberta por uma manta de feltro, por onde a absorção de água se 

deu por capilaridade. Foram instalados dois experimentos (setembro-dezembro/2021 e março-

junho/2022), com delineamento experimental fatorial duplo 10x2 (10 níveis de água x com e sem 

aplicação do ABA), com quatro repetições por tratamento, totalizando 80 plantas por 

experimento. Os níveis de água variaram de 65 a 224 mL e de 65 a 128 mL para o primeiro e 

segundo experimentos, respectivamente. Peso do vaso, temperatura, umidade e radiação 

fotossinteticamente ativa foram medidos semanalmente; 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 que não o receberam apresentaram 

resultados melhores para teor de clorofila. No entanto, plantas que o receberam apresentaram 

maiores valores de matéria seca de raiz, sendo que não houve diferença significativa para as outras 

variáveis ou para o segundo experimento. Com relação aos níveis de água, para o primeiro 

experimento, houve resultado significativo para período de florescimento, ciclo vegetal e matéria 

seca de raiz, que aumentaram com o incremento nos níveis de água até o nível máximo, ou seja, 

128 mL. Entretanto, os valores de R² foram baixos. Para o segundo experimento, a regressão 

mostrou que houve resultado significativo para altura da parte aérea, diâmetro de haste floral, 

número de flores e matéria seca da parte aérea, também com maiores valores conforme aumentou 

o nível de água, até o nível máximo de 224 mL. Contudo, os valores de R² também foram baixos. 

O tagetes pode ser cultivado em ambos os períodos do ano, respeitando-se a quantidade mínima 

de água fornecida, ou seja, 128 mL para primavera-verão e 224 mL para outono-inverno. Essa 

diferença na quantidade de água se deu, possivelmente, por causa das condições climáticas ao 

longo dos experimentos. 
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A utilização de coprodutos na alimentação animal tem crescido nos últimos anos, sendo um 

ingrediente com alto teor de proteína e uma alternativa sustentável na indústria. Objetivou-se 

determinar a digestibilidade aparente e a energia metabolizável do hidrolisado enzimático de 

penas, por meio do método de regressão, em cães alimentados com dietas contendo a inclusão de 

0%, 4%, 8% e 12% do mesmo. Foram utilizados 12 cães da raça Beagle, os quais receberam 

quatro dietas, sendo uma dieta controle, sem a inclusão de hidrolisado enzimático de penas, e três 

dietas com diferentes níveis de hidrolisado, 4%, 8% e 12% respectivamente, os tratamentos foram 

ofertados duas vezes ao dia, com cinco dias de adaptação a nova dieta e mais cinco dias de coleta 

total de fezes. Para determinação da digestibilidade aparente, amostras das dietas e fezes foram 

coletadas, secas, moídas passaram por análises laboratoriais para determinação de teores de 

matéria seca a 105°C, proteína bruta, fibra bruta, matéria mineral, extrato etéreo em hidrólise 

ácida e energia bruta. Foi também analisado o teor de ácido siálico e ácidos graxos de cadeia curta 

nas fezes dos animais. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, os dados foram 

previamente analisados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados com 

distribuição normal foram submetidos à análise de regressão. O estudo demonstrou que o uso de 

farinha de penas submetida a hidrólise enzimática proporcionou satisfatório coeficiente de 

digestibilidade aparente da proteína bruta (86,2%) e energia bruta (87,33%). A energia 

metabolizável do ingrediente foi de 5189,65 kcal/kg. Em relação as dietas, não houve diferença 

significativa para digestibilidade aparente entre a dieta controle e os tratamentos. Além disso, não 

houve efeito dos tratamentos sobre a concentração dos ácidos graxos de cadeia curta. Também 

não houve alteração nos ácidos graxos de cadeia ramificada, indóis e fenóis. Dessa forma, o uso 

de farinhas de penas submetidas a hidrólise enzimática, pode ser utilizada como uma alternativa 

sustentável e nutricionalmente adequada na alimentação de cães. 
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O excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para a ocorrência e a severidade dos 

sinistros de trânsito. Os dispositivos de fiscalização eletrônica de velocidade, ou radares, se 

destacam como medida de gestão da velocidade utilizada tanto em áreas urbanas como em 

rodovias. No entanto, sua influência tende a ser limitada à sua zona de captura do dispositivo. O 

presente trabalho teve por objetivo analisar a velocidade praticada por condutores na 

aproximação, durante a passagem e após a passagem por radares localizados em vias rápidas do 

município de Curitiba - PR. Esta análise foi elaborada com base em dados coletados por meio de 

estudo naturalístico de condução realizado na cidade de Curitiba – PR, com uma amostra de 15 

condutores participantes com suas velocidades instantâneas registradas ao longo de todas as 

viagens realizadas. Foram plotados e analisados os perfis de velocidade ao longo de uma faixa de 

400 m de extensão (sendo 200 m antes e 200 m depois) em dispositivos instalados nos três eixos 

estruturais da cidade, totalizando seis vias. Das 50 viagens identificadas, foram descartadas 

aquelas com velocidades inferiores a 30 km/h, pois representam situações de trânsito 

congestionado ou com outras interferências à livre circulação dos veículos. Para as viagens 

restantes (n = 22), as velocidades durante a passagem pelo radar (35,74 km/h) resultaram em 

média menores que antes do dispositivo (38,33 km/h). Na comparação das velocidades antes e 

depois do dispositivo, as velocidades depois (36,85 km/h) resultaram menores. Além disso, em 

alguns casos os dispositivos não parecem influenciar a velocidade praticada dada a ocorrência de 

velocidades mais uniformemente abaixo do limite regulamentar, justamente em razão de 

interrupções na fluidez do tráfego. Para pesquisas futuras, entende-se que os dados atuais devem 

ser complementados, aumentando o tamanho da amostra de viagens e casos para análise.  
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O tanino é um composto fenólico natural, podendo ser encontrado em sementes, cascas, frutos e 

caules. Possui numerosas propriedades e características, tais como, a solubilidade em água, em 

álcool e em acetona; são precipitados por sais pesados; são antioxidantes; cicatrizantes; 

protetores; reepitelizantes; coagulantes e também floculantes. Assim, devido as suas inúmeras 

propriedades e diversas formas de obtenção, o tanino se torna um composto muito interessante 

para o desenvolvimento de novos estudos e aplicações. A investigação dos extratos coagulante 

ou floculante demonstra uma ampla possibilidade de aplicação, no entanto, o fato do material ser 

solúvel em água dificulta o progresso dessas propriedades. Deste modo, essa pesquisa tem por 

objetivo a imobilização do tanino em celulose nanofibrilada, tornando-o insolúvel em água, com 

e sem adição de um agente reticulante. Inicialmente, foi preparado uma solução aquosa de tanino, 

cuja a concentração em massa é de 10% (m/v). Em seguida acrescentou-se 20g de celulose 

nanofibrilada à primeira solução. A nova solução foi levada para agitação mecânica por 10 

minutos, formando um licor misto de nanocelulose/tanino. Posteriormente à agitação, o licor 

misto foi levado à estufa a 60 ºC por 15 horas, seguido de particionamento do material visando 

uma maior superfície de contato na futura lavagem para averiguar a lixiviação de tanino. Com o 

material já fragmentado, o mesmo foi levado à uma estufa a 80ºC por 48 horas, até obter um 

material seco. Para o material com o agente reticulante, a metodologia foi a mesma até o preparo 

do licor misto nanocelulose/tanino, porém em seguida adicionou-se o agente reticulante ácido 

cítrico em concentração 25% (m/v), e posteriormente o material foi levado para agitação mecânica 

por 10 min e dado continuidade ao processo até se obter um material seco. Com o intuito de 

verificar e validar a imobilização do tanino em nanocelulose, foi realizado alguns testes, como 

por exemplo, a Microscopia Eletronica de Varredura, Espectroscopia no infravermelho médio e 

futuramente será realizado a análise Termogravimétrica do material. Até o momento, os 

resultados parciais indicam que houve a imobilização do tanino em celulose nanofibrilada, porém, 

com a adição de um agente reticulante essa imobilização se mostrou superior. Concluindo assim 

que a presença de um agente reticulante altera e melhora a imobilização do tanino na superfície  

Dessa maneira, mais testes devem ser efetuados para verificar novas melhorias e imobilizações 

ainda mais promissoras com os materiais 
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A utilização do remineralizador na agricultura já está sendo feita a diversos anos, sendo que essa 

técnica vem apresentando incrementos nos teores nutricionais do solo, além também de 

demonstrar em alguns casos ganhos de produtividade. O presente trabalho visa demonstrar os 

resultados obtidos testando diferentes doses de pó de basalto na cultura da soja (Glycine max L.). 

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 2021/22. O tecido foliar da soja foi coletado em estádio V5. O material 

colhido foi levado para secagem e moagem onde posterior a essas ações realizou-se a digestão 

sulfúrica e as determinações de K e P. A realização da colheita ocorreu de forma manual quando 

as plantas já estavam próximas a umidade ideal, após a colheita as plantas foram enviadas para 

serem trilhadas nas dependências da UFPR. Dentre as variáveis analisadas a produtividade e os 

teores de P apresentaram ganhos lineares significativos a 1%. A produtividade (Y=819+15,2x 

R2=0,67) obteve um incremento de 15,2 kg ha-1 para cada tonelada de remineralizador aplicado, 

sendo que a dose de 12 Mg ha-1 foi a que melhor apresentou produtividade, ficando próximo a 

1010 kg ha-1.  Para o P que também obteve ganhos lineares a 1% (Y=1,35+0,138X R2 0,95) 

sendo esses ganhos de 0,138 g kg-1 para cada tonelada do remineralizador aplicado, os valores 

começam com 1,50 g kg-1 com a dose de 0 Mg ha-1 e chegam até 3,16 g kg-1 com a dose de 12 

Mg ha-1. Somente a dose de 12 Mg ha-1 foi superior aos teores que a literatura considera como 

ideal que são de 2,8 g kg-1. Os teores de K não apresentaram ganhos significativos lineares sendo 

que a média geral dentro das doses avaliadas ficou em 13,704 g kg-1, sendo considerada bem 

abaixo do que a literatura demonstra ser adequada que seria de 22 g kg-1. Através desses 

resultados conseguimos concluir que o remineralizador consegue aumentar a produtividade e o 

fornecimento de P para a cultura em questão, porém para o K não ocorreu incrementos 

significativos nos seus teores 
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Óleos essenciais possuem propriedades antioxidantes que podem contribuir para a conservação e 

qualidade da carne de frango in natura e congelada. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 

antioxidante de um blend de ácidos orgânicos e óleos essenciais microencapsulados (AO + OE) 

sobre os parâmetros tecnológicos de qualidade de carne e a morfometria do tecido muscular de 

frangos de corte. Foram utilizados 2016 pintos de corte machos, distribuídos em um delineamento 

inteiramente casualizado de 6 tratamentos, 8 repetições com 42 aves cada. Os tratamentos foram: 

T1 - ração basal (controle negativo); T2 - ração basal acrescida de bacitracina de zinco 15% 

(controle positivo); T3 - ração basal acrescida de 150g/t do blend de AO e OE; T4 - ração basal 

acrescida de 300g/t do blend de AO e OE; T5 - ração basal acrescida de 450g/t do blend de AO e 

OE; e T6 - ração basal acrescida de 600g/t do blend de AO e OE. O blend de ácidos orgânicos e 

óleos essenciais microencapsulados consistiu de uma combinação entre formiato de cálcio, ácido 

cítrico, ácido fumárico, óleo essencial de laranja (Citrus sinenses), timol e carvacrol. Aos 43 dias 

de idade, 5 aves/repetição foram abatidas para avaliação histomorfométrica do músculo e 

parâmetros tecnológicos de qualidade de carne. O pH foi avaliado 24h após abate, a perda por 

gotejamento após 48 e 96h e as perdas por descongelamento e cocção, força de cisalhamento e 

cor instrumental foram avaliadas nos dias 1 e 60. Os dados foram submetidos a análise de 

variância no SAS versão 9.4 e caso diferenças encontradas o teste de Tukey (p<0,05) foi realizado. 

Na avaliação da histomorfometria para relação fibra muscular:colágeno, as aves suplementadas 

com a dosagem de 450 g/t do blend de ácidos orgânicos e óleos essenciais tiveram uma menor 

relação quando comparadas ao controle negativo. Para os parâmetros pH, perda por gotejamento, 

cocção e cisalhamento não houve efeito tratamento e dia. Aos 60 dias de congelamento, observou-

se menor (p<0,05) perda por descongelamento para o peito das aves alimentadas com dietas com 

inclusão de 300g/t de blend em relação ao controle negativo. Para cor o parâmetro L*não 

apresentou diferença durante o período avaliado. O controle positivo no dia 1 apresentou maiores 

valores de a*. Após 60 dias de congelamento, o controle positivo apresentou maiores valores de 

b*. A suplementação de blend de AO e OE não impactou negativamente nos aspectos 

tecnológicos da carne, além disso diminuiu a perda de água por descongelamento e a relação fibra 

muscular:colágeno. 
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A espécie Ilex paraguariensis A.St.-Hill (erva-mate) possui importância cultural e econômica no 

Brasil e Argentina, no país ocorre do Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Sul, encontrada na 

Floresta Ombrófila Mista. O principal método de produção de mudas de erva-mate é seminal, mas 

presença de dormência física e morfofisiológica nas sementes de erva-mate é um entrave na 

produção de mudas, dado a heterogeneidade da germinação após a superação de dormência por 

estratificação. Os fitormônios estão envolvidos no crescimento e desenvolvimento da planta, 

causando uma resposta fisiológica que pode ser de inibição ou de promoção. Com base na 

hipótese de que os reguladores vegetais atuam na divisão e diferenciação celular, o presente 

estudo objetivou avaliar a influência da aplicação de citocinina, giberelina e ácido indolalcanóico 

na germinação de sementes de erva-mate estratificadas, determinando, em caso de significância, 

a concentração mais adequada desses reguladores. A metodologia da pesquisa caracteriza-se 

como tipo experimental, além do grupo testemunha (0 mL), aplicou-se quatro diferentes 

concentrações do regulador vegetal Stimulate® (concentração: cinetina - 0,09 g/L, ácido 

giberelico - 0,05 g/L e ácido 4-indol-3-butírico - 0,05 g/L) sobre 50g sementes de erva-mate: 0,25 

mL, 0,50 mL, 0,75 mL e 1,00 mL, em sequência as sementes foram distribuídas homogeneamente 

sob substrato de areia em caixas plásticas transparentes tipo Gerbox®. As Gerbox® foram 

mantidas em germinadores tipo Mangelsdorf a 25 ºC, com fotoperíodo de 12 horas. A coleta de 

dados do experimento foi realizada de dezembro de 2021 a março de 2022, identificando o 

número de sementes germinadas em cada tratamento (%G), índice de velocidade (IVG) e tempo 

médio de germinação (TMG). Os tratamentos não apresentaram significância nas concentrações 

testadas, apresentando germinação de 0,52% para a testemunha, 1,02% para 0,25 mL/50g de 

semente, 0,62% para 0,50 mL/50g de semente, 0,77% para 0,75 mL/50g de semente e 0,84% para 

1 mL/50g de semente; tempo médio de germinação de 15,8 dias para a testemunha, 16,3 dias para 

0,25 mL/50 g de semente, 15,7 dias para 0,50 mL/50g de semente, 18,2 dias para 0,75 mL/50g de 

semente e 15,6 dias para 1 mL/50g de semente; e IVG de 0,52595 para a testemunha, 1,25837 

para 0,25 mL/50g de semente, 0,41361 para 0,50 mL/50g de semente, 0,71619 para 0,75 mL/50g 

de semente e 0,95810 para 1 mL/50g de semente. Conclui-se que, o tratamento de sementes 

estratificadas com Stimulate® não proporcionou melhoria na germinação e redução do tempo 

necessário para a germinação. 
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Objetiva-se através desse estudo analisar a temperatura da cidade de Curitiba a partir da 

perspectiva do Sistema Clima Urbano - SCU, utilizando novas técnicas e abordagens como 

sensores orbitais para medição da temperatura de superfície e termômetros eletrônicos para 

coletas de dados primários, permitindo a coleta de dados para a aplicação nos estudos de conforto 

térmico. Elaborou-se uma revisão bibliográfica acerca dos principais conceitos de clima urbano, 

ilha de calor, cânions urbanos, conforto térmico, entre outros. A coleta de dados primários foi 

iniciada a partir da instalação de termômetros colocados em edifícios ao longo da Avenida Sete 

de Setembro, na área central verticalizada de Curitiba, Paraná, onde há a presença de um corredor 

de edifícios em ambos os lados da avenida, sem qualquer tipo de arborização, caracterizando o 

cânion urbano. Os termômetros coletaram os dados por três meses, compreendendo o período de 

16 de abril a 15 de julho, permitindo dessa forma registrar características de estação de transição 

(outono) e solstício (inverno), com amplo sombreamento da avenida ocasionado pela maior 

inclinação solar do período. Os termômetros foram programados para registrar a temperatura de 

hora em hora. O trabalho busca apresentar evidências de que adensamentos urbanos sem 

vegetação ou arborização tornam estes locais com maior potencial de armazenamento de calor 

por conta da inércia térmica dos materiais urbanos, principalmente asfalto e concreto, impactando 

ainda mais no conforto térmico. Ao separar as temperaturas obtidas no topo e base dos prédios, 

novos gráficos foram realizados e foi constatado que houve uma queda de 1,7ºC entre o prédio 

mais quente e o prédio mais frio, considerando o sensor na base, e uma diferença de 2,1ºC entre 

o topo do prédio mais quente e o topo do prédio mais frio. A amplitude maior dos topos dos 

prédios se dá pela maior exposição solar, uma vez que não sofreu tanto com o sombreamento 

como os termômetros na base. A queda mais acentuada se dá pela falha no sensor, que registrou 

um mês a menos que os outros, porém ainda assim há uma queda significativa de temperatura 

entre os prédios onde a medição de temperatura ocorreu de maneira completa. Para a próxima 

etapa do trabalho, será analisado o que ocorreu para que se desse essa queda de temperatura, além 

de propor intervenções na localização, de forma que haja conforto térmico para os pedestres, 

tendo em vista que a Avenida Sete de Setembro é amplamente transitada.  
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O gênero Aviadenovirus ou Fowl Aviadenovirus (FAdV) faz parte da Família Adenoviridae, 

sendo dividido em cinco espécies (A – E) e 12 sorotipos. A transmissão ocorre via ovo ou fecal-

oral, afetando frangos de corte, perus, gansos, patos, codornas e aves silvestres. Dependendo do 

sorotipo envolvido, há o desenvolvimento de um quadro infeccioso, como a erosão da moela 

(EM), síndrome hepatite-hidropericárdio (SHH) e a hepatite com corpúsculo de inclusão (HCI). 

Para a detecção do agente, pode-se utilizar a técnica de Hibridização in situ (ISH), entretanto não 

se tem relatos da realização da técnica de Hibridização Fluorescente in situ FISH para o 

diagnóstico de adenovírus em aves. O objetivo do presente estudo foi a detecção do 

Aviadenovírus FAdV-1 em ventrículo formolizados de frangos de corte utilizando a técnica de 

FISH. No total, foram utilizadas amostras de tecido de 56 frangos, anteriormente fixados em 

formaldeído 10%. As amostras foram emblocadas em parafina, cortadas e depositadas sob 

lâminas silanizadas. As lâminas foram devidamente processadas para a técnica de FISH segundo 

protocolos, e sua montagem fora em um meio próprio para a microscopia de fluorescência e 

imediatamente realizada a leitura em microscópio de fluorescência em filtro adequado para o 

fluorocromo, em aumento de 40x a 60x. O controle positivo utilizado foi uma amostra positiva 

através da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) As lâminas positivas no FISH foram 

classificadas conforme a intensidade de sinalização do agente no tecido em: discreta (até 10% do 

tecido), leve (de 11 a 30%), moderada (de 31 a 60%), acentuada (de 61 a 90%) e severa (de 91 a 

100%). Do total de 56 ventrículos avaliados pela técnica de FISH, 57,14% (32/56) foram positivas 

para FAdV-1, sendo possível identificar no núcleo das células do epitélio superficial da mucosa, 

um sinal brilhante, forte e com formato ovalado, que desapareciam a troca de filtro de luz. Das 

32 lâminas positivas, 40,62% (13/32) foram no grupo 1; 15,62% (5/32) no grupo 2 e 43,75% 

(14/32) no grupo 3. Em relação a classificação da intensidade de sinalização, 12,5% (4/32) foram 

discretas, 31,25% (10/32) leves, 50% (16/32) moderadas e 6,25% (2/32) acentuadas. Nenhuma 

marcação foi classificada com intensidade severa. Apesar de alguns resultados falsos-positivos 

poderem ocorrer, como nos tecidos com autofluorescência causado pela presença da elastina, 

colágeno ou até mesmo eritrócitos e eosinófilos, conclui-se que a técnica de FISH pode ser 

utilizada no diagnóstico de adenovirose em cortes histológicos de ventrículo de frango de corte. 
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Dentro do período de estudo da Iniciação Científica, o grupo de trabalho analisou formas de 

otimizar o acesso e a efetividade da plataforma de mediação do erro FARMAALG dentro do 

ensino de Progamação de Computadores na Universidade Federal do Paraná. Sendo avaliada a 

versão mais recente da plataforma, desenvolvida por uma equipe de TCC do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas da UFPR. Dentro da proposta, foi possível conceituar a 

implementação de um aplicativo da plataforma FARMAALG para dispositivos móveis, com a 

proposta de ampliar a adoção por professores da universidade e por alunos recém incorporados a 

comunidade acadêmica, sem acesso a desktops e notebooks fora do ambiente da universidade, 

permitindo assim a criação e resposta de exercícios em qualquer lugar por meio de aparelhos 

celulares. Com base nessa proposta, o grupo desenvolveu uma série de interfaces do aplicativo, 

personalizando-as para professores e alunos, sempre tendo em mente as funcionalidades já 

existentes na versão do FARMAALG para web. Foi possível criar uma série de protótipos de User 

Interface, seguindo os princípios de User Experience utilizados no mercado, para o desenho de 

telas e layouts do aplicativo, com foco na usabilidade e na resposta positiva do usuário 

Nos últimos meses, foi possível listar os requisitos esperados para implementação no aplicativo 

mobile da plataforma FARMAALG, de forma que o mesmo se torne uma ferramenta de trabalho 

útil para os usuários, sejam eles alunos ou professores da universidade. O desenvolvimento do 

aplicativo foi iniciado conforme o cronograma previsto, dando origem a transposição de 

funcionalidades já presentes na plataforma web para a nova interface de dispositivos móveis 

(mobile). Dentro do processo de desenvolvimento, uma série de padrões foram utilizados, como 

a documentação ativa de endpoints e de interfaces, afim de permitir a manutenção do código-

fonte a longo prazo, facilitando novas ações de pesquisa com a ferramenta FARMAALG. 
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A pecuária é uma das principais atividades econômicas que contribuem para o produto interno 

bruto no país, no entanto gera impactos ambientais se for avaliado todo o ciclo de vida da 

produção. Neste sentido, o objetivo deste estudo é avaliar prováveis impactos ambientais no 

processo relacionado à produção de leite em uma propriedade rural localizada na região de 

Mandaguari – PR.  A metodologia de análise aplicada foi a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), 

no qual possibilitou determinar os potenciais impactos existentes no processo e os conceitos de 

Economia Circular (EC) que visam a utilização mais adequada de recursos naturais. Para isso foi 

elaborado um levantamento bibliográfico dos principais estudos de ACV e EC. A modelagem do 

sistema integrou a caracterização da produção do laticínio e a unidade utilizada  para o balanço 

de massa foi 1 litro (L) de leite. As técnicas implicadas na coleta de dados seguiram as orientações 

da norma ISO 14040-14044. A coleta de dados foi feita em uma propriedade de 15 alqueires com 

produção anual de 228.110,40 litros de leite, os dados coletados de balanço de massa subsidiaram 

e a elaboração do inventário do ciclo de vida que compôs uma coleta de dados no projeto ACV 

de produção de leite iniciado em 2021, a partir dos dados coletados da propriedade. As entradas 

do processo produtivo; consumo de água, energia, diesel, areia, ração e entre outros e as saídas; 

areia, esterco e efluentes. Para a análise de impacto ambiental utilizou-se o método ReCipe 2016 

Midpoint versão 1.06 e considerando o tratamento dos dados foi utilizado o software de ACV 

Simapro com o objetivo de quantificar os impactos ambientais. Após o tratamento dos dados os 

resultados mostraram que das dezessete categorias de impactos analisadas, os insumos do 

processo produtivo que contribuiram, com maior impacto ambiental foram: a alimentação de 

ração dos animais leiteiros que são compostos por milho com a pontuação de 37,9% na categoria 

depleção do ozônio e o insumo alfafa com o percentual de 29,8% na categoria eutrofização da 

água no processo de coleta da alfafa. Além disso, mostra-se que a produção de processo de leite 

em si obtém a maior contribuição no uso da terra com o percentual de 97,1% e retificação terrestre 

com o percentual de 66,6%. O estudo mostrou que a utilização do ACV pode contribuir como 

ferramenta para implementar os conceitos de Economia Circular, visto que pode evidenciar os 

potenciais impactos ambientais gerados em um sistema produtivo, e assim proporcionando 

potenciais cenários de mitigação. 
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No município de Paranaguá a presença da atividade portuária é constante, além da atuação 

ferroviária e da manufatura de fertilizantes que são instigadas pela primeira citada. No entanto, 

assim como em diversas outras cidades ao redor do mundo, a resposta à poluição atmosférica que 

esses exercícios causam não é suficiente para resolver o problema da baixa qualidade do ar e do 

material particulado. Como diversos estudos já foram realizados em Paranaguá, inclusive pela 

equipe do laboratório móvel da UFPR (que comprovam a presença da poluição atmosférica em 

diversos setores da cidade a partir do estudo de cascas de árvores), se faz necessário um meio pelo 

qual as políticas públicas de educação ambiental possam se sustentar. Tendo por objetivo geral 

pesquisar e estudar a abordagem do tema da poluição atmosférica nas escolas do município, e por 

objetivo específico entrevistar professores e fazer um levantamento das suas abordagens 

individuais. Dessa forma, futuros programas de educação ambiental podem possuir uma boa 

perspectiva da realidade dentro da sala de aula, para que assim as políticas públicas tenham maior 

chance de êxito. Para a obtenção dos dados, serão conduzidas entrevistas semiestruturadas, sendo 

a principal propriedade qualitativa pois a natureza humana e suas nuances/contextos favorecem a 

compreensão completa da situação quanto à percepção ambiental. Para as análises finais o 

software JASP e os pacotes do R Project auxiliarão na área estatística, e a técnica de mineração 

de dados será utilizada para analise dos discursos advindos das entrevistas. Levando em 

consideração que o estudo não foi finalizado, os resultados esperados são que as dificuldades e 

defasagens no ensino da poluição atmosférica em Paranaguá sejam identificados a partir da 

sistematização das abordagens metodológicas, podendo assim propor em uma fase futura um 

programa de educação ambiental voltada à poluição e qualidade do ar. 
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O trabalho em questão discute desenvolvimento territorial e transição agroecológica no litoral do 

Paraná. O processo de transição é recomendado e tem potencialidade nessa região, que é 

considerada o ambiente com a maior área contínua de mata atlântica, território rico em bens 

naturais, biodiversidade e com clima propício para a produção agroecológica e agroflorestal. A 

pesquisa tem como objetivo inicial pesquisar e compreender teoricamente, conceitos de território, 

desenvolvimento territorial e transição agroecológica, e após esse entendimento buscamos 

compreender como o processo de transição agroecológica pode potencializar o desenvolvimento 

territorial no litoral do Paraná. Além da pesquisa bibliográfica, foi elaborado e aplicado um 

questionário com perguntas sobre o processo de transição agroecológica no litoral do PR para 6 

entrevistados, atores qualificados que atuam em organizações que realizam pesquisa e extensão 

junto aos agricultores familiares. Com as entrevistas foi possível compreender o estágio em que 

a transição agroecológica encontra-se no litoral paranaense e, concluiu-se que de forma geral a 

produção agroecológica é algo novo, portanto, o processo de transição agroecológica no litoral 

PR encontra-se em fase inicial. As entrevistas permitiram, também, construir uma linha do tempo 

sobre o processo de transição agroecológica, ela surgiu a partir de 1980 e cresceu até o ano 2000, 

porém foi em 2010 que ocorreu uma institucionalização das políticas públicas que apoiam com 

mais ênfase a transição agroecológica. Porém, mesmo com esses avanços foram relatadas muitas 

dificuldades como: a falta de suporte técnico, falta de orientações para execução do processo de 

transição, falta de investimentos e interesse público. Contudo, mesmo com essas dificuldades, 

podemos dizer que a transição agroecológica contribui para o desenvolvimento territorial,  essa 

evidência decorre pela grande capacidade da transição agroecológica gerar benefícios 

socioambientais para tais territórios, como por exemplo a geração de mais empregos, melhoria na 

qualidade de vida dos agricultores e consumidores, melhor distribuição de renda entre indivíduos 

inseridos no território, assim como redução dos impactos ambientais em decorrência da adoção 

de um sistema produtivo mais sustentável e resiliente. 
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Os cefalópodes possuem grande diversidade morfológica e comportamental, fatores 

extremamente importantes para sua evolução. A classe possui as subclasses: Nautiloidea 

(Nautilus) e Coleoidea, que possui duas subordens, Decapodiformes (lulas e sépias), 

Octopodiformes (polvos) e Vampyromorpha, a qual abrange uma única espécie, Vampyroteuthis 

infernalis. Os coleoides Decapodiformes possuem quatro pares de braços com ventosas e/ou 

ganchos e um par de braços modificados, os tentáculos. Os Octopodiformes possuem apenas os 

quatro pares braços, e Vampyromorpha com os quatro pares de braços e, adicionalmente, dois 

filamentos denominados “cirri”. Todavia, há grandes lacunas de informações sobre o 

desenvolvimento da coroa braquial, ou coroa de braços, principalmente nas fases iniciais do ciclo 

de vida dos cefalópodes, pois a mesma possui grande importância na captura de presas, 

locomoção e atividades reprodutivas, além de ser crucial para a compreensão de padrões 

ontogenéticos e evolutivos entre os diferentes grupos nos estágios iniciais do ciclo de vida. Neste 

contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar e comparar padrões ontogenéticos de 

desenvolvimento da coroa de braços em cefalópodes de diversos grupos. Através da pesquisa 

bibliográfica e análise de amostras da coleção de paralarvas de cefalópodes do Laboratório de 

Cultivo de Cefalópodes e Ecologia Experimental (LACCEF-UFPR), a coroa de braços de 50 

espécies pertencentes a 27 famílias de vários grupos taxonômicos de cefalópodes foram 

analisadas e comparadas. De modo geral, as coroas braquiais dos diversos grupos de cefalópodes 

possuem um retardo de crescimento no braço IV, sendo este um padrão observado principalmente 

nas lulas da ordem Oegopsida, enquanto lulas da Ordem Myopsida eclodem com retardo dos 

braços I e II. Já para os Octopodiformes, quase todas as famílias analisadas possuem a coroa de 

braços de mesmo tamanho, exceto para a superfamília Argonautoidea, cujo desenvolvimento dos 

braços é diferenciado. As sépias analisadas pertencentes à Ordem Sepiida possuem atraso no 

braço I. Os Vampyromorpha possuem braços igualitários com cirros e com filamentos reduzidos. 

Através deste trabalho, foi possível correlacionar padrões de desenvolvimento das coroas 

braquiais de vários grupos que compõem a classe Cephalopoda. 
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Os combustíveis fósseis são amplamente utilizados, mas liberam poluentes e contribuem para o 

aquecimento global e danos ao meio ambiente. Além de serem recursos limitados, compõem uma 

enorme parte da matriz energética mundial. Com isto em mente, a busca por novas fontes de 

energia sustentáveis vem sendo cada vez mais incentivada, para substituir os mais poluentes por 

fontes mais ecossustentáveis, mas também economicamente viáveis. Os biocombustíveis são bons 

candidatos para a substituição dos combustíveis fósseis como formas de energias sustentáveis. 

Nesse contexto, a presente pesquisa destina-se a caracterizar, experimentalmente, a produção de 

diesel verde a partir de microalgas unicelulares. As microalgas unicelulares possuem uma boa 

eficiência na produção de óleo, e como fruto do processo de evolução apresentam hidrocarbonetos 

puros em sua composição que permitem que permaneçam próximas à superfície dentro da zona 

fótica devido à sua densidade menor do que a água,  facilitando a fotossíntese, fatores esses que 

as colocam como boas candidatas para produção de diesel verde (hidrocarbonetos puros), uma 

vez que podem ser produzidas em grande escala em fotobiorreatores, o que acaba por tornar o 

processo economicamente viável. A produção do diesel verde inicia-se com a secagem das 

microalgas. Após essa etapa são adicionados solventes orgânicos, álcool e hexano, resultando em 

uma mistura de hidrocarbonetos e solventes com uma biomassa residual. A seguir, é feita a 

recuperação do solvente por meio de destilação fracionada, onde o balão de fundo redondo 

contendo a mistura é aquecido usando a técnica da rotaevaporação. Por fim, é realizada uma 

cromatografia gasosa, onde o conteúdo obtido no último processo é vaporizado e introduzido em 

um tubo com um gás específico, onde os diferentes compostos presentes na substância interagem 

de diferentes maneiras, separando e possibilitando uma análise com intuito de avaliar os 

resultados. O objetivo deste trabalho é, assim, analisar a produção de diesel verde de microalgas, 

observando e demonstrando as características nos processos da extração, destilação e 

cromatografia gasosa. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os estudos na 

área e teoria relacionadas ao tema. Ademais, em razão da pesquisa estar em fase inicial de 

desenvolvimento, os resultados parciais decorrem da revisão bibliográfica prévia; porém espera-

se que os experimentos realizados apresentem dados que demonstrem as características da 

produção de diesel verde de microalgas. 
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Grande parte das culturas presentes no mundo necessitam dos Serviços Ecossistêmicos (SE) de 

polinização realizados por diversos organismos, sendo em sua grande maioria realizados por 

insetos, em especial, as abelhas. Com esse trabalho, foram estimados os valores referentes à 

Valoração dos Serviços de Polinização Animal (VESP) nos municípios da Região Metropolitana 

de Curitiba (RMC), a partir de dados obtidos pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

(SEAB), com valores retificados para o ano de 2020, a partir do coeficiente de dependência de 

cada cultivo pela polinização animal. Além de identificar a relação entre animais polinizadores e 

as produções, bem como a necessidade de criações de estratégias ambientais para o manejo de 

polinizadores. O VESP para Região Metropolitana de Curitiba foi contabilizado em R$382,4 

milhões, sendo deste valor a maior parte oriunda do cultivo da soja, que correspondeu a R$230 

milhões, mais de 51% do valor total. Seguido da soja, o tomate, maçã, pepino, morango, abóbora 

seca e o feijão, em ordem decrescente, mostraram os maiores montantes a partir do VESP na 

RMC. As cidades com maiores valores de serviço de polinização, excluindo-se a soja, foram Rio 

Negro com VESP de R$24 milhões/ano, Cerro Azul com R$21 milhões/ano e Lapa com R$20 

milhões/ano. Foram identificadas também as cidades que possuem uma maior quantidade de 

cultivos com dependência essencial (95%) da polinização na região, como Cerro Azul que produz 

R$6 milhões/ano apenas nesses cultivos, Colombo com R$5 milhões/ano e Tijucas do Sul com 

R$5 milhões/ano também. Esses resultados obtidos mostram que a soja se mostrou com uma 

maior dependência de polinizadores em relação com o valor total do VESP, se tornando a mais 

favorecida pela polinização, contudo os valores deste cultivo não foram relacionados com áreas 

naturais no seu entorno. Por outro lado os demais cultivos apresentaram uma relação positiva 

entre o seu VESP e a área natural circundante. Os dados aqui obtidos demonstram a importância 

econômica regional do serviço de polinização, o qual deve ser considerado na elaboração de 

políticas públicas de produção de alimentos e de conservação da natureza. 
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As nano partículas (NP’s) se destacam por apresentarem propriedades novas ou aprimoradas a 

respeito de características específicas como tamanho e morfologia. Entretanto, a maioria das rotas 

químicas utilizadas para a síntese de NP’s envolve o uso de reagentes tóxicos, geração de resíduos 

nocivos para o meio ambiente e alto consumo de energia. Com o intuito de minimizar esses 

impactos, uma abordagem promissora é a síntese verde, uma metodologia que utiliza produtos 

químicos relativamente atóxicos, biodegradáveis e de baixa custo para geração das NP’s. O 

presente trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar NP’s de óxido de ferro a partir da 

casca de abóbora, subtipo Cabotiá, além de avaliar a sua atividade catalítica na decomposição de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) através da quantificação de produção volumétrica de gás 

oxigênio. A síntese verde para a obtenção das NP’s de óxido de ferro foi realizada por meio da 

metodologia de co-precipitação. Para isto, foi preparado um extrato da casca da abóbora e 

adicionado sulfato de ferro, sendo o pH da solução ajustado até 8,0 com a adição de NaOH (1 M). 

O precipitado foi filtrado e submetido a secagem segundo diferentes tempos: 3h 30 minutos e 6h 

30 minutos, sendo as NP’s de óxido de ferro submetidas a esses tempos, respectivamente, 

denominadas de NPFe1 e NPFe2. Para a caracterização das NP’s foram realizadas análises de 

DRX, MET, MEV, DEAS, FTIR, EDX e TGA. A análise de DRX constatou que as partículas são 

cristalinas. As análises de MET e MEV identificaram partículas esféricas de tamanhos similares, 

outras compridas e alguns aglomeradas para a NPFe1; quanto a NPFe2 foram observados 

formatos e tamanhos variados, sendo na maioria formatos alongado que podem ser associados ao 

maior tempo de submissão a secagem. A análise de DEAS constatou partes amorfas e cristalinas 

nas NP’s. A análise de FTIR identificou a presença de grupos hidroxilas, carbonilas e ligações C-

O nas NP’s que atuam como agentes redutores, direcionadores de forma e de capeamento. A 

análise de EDX identificou picos de absorção óptico em aproximadamente 6,5 KeV, indicando a 

absorção de nano cristalitos de ferro metálico. A análise de TGA identificou diversos picos 

referentes a perdas de massa; após a recristalização da maghemita não foram observados mais 

eventos térmicos para a NPFe2 e, diferentemente, para NPFe1 não ocorreu a desidroxilação de 

moléculas de água presentes na estrutura cristalina da NP. Por fim, a análise de atividade catalítica 

das NP’s indicou a decomposição de 79% e 95% do H2O2 utilizando a NPFe1 e NPFe2, 

respectivamente. 
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A doença mancha marrom de alternaria (MMA), causada por Alternaria alternata, tem causado 

sérios danos a cultura da tangerina no Brasil. O patógeno pode infectar folhas, ramos novos e 

frutos. Em 2019, no estado de São Paulo foi relatado caso de resistência do fungo aos fungicidas 

do grupo químico dos Inibidores da Quinona externa (IQe’s), os quais conferem um tipo de 

resistência total. Nos últimos quatro anos, houve um aumento de relatos de produtores e técnicos 

sobre a incidência da MMA nos pomares de tangerineiras no estado do Paraná, juntamente com 

falhas do controle no campo. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi investigar a sensibilidade 

de populações de isolados de Alternaria spp. aos principais fungicidas utilizados para o controle 

da doença no estado do Paraná, bem como a identificação dos isolados a nível de espécie. Foram 

coletados 15 isolados de Alternaria spp., sendo 10 isolados da região de Cerro Azul (5 

provenientes de propriedade orgânica e 5 de propriedade convencional) e 5 isolados da região de 

Paranavaí. Para a sensibilidade dos ingredientes ativos (i.as.) do grupo químico dos IQe’s, foi 

utilizado o método de germinação de conídios. Foi realizado ensaio de dose discriminatória (DD) 

na concentração de 1 µg ml-1 para os i.as. azoxistrobina e piraclostrobina. Para a sensibilidade 

do grupo químico dos Inibidores da DesMetilação (IDM), foi realizado o método de crescimento 

micelial para os i.as. difenoconazol e tebuconazol e a CE50 foi estimada para todos isolados. O 

gene cyt-b foi amplificado para verificação do genótipo de resistência dos isolados aos i.as. do 

grupo químico dos IQe’s. A identificação a nível de espécie dos isolados foi realizada por meio 

da amplificação e sequenciamento dos genes parciais TEF1 e GAPDH (em andamento). No 

ensaio de DD, 60% dos isolados foram classificados como “Sensibilidade Reduzida – SR” para 

ambos i.as. e os demais foram classificados como “Sensíveis – S”. O genótipo de resistência foi 

confirmado com a presença da mutação G143A no gene cyt-b para os isolados classificados como 

SR. Para o i.a tebuconazol, 100% dos isolados foram classificados como SR, já para o i.a 

difenoconazol, 66% dos isolados foram classificados como S e 33% como SR. Análise preliminar 

das sequências do gene parcial TEF1 indicam que os isolados deste trabalho pertencem a A. 

alternata. Este trabalho reporta os primeiros casos de resistência do fungo a fungicidas do grupo 

químico dos IQe’s no estado do Paraná e demonstra diferenças de sensibilidade entre i.a. 

pertencente aos IDM’s.  
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Para viabilizar o uso sustentável dos remanescentes de florestas naturais, torna-se necessária a 

busca por ferramentas de modelagem espacial que permitam gerar informações ao manejo e à 

conservação dos recursos naturais. Dessa forma, a presente proposta objetivou modelar a estrutura 

do estrato arbóreo de um remanescente urbano de Floresta Ombrófila Mista por meio da 

geoestatística. Foram utilizados dados em um inventário realizado no ano de 2019, em um 

remanescente urbano de Floresta Ombrófila Mista localizado no município de Curitiba, estado do 

Paraná, no campus Botânico da Universidade Federal do Paraná. Os indivíduos arbóreos com 

diâmetro a 1,3 m do solo igual ou superior a 10 cm foram identificados e georreferenciados em 

69 unidades amostrais com 50 m x 50 m. Neste estudo, modelos de relação altura-diâmetro foram 

ajustados para uma base de dados de 155 árvores amostradas em um fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista, sendo os modelos de Stoffels, Trorey e Curtis. Posteriormente, visando reduzir 

a variabilidade da amostra e melhorar a qualidade dos ajustes, a base de dados foi estratificada 

em três classes de diâmetro: i) d<10,8 cm, ii) 10,8 cm≤d<14,4 cm e iii) d≥14,4 cm . Em cada 

classe, os modelos foram ajustados e avaliados conforme os critérios estatísticos de maior 

coeficiente de determinação ajustado (R²aj.), menor erro padrão da estimativa em porcentagem 

(SEE%), ausência de tendências na distribuição dos resíduos e normalidade residual. Ao fim, os 

modelos selecionados foram aplicados à estimação das alturas das árvores presentes no 

remanescente florestal objeto do presente estudo. A etapa seguinte do presente estudo consistiu 

em definir três estratos verticais de acordo com a altura média (h) e seu desvio padrão (dp): i) 

inferior<h-dp, ii) h-dp≤intermediário<h+dp e iii) superior≥h+dp . Em seguida, por meio da 

geoestatística, semivariogramas foram produzidos para analisar o comportamento espacial da área 

basal para posterior krigagem dos dados. Assim, mapas temáticos de distribuição espacial da área 

basal para cada estrato vertical e para a área total sem estratificação foram gerados e relacionados 

com os padrões espaciais da diversidade e classes de sucessão do fragmento florestal. Dessa 

forma, observou-se que as bordas do fragmento, principalmente as regiões Sul e Sudoeste, 

apresentaram valores inferiores de área basal em comparação a região central. Tal situação pode 

ser explicada por influência antrópica, uma vez que a área se encontra em um ambiente urbano. 
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Os combustíveis fósseis compõem uma significativa parte da matriz energética mundial, porém 

essa fonte de energia não é renovável e libera, na sua 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 à essa posição é o diesel 

verde feito a partir da biomassa de microalgas unicelulares, as quais conseguem sintetizar 

hidrocarbonetos. A metodologia utilizada no trabalho realizado consistiu em extrair a parte não 

esterificável do óleo presente 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. Após essa etapa, havia a necessidade de 

recuperar o solvente, empregando um rotaevaporador, 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. 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 entender como funciona o processo de 

extração e destilação do óleo de microalgas, além de buscar alternativas para potencializar a 

seletividade e a quantidade dos hidrocarbonetos extraídos com o objetivo final de avaliar a 

efetividade do processo. Até a escrita deste trabalho, todas as extrações e destilações foram 

realizadas, porém ainda não foi possível analisar os dados da composição do diesel verde obtidos 

na cromatografia realizada. No atual ponto da pesquisa, conclui-se que é possível produzir diesel 

verde a partir das microalgas, entretanto esse processo não é viável economicamente, por causa 

do seu baixo rendimento, alto gasto energético e falta de repetibilidade. 
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A biometria de sementes é originalmente uma técnica utilizada para aferir a qualidade destas. 

Autores recentes associaram a biometria de sementes como ferramenta para reconhecimento de 

espécies em bancos de dados. O presente estudo tem como objetivo validar a utilização de 

ferramentas computacionais através de análise de imagens para biometria de sementes florestais. 

Para isso, 50 espécies nativas da Mata Atlântica, de 12 famílias diferentes, foram selecionadas, 

amostradas, fotografadas e analisadas. Amostras de sementes de cada espécie foram fotografadas 

em mini estúdio fotográfico, com luz LED para padronização das condições de luminosidade. 150 

fotografias foram analisadas no software de editoração de imagens digitais ImageJ®. Os 

descritores biométricos analisados para 31262 sementes amostradas foram: coloração (escala de 

cor, valores máximo e mínimo, desvio padrão e valor modal e mediana), formato (circularidade, 

proporção, redondeza e solidez) e tamanho (área, perímetro, largura e altura, eixos maior e menor, 

Feret e MinFeretc). As médias dos parâmetros avaliados por espécie passaram por análise de 

conglomerados, pelo método Euclidiano, visando a diferenciação das espécies com base nos 

descritores de coloração, formato e tamanho. As médias obtidas para as diferentes variáveis se 

comportaram como o esperado, de modo que os valores de tamanho foram maiores para espécies 

de semente de maior tamanho, enquanto os valores de cor e de formato foram maiores para 

espécies de sementes mais escuras e de formato irregulares, respectivamente. A análise 

multivariada entre as variáveis e as espécies foi executada utilizando a análise dos componentes 

principais. As componentes principais 1 e 2 demostraram tendência de distribuição similar entre 

as espécies de mesmas famílias a partir dos descritores de cor, tamanho e formato. Os resultados 

confirmaram que a análise de imagem de sementes é uma ferramenta eficiente para a biometria, 

e pode ser aplicada em um maior número de sementes, reduzindo o tempo de análise e 

processamento dos dados. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  881 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE FERRAMENTA DIGITAL DE PROJETO SOBRE A 

EDUCAÇÃO ESPACIAL - TURMA A 

Nº 202212153 

Autor(es): Bryan Leonardo Franco Sprenger 

Orientador(es): Cervantes Goncalves Ayres Filho 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Desenho Arquitetonico, Modelagem Integrada, Processo Projetual 

 

O primeiro contato com um projeto arquitetônico pode muitas vezes ser muito assustador para 

um aluno em sua primeira disciplina deste assunto. Muitos desses problemas iniciais de projeto 

estão ligados a dificuldade que o estudante tem em entender o espaço tridimensional onde está 

projetando. Assim, esta pesquisa tem como objetivo compreender quais são as influências que 

softwares de modelagem computacional têm sobre o entendimento espacial do estudante, e como 

isso pode ser um aliado ou um contratempo para o desenvolvimento estudantil. Desta forma, esta 

pesquisa se deu ao longo de três semestres letivos, desde o primeiro semestre de 2021 ao final do 

primeiro semestre de 2022, junto ao professor em sala de aula com observações de quais eram as 

principais dúvidas e de como foi a evolução dos discentes ao longo do período. Durante os dois 

primeiros semestres houve o acompanhamento dos discentes nas disciplinas de Desenho 

Arquitetônico I e II, onde foi dado um maior foco ao ensino espacial através do software de 

modelagem computacional ArchiCad. Já o primeiro semestre de 2022 foi voltado às observações 

durante a disciplina de Arquitetura I, onde acontece o primeiro contato com o processo projetual 

e quando foi possível perceber os efetivos resultados da influência desta digitalização do desenho 

arquitetônico. Assim, através de observações, entrevistas e pontuações a respeito tanto das tarefas 

propostas em Desenho Arquitetônico, e do projeto desenvolvido em Arquitetura I, foi 

desenvolvida a pesquisa. Esses apontamentos com base nas conversas com os estudantes de 

projeto, foram imprescindíveis para a conclusão desta pesquisa. Apesar do método de pesquisa 

ajudar a não criar teorias pré fundadas para a pesquisa, não foi difícil esperar que a utilização de 

softwares desempenhasse uma função primordial no entendimento espacial dos alunos. Porém, 

quando observado os resultados em sala de aula e comparado aos projetos desenvolvidos por 

aqueles que não tiveram a disciplina de Desenho Arquitetônico através da utilização do programa, 

não houve significativa diferença, sendo que em ambos os casos existiam projetos que refletiam 

um entendimento espacial muito amplo, assim como projetos que apresentavam falhas devido a 

sua falta. Desta forma, é possível perceber que o entendimento espacial não está tão relacionado 

a utilização de programas digitais para o ensino dos princípios fundamentais da espacialização, 

mas sim ao ensino de como ele deve ser inserido corretamente dentro do projeto arquitetônico a 

fim de criar espaços que refletem uma boa qualidade arquitetônica. 
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O presente trabalho analisa as concepções de Ciência Cidadã presentes na produção acadêmica 

brasileira. O estudo caracteriza-se como uma Pesquisa do Estado da Arte, utilizando a palavra-

chave “Ciência Cidadã”. Os repositórios escolhidos para se pesquisar trabalhos e/ou artigos que 

tratassem sobre Ciência Cidadã foram: Portal de Periódicos CAPES; Catálogo de Teses e 

Dissertações CAPES; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações; Scientific Electronic 

Library Online. Também foram escolhidos eventos de cunho científico, como: O Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências; Encontro Nacional de Ensino De Biologia; 

Encontro Nacional de Ensino de Química; Simpósio Nacional de Ensino de Física. Todos os 

trabalhos que mencionavam Ciência Cidadã e estavam escritos em Língua Portuguesa foram 

analisados. Após a leitura completa dos trabalhos, foram encontrados entre as dissertações, teses 

e artigos científicos, um total de 52 trabalhos que tratavam do tema. Para o estudo das concepções 

de Ciência Cidadã, se investigou como cada trabalho definia o termo ao longo do texto. 

Posteriormente foram criadas três categorias para classificação, organização e análise, sendo elas: 

Participação do Público, Democratização do Conhecimento, Concepção Não Definida no Texto. 

Dos 52 trabalhos selecionados por tratarem do tema, 38 se encaixaram na categoria Participação 

do Público, 11 em Democratização do Conhecimento e 3 em Concepção Não Definida no Texto. 

A partir disso, ficou perceptível que a maioria dos trabalhos tem uma visão muito superficial sobre 

Ciência Cidadã, e que na maioria das vezes mantém a participação do público restrita à coleta de 

dados, o que pode empobrecer as práticas da Ciência Cidadã. Principalmente por ela fomentar a 

participação ativa do público de fora do ambiente tradicional científico no fazer ciência, tendo a 

possibilidade de ocorrer em todas as etapas do desenvolvimento de uma pesquisa, desde a escolha 

do tema a ser elaborado até o tratamento dos dados coletados. 
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Ultimamente, nanocompósitos têm sido objeto de pesquisa em diferentes áreas, principalmente 

os formados com grafeno, já que este apresenta diversas características favoráveis a aplicações 

tecnológicas, como alta resistência, ótima condutividade térmica e baixa resistividade. Dessa 

forma, o presente trabalho foi baseado na tese de Eduardo Guilherme Cividini Neiva sobre 

“Nanocompósitos multifuncionais de grafeno com níquel ou hidróxido de níquel: preparação, 

caracterização, deposição de filmes finos e aplicação em baterias, sensores e dispositivos 

eletrocrômicos”, e teve como objetivo desenvolver nanocompósitos de grafeno com cobalto, 

abordando desde a sua síntese e deposição em filmes até suas consequentes caracterizações. Os 

materiais utilizados foram: H2SO4 98%, grafite, NaNO3, KMnO4 99%, H2O2 30%, HCl, tolueno 

99%, etilenoglicol, acetato de cobalto tetra-hidratado e água deionizada. A metodologia iniciou-

se com a oxidação do grafite e consequente formação do óxido de grafite (Gr-O), utilizando o 

método de Hummers modificado. Após isso, já com o óxido de grafite preparado, realizou-se a 

esfoliação química, transformando-o em óxido de grafeno (GO). A síntese foi feita através do 

método poliol (185 ºC durante 2h). O filme do material foi formado na interface entre água e 

tolueno. Posteriormente, depositou-se este em diferentes substratos, utilizando o método 

desenvolvido no Grupo de Química de Materiais (GQM-UFPR). Então começaram-se as análises 

e caracterizações do material obtido. Inicialmente foi feita uma análise de raio-X (picos em 

aproximadamente 12º, 24º e 34º indicando a formação de rGO-Co3O4). Já as imagens de MEV 

demonstraram a presença de óxido de grafeno reduzido e partículas pequenas envolvidas no 

mesmo. No EDS foi possível concluir que as partículas brilhantes eram de cobalto. A análise de 

UV-Vis foi feita tanto no GO (apresentou as bandas características em 230 e 300 nm), quanto no 

filme do nanocompósito (apresentou uma banda em 260 nm, característica de rGO-Co3O4). Já o 

FT-IR foi feito tanto no GrO (apresentou espectro condizente com os grupos funcionais esperados 

para tal) quanto no filme do nanocompósito. Seguindo as caracterizações, os voltamogramas 

foram feitos a 10, 20, 30, 40 e 50 mV/s em meio NaOH 1 mol/L, e também  foi feita uma avaliação 

da estabilidade com 150 ciclos. Ademais, uma análise termogravimétrica apresentou uma queda 

abrupta de massa próximo a 250 ºC. Por fim, o nanocompósito sintetizado provavelmente foi o 

rGO-Co3O4, o qual apresentou características favoráveis a possíveis aplicações como catálise, 

baterias e sensores. 
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A erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hill) (Aquifoliaceae) é uma espécie endêmica da Floresta 

Ombrófila Mista, com grande importância econômica, principalmente para pequenos produtores 

da região sul do Brasil e Mato Grosso do Sul. Em constante crescimento, o setor ervateiro 

demanda estabelecer ervais com maior produtividade, implantados com cultivares superiores. 

Diferente de outras culturas florestais, a polinização controlada outdoor de erva-mate ainda é 

incipiente e a produção indoor não apresenta o protocolo de condução. Diversos genótipos 

selecionados para compor o jardim clonal não florescem naturalmente e então necessitam de 

indução. O paclobutrazol é um retardante do crescimento vegetal que inibe a produção de 

giberelina, utilizado como ferramenta para indução de florescimento. Deste modo, o presente 

estudo tem como objetivo verificar a influência do paclobutrazol (PBZ) no crescimento e 

florescimento de um genótipo de baixo florescimento de erva-mate. Para tanto, no Laboratório de 

Propagação de Plantas de pesquisa Embrapa Florestas, mudas clonais de um genótipo masculino 

de erva-mate, propagadas via estaquia, com 180 dias e altura média de 25 cm foram utilizadas. 

Em outubro de 2021, 90 mudas foram repicadas para tubetes de polipropileno de 3,8 litros 

contendo substrato à base de casca de pinus, fertilizado com 5 Kg/m³ de FLC 12 M (15-8-12). O 

fertilizante foi incorporado ao substrato a partir da homogeneização realizada em betoneira. As 

mudas foram acondicionadas em estufa com cobertura de vidro, 4 irrigações diárias com vazão 

dos microaspersores de 114 L/h. As mudas foram distribuidas em delineamento inteiramente 

casualizado com 3 tratamentos e 30 repetições de uma planta. 30 e 90 dias após o transplante, as 

mudas foram mensuradas em altura e diâmetro de colo, com o auxílio de régua milimetrada e 

paquímetro digital, respectivamente. 150 dias após a repicagem estava programada a aplicação 

dos tratamentos, os quais não foram realizados, pois o plano de trabalho foi encerrado. As mudas 

apresentaram altura média de 29 cm e 4,5 mm de diâmetro, denotando estabelecimento no novo 

recipiente de cultivo. Aos 90 dias as mudas encontravam-se com 48 cm de altura e 5 mm de 

diâmetro. Não houve conclusões, posto que o experimento foi encerrado antes da aplicação do 

PBZ. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  885 

AS PESQUISAS SOBRE CIÊNCIA CIDADÃ 

Nº 202212164 

Autor(es): Mauricio de Lima 

Orientador(es): Leonir Lorenzetti 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Ciência Cidadã, Educação Em Ciências, Estado Da Arte 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as pesquisas brasileiras, produzidas na forma de 

artigos, dissertações e teses,  que abordam a temática Ciência Cidadã. Para tal, foi desenvolvida 

uma pesquisa do Estado da Arte nos sites de busca online, de acesso gratuito no Portal de 

Periódicos CAPES, Catálogo de Teses e Dissertações CAPES, Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações e Scientific Electronic Library Online. Ademais, realizou-se a busca de trabalhos 

apresentados em quatro grandes eventos da área de Educação em Ciências: Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências, Encontro Nacional de Ensino de Biologia, Encontro 

Nacional de Ensino de Química e Simpósio Nacional de Ensino de Física. Em todas as buscas 

realizadas utilizamos a palavra-chave “Ciência Cidadã”, visando buscar os textos que citassem o 

termo ainda que de maneira indireta, além de publicações realizadas em nível nacional ou que 

estivessem disponibilizadas em língua portuguesa. Ao total, foram encontrados 52 trabalhos nos 

repositórios e eventos abarcados, envolvendo dissertações, teses e artigos científicos. Foram 

determinados a priori descritores para a análise dos trabalhos encontrados, sendo eles: concepção 

de ciência cidadã, programa de pós-graduação vinculado, tipo de material, regiões, instituição, 

ano, principais referenciais. Assim, foi realizada a leitura integral dos textos e organizadas dentro 

dos descritores estabelecidos. Dentro do recorte da concepção de Ciência Cidadã, identificamos 

que a grande maioria dos trabalhos tratavam a temática de maneira superficial, a utilizando como 

suporte para uma outra metodologia, ou ainda mencionando como um exemplo de perspectiva a 

ser utilizada na educação, mas sem um aprofundamento. Dessa forma, identificamos que o 

desenvolvimento da Ciência Cidadã no Brasil ainda é muito incipiente, com uma pífia quantidade 

de projetos elaborando a temática dentro do seu real significado que é a participação de cidadãos 

amadores em ciência, em propostas e ações científicas. 
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A importância em estudar e caracterizar as oscilações climáticas e seus impactos é indiscutível, 

pois ajuda a sociedade a lidar com eventos climáticos extremos. Estas oscilações estão associadas 

com variações da temperatura da superfície do mar (TSM). Este estudo objetivou realizar uma 

verificação cruzada dos impactos de algumas oscilações climáticas na AS. Para tanto, 

correlacionou os principais modos de variabilidade do Índice Padronizado de Precipitação (SPI) 

na América do Sul (AS) com anomalias de TSM, assim como os principais modos de TSM global 

com séries de SPI na AS. Foram utilizados dados de precipitação do Global Precipitation 

Climatology Centre (GPCC) e dados observados (OBS) do Laboratório de Meteorologia da 

UFPR, obtidos da Agência Nacional das Águas (ANA) e outras estações meteorológicas, 

complementados com o conjunto preparado por Liebmann e Allured. Os dados foram 

interpolados em grade 2,5º X 2,5º, para calcular oÍndice de Precipitação Padronizada (SPI) para 

acumulações de 3, 6, 12, 24, 48 e 60 meses. O período de análise é 1950 a 2009. Os dados de 

TSM são do Hadley Centre para o mesmo período e interpolados em grade 5º X 5º. Foi realizada 

a Análise de Componentes Principais (ACP) para as séries do SPI com diferentes períodos de 

acumulação e os primeiros modos de variabilidade obtidos foram correlacionados com séries de 

TSM. Para realizar uma verificação cruzada, também foi realizada a ACP de TSM global e a 

correlação dos primeiros modos obtidos com as séries de SPI sobre a AS. A ACP é um método 

que indica os modos de variabilidade mais relevantes para conjuntos de dados com muitas 

variáveis, muitas vezes possibilitando sua interpretação física. O SPI é um índice muito utilizado 

para a análise de secas em diversas escalas de tempo. Ele compara os valores totais de precipitação 

em um período de acumulação de interesse com a série histórica de longo prazo para esse período. 

As correlações efetuadas mostraram quais padrões de anomalias de chuva na AS estão associadas 

com quais padrões de anomalias de TSM. As correlações consideradas significativas, com base 

no teste t de Student, indicaram a ação de diferentes oscilações climáticas, ou de suas 

combinações, sobre a chuva na AS. Para SPI de menores períodos de acumulação (menores que 

24 meses) se destacaram modos interanuais de TSM, como o El Niño-Oscilação Sul e os modos 

equatoriais do Atlântico Sul e Atlântico Norte. Para SPI de maiores períodos de acumulação, se 

destacaram modos interdecadais de TSM, no Pacífico e no Atlântico. 
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Os óleos essenciais (OE), que são os objetos de estudo deste estudo são compostos voláteis 

produzidos pelas plantas como mecanismo de proteção e dispersam aromas capazes de atrair os 

insetos para polinização. Esses compostos possuem classes aromáticas conhecidas como 

terpenóides e são formados por funções orgânicas, como álcoois, aldeídos, cetonas, e etc. 

Atualmente, existem diferentes métodos que extraem esses compostos para fim terapêutico de 

seus usuários. A prática que faz uso dos OE de forma terapêutica é conhecida como aromaterapia. 

Sendo que o objetivo foi divulgar informações confiáveis nos canais de comunicação do projeto 

e realizar um levantamento bibliográfico sobre óleos essenciais com propriedades terapêuticas. A 

divulgação de informações constituiu em elaborar materiais de divulgação para estudos já 

publicados pelo grupo de pesquisa Avicena. Para isso, foi elaborado um plano de postagens para 

as mídias sociais do projeto de forma a disseminar o conhecimento sobre OE para a comunidade. 

Estas ações culminaram na criação de uma identidade visual para as redes sociais do projeto, o 

que acarretou no aumento do número de acessos. Com relação a revisão bibliográfica foi realizado 

um levantamento sobre o uso seguro de OE, pois estes podem apresentar toxicidade dependendo 

de sua forma de administração, foram estudadas diferentes fontes de dados que fizessem jus ao 

tema. Pesquisas apontaram que parte da toxicidade ocorre também devido a composição destas 

substâncias, como exemplo o éter fenólico, presente no óleo essencial de anise (Pimpinella anisum 

(L.)) e que é capaz de causar distúrbios no sistema neurológico. Há ainda artigos científicos que 

relataram a alta concentração dos OE em relação a sua espécie botânica, que somadas à sua alta 

absorção pela corrente sanguínea, podem ser perigosos e intoxicar os órgãos dos usuários. Outros 

estudos apontaram que qualquer indivíduo pode apresentar alguma reação alérgica aos OE se for 

o caso de apresentar sensibilidade aos seus componentes. Esta parte do trabalho desenvolvido foi 

baseado em uma pesquisa bibliográfica no Portal de Periódicos da CAPES, e Google Scholar. 

Após a análise deste conteúdo, inferiu-se que a quantidade de informações confiáveis sobre um 

uso seguro, em detrimento do número de praticantes de aromaterapia é relativamente pequena. Já 

que formas de administração e concentração devem estar acessíveis aos consumidores como uma 

bula acompanhada na compra dos OE, estes aliás, deveriam ser regularizados pela ANVISA como 

medicamento, o que tornaria o seu consumo corretamente difundido. 
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O bivalve Anomalocardia flexuosa é amplamente distribuído no território marinho brasileiro e 

consumido tanto por populações tradicionais litorâneas como em restaurantes, onde pode ser 

referido como vôngole. Estes moluscos alimentam-se de partículas em suspensão ao longo de 

todo o ciclo de vida, trazendo preocupação pela possibilidade de acumularem compostos tóxicos 

presentes no ambiente, como toxinas de microalgas nocivas e/ou partículas plásticas. As respostas 

alimentares dos bivalves foram avaliadas pelo método da taxa de clareamento (CR), usando um 

equipamento multi-misturador. Os organismos-teste foram expostos a dietas de composições 

distintas em uma câmara com um volume de água conhecido, em um primeiro momento, sob 

fluxo contínuo. Após o fechamento das câmaras, mediu-se a redução da abundância de partículas 

ao longo do tempo. Os principais resultados demonstraram que os bivalves podem variar a taxa 

de clareamento em função da composição do material em suspensão, apresentando, ainda, 

seletividade na retenção de partículas. A presença de células do dinoflagelado Prorocentrum lima, 

contendo toxinas diarreicas, não inibiu as taxas alimentares dos berbigões com relação à dieta 

controle composta de quantidades equivalentes de uma microalga não-tóxica. Pelo contrário, as 

maiores taxas de clareamento  (1,86 mL min¯¹ ind.¯¹  vs. 1,11 mL min¯¹  ind.¯¹ no controle) 

foram medidas justamente mediante à exposição a dietas contendo a microalga tóxica. Enquanto 

isso, os menores valores (até 0 mL min¯¹  ind.¯¹) foram reportados durante a exposição a 

micropartículas plásticas (esferas de 50 μm de diâmetro). Ainda, foi observada uma retenção 

preferencial de células de microalgas em relação às micropartículas plásticas nas dietas mistas. 

Sendo assim, embora um maior aporte de toxinas seja esperado a partir de células algais, a 

ingestão de micropartículas plásticas por este molusco pode contribuir para aumentar sua 

exposição a potenciais compostos tóxicos presentes na composição dos detritos plásticos 

marinhos ou adsorvidos à sua superfície. O risco à saúde humana associado ao consumo de 

bivalves contaminados deve ser cuidadosamente avaliado, especialmente em áreas sob intensa 

poluição por plásticos e/ou sujeitas a eventos frequentes de florações de microalgas tóxicas. 
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A buva (Conyza spp.) é uma das principais plantas daninhas encontradas no Brasil, adaptada a 

diversas regiões e cultivos. O manejo dessa planta se tornou complexo, principalmente por 

apresentar diversos casos de resistência a herbicidas, atualmente no Brasil temos relatado 9 casos 

de resistência, a diversos herbicidas, pertencentes a diferentes mecanismos de ação, com destaque 

para resistência a glyphosate,2,4-D, paraquat, diquat e diferentes inibidores da ALS. O presente 

trabalho teve como objetivo monitorar áreas com populações de buva com possível caso de 

resistência ao herbicida 2,4-D e mensurar a rápida necrose após aplicação de mimetizadores de 

auxina. Durante a safra 2020/2021 coletados biotipos de buva nos estados do Paraná e Mato 

Grosso do Sul, principalmente em postos que foram observados a presença de plantas escape após 

a aplicação de herbicidas, ao todo foram coletados 60 biótipos em locais distintos. Os biótipos 

coletados foram conduzidos em casa de vegetação até o ponto de aplicação (6-8 folhas), onde 

foram submetidos a aplicação de diquat, saflufenacil, glufosinate, 2,4-D, dicamba, triclopyr e 

glyphosate, nas doses de 400, 35, 500, 1005, 960, 480 e 1200 g i.a ou e.a ha-1 respectivamente. 

O trabalho foi realizado no delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro 

repetições para cada herbicida. As avaliações foram realizadas de forma visual na escala de 0-

100% aos 7, 14, 21 e 28 dias após aplicação, quando se tratava de herbicidas auxínicos, foi feito 

avaliações adicionais com 24 e 72 horas após aplicação, para intensificar a avaliação da rápida 

necrose. Os resultados destacam que os herbicidas haloxyfop e clethodim, nestas doses 

trabalhadas, foram eficazes no controle de D. insularis. Bem como diquat, saflufenacil, 

glufosinate, triclopyr e glyphosate foram eficazes no controle de todas as populações de A. 

hybridus, B. subalternans e E. heterophylla. Para esta última planta, algumas populações foram 

menos susceptíveis aos herbicidas 2,4-D e dicamba. No controle de Conyza spp. fica evidente a 

grande distribuição de populações resistentes ao glyphosate, e muitas populações com baixa 

eficácia para a aplicação de diquat, já o glufosinate e o saflufenacil apresentaram-se eficazes no 

controle, sendo importantes ferramentas de controle para esta planta. Dentre as auxinas sintéticas 

foi observada rápida necrose para a aplicação de 2,4-D em várias populações. Os três herbicidas 

de modo geral foram eficazes no controle mesmo nas populações com rápida necrose, devido ao 

estádio precoce das plantas no momento da aplicação. 
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O Lúpulo é um essencial para a produção de cerveja e o mercado cervejeiro vem crescendo 

consideravelmente em um curto período de tempo, o estado do Paraná teve um aumento em média 

de 30% ao se comparar anos de 2017 a 2020. O cultivo recente em clima subtropical tem 

apresentado a possibilidade de dupla safra anual devido a temperaturas amenas no inverno, 

viabilizando um bom rendimento produtivo. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho 

produtivo do lúpulo conduzido em sistema de latada utilizando a cultivar East Kent Golding em 

safra convencional e em safra extemporânea na região oeste do Paraná. O cultivo foi realizado na 

UFPR Setor Palotina, no sistema de condução chamado de latada, com 2 metros de altura e 

espaçamento de 3 metros entre linha e 3 metros entre plantas. Foram considerados como 

tratamentos as safras de avaliação produtiva (Convencional de 2021; Extemporânea de 2022). A 

produção por planta foi definida pelo peso de todos os cones de cada planta e a produtividade foi 

calculada levando em consideração espaçamento de cada planta (x*(10000/y)) em que x 

corresponde a produção de cones por planta e y a área que cada planta ocupa (9 m2). Os dados 

foram submetidos a ANOVA e quando significativas as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade de erro. Observou-se que a safra extemporânea não apresentou 

diferença estatística da safra convencional para as médias de produção e produtividade, 

demonstrando que na safra convencional a produção média por planta foi de 0,682 kg e na safra 

extemporânea foi de 0,736 kg e a produtividade no cultivo convencional foi de 0,758 kg por planta 

e no cultivo extemporânea 0,818 kg por planta, com isso podemos concluir que essa safra pode 

ser adotada pelos produtores da região sem perda de rendimento produtivo. 
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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, com 

geometrias 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-. 

Por outro lado, as fosfinas ligantes capazes de formar ligações σ estáveis e orbitais híbridos 

capazes de receber elétrons π, resultando na estabilização de metais em baixos estados de 

oxidação. Nesse tipo de ligação química, a densidade eletrônica ésinergicamente 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 um acentuado 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) e [Ni(PNRP)2]2+ foram sintetizados utilizando ocloreto ou 

perclorato de níquel (II), respectivamente, 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. A reatividade 

desses complexos com solvente foi realizada com o objetivo de se entender o comportamento 

químico durante os estudos eletroquímicos. 
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A Bacia Bauru, do tipo continental interior, foi preenchida por uma sequência sedimentar 

siliciclástica, em contexto semiárido nas bordas e desértico no centro, no Cretáceo Superior. 

Compreende área de 370.000 km² que abrange São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Goiás, Minas Gerais, parte noroeste do Paraguai. Comparada à sua porção oriental, a 

parte ocidental apresenta carência no conhecimento da estratigrafia e evolução sedimentar da 

bacia. O objetivo da pesquisa foi classificar meso e microscopicamente amostras da parte 

ocidental da Bacia Bauru. Para tanto, foram analisadas 15 mostras de rocha das formações Rio 

Paraná, Santo Anastácio, Vale do Rio do Peixe e Marília. As descrições foram feitas com base 

nas características texturais e mineralógicas do arcabouço, como composição granulométrica, cor, 

seleção, esfericidade, arredondamento; assim como a caracterização de matriz, cimento e poros, 

quando existentes, e estruturas sedimentares. Utilizou-se ácido clorídrico para atestar a eventual 

presença de carbonato de cálcio nas amostras, lupa com manual de aumento de 10x, canivete para 

teste de dureza, e escala granulométrica para referência visual. Em seguida foram realizadas 

análises de seções delgadas que visaram a caracterização petrográfica dos arenitos. Como 

resultado de análises de amostras de mão (mesoscópica) e de seções delgadas (microscópica) as 

rochas foram classificadas com quartzoarenitos, mineralogicamente supermaturos, de boa 

maturidade textural, com grãos bem selecionados por lâminas ou estratos. A maioria dos grãos 

exibe superfície fosca encoberta por película de óxidos/hidróxidos de ferro. Pontualmente 

verificou-se cimentação carbonática e silicificação dos arenitos. Nestes, foram identificados dois 

tipos de texturas do cimento silicoso: sobrecrescimento sintaxial e em paliçada. Também foram 

descritos arenitos e lamitos arenosos, com boa maturidade mineralógica, mas com baixa 

maturidade textural, e arenitos com cimentação carbonática. Em lâmina, os lamitos mostraram 

predomínio de matriz, com vênulas de carbonato. Também foram descritos arenitos de aspecto 

maciço a levemente estratificado, com grãos moderadamente selecionados e subarredondados. As 

descrições apresentadas reconheceram características da literatura das rochas das quatro 

formações analisadas: Rio Paraná, Santo Anastácio, Vale do Rio do Peixe e Marília, pertencentes 

à supersequência Bauru. 
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O isolamento é uma técnica muito conhecida e preliminar no estudo de microrganismos. Seu 

fundamento consiste em recolher uma amostra contendo microrganismos e inocular sobre um 

meio de cultivo de modo que as bactérias, leveduras ou fungos presentes na amostra possam se 

desenvolver. Assim a partir de retirada das colônias crescidas no primeiro cultivo o pesquisador 

pode selecionar os microrganismos de acordo com morfologia da colônia ou alguma especificação 

do meio utilizado. Uma vez que o metabolismo das bactérias do ácido lático é responsável pela 

formação de metabólitos precursores de aromas e sabor que impactam na qualidade final da 

bebida, é interessante o seu uso como iniciadoras de fermentação no tratamento do café por via 

úmida. Este trabalho teve como objetivo isolar e identificar bactérias do ácido lático (BAL) da 

fermentação espontânea dos grãos de café. A obtenção das cepas microbianas foi realizada a partir 

da coleta de alíquotas do início da fermentação e as amostras foram diluídas em série e plaqueadas 

no meio de cultura GYC e incubadas a 30 ºC por 48 horas. As colônias que apresentaram um halo 

ao seu redor foram selecionadas e purificadas pelo método de esgotamento. Em seguida, o teste 

de Gram foi utilizado para diferenciar os isolados. As cepas que apresentaram diferenças 

morfológicas foram selecionadas para identificação molecular pelo método de sequenciamento 

de Sanger. Após esse processo foram obtidas um total de 65 cepas bacterianas, sendo que todos 

os microrganismos apresentaram uma morfologia microscópica com formato de cocos e foram 

classificadas como Gram-Positivas. Como as bactérias não apresentaram grande variações 

morfológicas, foram selecionados apenas 10 isolados para identificação molecular. As sequências 

obtidas foram comparadas com banco de dados “GenBank”, sendo que 9 cepas apresentaram alta 

identidade (isto é, ≥99.9%) com Leuconostoc mesenteroides e 1 isolado foi identificado como 

Leuconostoc mesenteroides subsp. Jonggajibkimchii.  
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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 é analisar a qualidade de operação na adubação 

nitrogenada com pingentes para aplicação de fertilizante líquido. Para isso, foram montados os 

pingentes e a bancada experimental. A bancada experimental é responsável por simular uma seção 

de nove linhas da barra de um pulverizador com os pingentes para aplicação de fertilizante. Deste 

modo, foram analisados: a velocidade de operação simulada; a pressão do sistema; a vazão nas 

pontas de aplicação; e o coeficiente de variação geral da aplicação. Na bancada, os testes 

consistiram na coleta da calda das pontas de aplicação com provetas (volume de aplicação); 

cronometrando o tempo de aplicação; anotando a velocidade indicada no painel eletrônico e as 

pressões indicadas nos manômetros localizados no início e final da barra da aplicação. A 

velocidade de operação inicial utilizada foi de 1 m s-1 e o processo se repetiu com o 

escalonamento da velocidade, utilizando-se 1,5; 2,0; 2,5; até 7,5 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 as pressões no início e final da barra de aplicação. A vazão e a pressão 

foram crescentes até a velocidade de 6,5 m s-1, após isso, ambas permaneceram constantes 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. As velocidades superiores a 3,5 m s-1 apresentaram um coeficiente de variação baixo 

(menor que 10%), se mostrando uma condição favorável a aplicação de fertilizante. 
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O carbendazim está entre os fungicidas mais utilizados na agricultura brasileira, gerando uma 

preocupação global frente aos efeitos nocivos que esta gama de produtos pode causar à saúde, 

como por exemplo, suspeitas de mutagenicidade e carcinogenicidade. Desta forma, o projeto visa 

quantificar o fungicida carbendazim em amostras de produtos alimentícios derivados de laranja 

(ou contendo suco de laranja), com o uso de eletrodos impressos. Os eletrodos foram produzidos 

a partir de uma tinta condutora (labmade), composta por mistura de base para unhas e grafite 

impressa sobre uma placa de policloreto de vinila (PVC), utilizada como substrato. A proposta 

desse dispositivo é ser uma alternativa de baixo custo e fácil preparação para o desenvolvimento 

de metodologias eletroanalíticas. Dessa forma, estudos de aperfeiçoamento na fabricação dos 

eletrodos foram realizados analisando-se diferentes texturas do substrato e polimento: liso, com 

ranhuras e fosco, a partir das respostas voltamétricas de corrente de pico e variação de potencial 

de pico (ΔE) em solução de KCl 0,1 mol L-1 na presença de 5 mmol L-1 de K3[Fe(CN)6]. Os 

resultados foram avaliados considerando-se a reprodutibilidade do processo de fabricação e a 

resposta eletroquímica. O substrato PVC fosco foi selecionado como suporte para a impressão 

por apresentar os melhores resultados. Escolhido o substrato do eletrodo, a resposta de oxidação 

do carbendazim foi avaliada via voltametria cíclica utilizando eletrodos pré-tratados em diferentes 

condições eletroquímicas: aplicando um potencial positivo +1,5 V (anódico), negativo -1,0 V 

(catódico) e ambos (misto). A primeira condição apresentou melhor perfil voltamétrico com um 

sobrepotencial reduzido e maior corrente de pico para a oxidação do carbendazim. Por fim, 

iniciou-se os testes com o carbendazim, em diferentes valores de pH do eletrólito suporte e 

otimização de metodologia analítica para determinação do analito utilizando voltametria de pulso 

diferencial, sendo previstos novos estudos utilizando modificação do eletrodo de trabalho com 

diferentes nanomateriais, visando garantir sensibilidade adequada à detecção de carbendazim das 

amostras selecionadas.  
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Um dos mecanismos de deterioração 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 reativa dos agregados, resultando na 

reação álcali-sílica (RAS). A reação tem como produto um gel, que ao absorver água pode inchar 

e causar pressões no interior do concreto ocasionando fissuras. Essas fissuras afetam diretamente 

a resistência mecânica, durabilidade e estabilidade do elemento, devido a isso são importantes os 

estudos na prevenção da reação e recuperação das estruturas afetadas. 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 cinco 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; método acelerado brasileiro de prismas de concreto (ABCPT), e ensaio 

colorométrico, 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 dois agregados ensaiados. Posteriormente serão testados 

meios de mitigação da reação álcali-agregado. 
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Energy harvesting é, por definição, o processo tecnológico de coleta e armazenamento de energia 

para uso posterior. Nos casos em que a energia coletada coincide com a energia dissipada de um 

outro processo, o energy harvesting torna-se uma maneira de reaproveitar uma energia que seria 

perdida. Uma possível aplicação desse princípio é em porta-ferramentas para torneamento. 

Durante o processo de usinagem, os porta-ferramentas, devido ao contato com o material usinado, 

vibram. Essas vibrações, além de gerar defeitos de fabricação, representam uma forma de energia 

que está sendo desperdiçada. Ao acoplar atuadores piezoelétricos a esses porta-ferramentas, é 

possível captar e armazenar parte dessa energia na forma de eletricidade. Este projeto tem como 

objetivo obter uma modelagem de um atuador piezoelétrico, utilizando o Método dos Elementos 

Finitos (MEF), e em seguida reduzir o modelo obtido para utilização em otimização e controle 

híbrido. O porta-ferramentas selecionado para a modelagem foi o modelo comercial S25T-

CTFPR 16 da Sandvik Coromant. Utilizando o software ANSYS, foi adicionado o material 

piezoelétrico ao modelo 3D do porta-ferramentas fornecido pela fabricante. A partir do modelo 

modificado e usando o mesmo software, foram realizadas simulações de análise modal e de 

resposta harmônica, com o objetivo de obter as frequências de ressonância e a resposta em 

amplitude do porta-ferramentas em função das frequências de vibração. No intervalo de 0 – 

3000Hz e com uma força de 1kN aplicada à ponta do porta-ferramentas, as frequências naturais 

de vibração encontradas na análise modal foram: 192,13Hz; 199,11Hz; 1167,6Hz; 1211Hz e 

3158,2Hz. Na análise de resposta harmônica para o mesmo intervalo de frequência, as amplitudes 

obtidas nas frequências naturais do porta-ferramentas foram aproximadamente: 9,45mm; 

6,10mm; 3,17mm e 0,39mm. Ambas as simulações já consideram os efeitos de amortecimento. 

Ademais, no que se refere à redução do modelo, foi realizada uma redução de ordem de modelo 

preliminar para fins de verificação de viabilidade de método. Usando o método de balanced 

trucation da biblioteca pyMOR em linguagem python, a matriz descritiva de um sistema termo-

mecânico de propagação de calor em uma placa metálica, que originalmente possuía dimensão 

5101, foi reduzida a uma matriz 32x32 com erro estimado de 0,007. O erro relativo 

consideravelmente pequeno permitiu constatar a viabilidade da aplicação do método na redução 

que será utilizada no modelo final do porta-ferramentas. 
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Nos últimos anos, tem crescido o interesse em sistemas de produção integrados com pastagens 

devido ao potencial de incremento de matéria orgânica no solo por meio de adições de carbono 

(C) e nitrogênio (N) via raízes. Diante de tal contexto, a diversificação radicular promovida pela 

consorciação entre espécies forrageiras gramíneas e leguminosas tem sido capaz de incrementar 

a adição de biomassa ao solo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do consórcio 

entre espécies gramíneas e leguminosas forrageiras 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. A produção de massa seca (MS) foi determinada por meio de coletas sucessivas da parte 

aérea, rebaixando cada parcela em 10 cm assim que atingisse altura 30 cm de altura nas forrageiras 

de inverno e 20 cm nas de verão. A biomassa total foi quantificada por meio da soma dos cortes 

realizados no decorrer da estação, acrescidas de um corte final estacional 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. A combinação entre aveia + trevo branco + azevém apresentou 

incrementos médios de 23% na produção MS total de parte aérea e de 27% na MS total de raiz 

em relação a aveia solteira, independentemente das espécies de verão. Nas profundidades de 0-5, 

5-10, 10-20 e 20-30 cm os incrementos gerados pelo consorcio de maior complexidade no inverno 

se comparado a consorcio solteiro da estação, foram de 8, 37, 47 e 34% na MS de raiz, 

respectivamente. Os resultados verificados indicam que o aumento no número de espécies 

consorciadas, promoveu melhor distribuição temporal dos ápices produtivos, aproveitamento da 

FBN nas leguminosas e melhor exploração do perfil do solo pelas diferentes morfologias 

radiculares no consórcio de maior complexidade. Concluímos que a pluralidade de espécies 

consorciadas no inverno é capaz de promover incrementos na produção de forragem e na 

produção radicular, melhorando a distribuição de raízes em profundidade, e por conseguinte 

apresenta potencial para acumulo de matéria orgânica a longo prazo. 
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O presente trabalho analisou as pesquisas envolvendo Ciência Cidadã integrada à formação de 

professores desenvolvidas no Brasil. O estudo caracteriza-se como Pesquisa do Estado da Arte, 

identificando e analisando as publicações presentes nas plataformas de busca Portal de Periódicos 

CAPES, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

e Scientific Electronic Library Online. Ainda, para ampliar a busca, foi realizado uma pesquisa 

nas páginas dos seguintes eventos, Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 

Encontro Nacional de Ensino De Biologia, Encontro Nacional de Ensino de Química e Simpósio 

Nacional do Ensino de Física. Nestas plataformas, as publicações foram buscadas pela palavra-

chave “ciência cidadã”. Para a inserção no banco de dados, os trabalhos deveriam possuir a íntegra 

do trabalho disponível gratuitamente, serem redigidos em português, publicados no Brasil e 

evidenciar em seu resumo que o trabalho de fato tratava de Ciência Cidadã como um dos temas 

centrais. Desta forma, foram localizadas 64 publicações. Através da análise dos resumos destes 

trabalhos, foram identificados 12 que tratavam de educação. Estes 12 trabalhos foram analisados 

na íntegra e, dessa forma, foi identificado que 3 relacionavam ciência cidadã com formação de 

professores. Dessas três publicações, duas são dissertações de doutorado e a outra é uma tese de 

mestrado, todas publicadas entre 2019 e 2020. Além disso, os três trabalhos envolvem o estudo 

da biodiversidade. As concepções de ciência cidadã adotadas envolvem não somente o caráter 

participativo de cidadãos na ciência, mas também o potencial social para estimular a participação 

ativa de cidadãos em discussões socioambientais. Com base nestes resultados, fica evidente que 

o volume de trabalhos científicos que integra ciência cidadã e formação de professores é muito 

pequeno, sendo necessário uma expansão nesta linha de pesquisa para que seja possível abranger 

outros temas de outras áreas do conhecimento para além do estudo da biodiversidade. 
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A evolução da tecnologia gerou uma crescente demanda por sistemas de computação que operem 

cada vez mais rápido e que sejam mais seguros. Isto tem incentivando a pesquisa na área de 

criptografia. Números aleatórios exercem uma função importante na criptografia dos dados e são 

usados em diversos algoritmos criptográficos para gerar vetores de inicialização, chaves 

confidenciais e protocolos de autenticação. Os geradores de números aleatórios podem ser 

classificados em duas categorias: pseudo (PRNG) e verdadeiramente aleatórios (TRNG). Um 

PRNG cria sequências aleatórias, entretanto essas sequências se repetem, as tornando previsíveis. 

Normalmente, sequências pseudo aleatórias são geradas utilizando-se um circuito registrador de 

deslocamento com realimentação linear (LFSR). Um TRNG consiste em um gerador 

verdadeiramente aleatório, onde a aleatoriedade é obtida a partir de fontes não determinísticas 

como ruído térmico, ruído de fase e jitter. TRNGs baseados em anéis osciladores utilizam o jitter 

como fonte de entropia. Nesta abordagem, os anéis são construídos com um número ímpar de 

portas inversoras, onde a saída da última porta é inserida na entrada da primeira. Este projeto de 

pesquisa tem o objetivo de realizar o design de um circuito integrado dedicado, na tecnologia de 

130 nm , de um gerador de números verdadeiramente aleatórios. Esse projeto se baseia em um 

projeto de iniciação científica anterior, partindo de uma descrição comportamental do circuito 

(em VHDL) e seguindo todos os passos do fluxo de projeto VLSI para design um circuito 

integrado digital, utilizando as ferramentas da Cadence. Inicialmente, o projeto anterior foi 

analisado, afim de realizar otimizações no hardware. Em seguida, realizou-se a síntese do circuito 

descrito em VHDL utilizando a ferramenta Genus. Nessa etapa é gerada uma lista com todas as 

células padrão da tecnologia de 130 nm (GF 8HP) que compõe o circuito do TRNG. O circuito 

foi validado através de simulações pós-síntese. Em seguida, o posicionamento e roteamento das 

células foi realizado utilizando a ferramenta Innovus. Nesta etapa, são criados os anéis de 

alimentação, as células e os pinos do circuito são posicionados, são adicionados os 

preenchimentos, é configurada a árvore de clock e, finalmente, o roteamento é realizado. Após 

esta etapa, o circuito foi validado através de simulações, considerando informações de atrasos. O 

circuito resultante contém um total de 43 células lógicas e área de 576μm2. O consumo de potência 

é de aproximadamente 41μW . 
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Métodos convencionais de secagem, como o spray-drying, ocorrem em elevadas temperaturas, o 

que pode ocasionar o superaquecimento das partículas, degradando os materiais termossensíveis 

do açaí. Como alternativa à secagem convencional, há a liofilização, com maior capacidade de 

preservar estes compostos, pois é realizado sob baixas temperaturas e pressão. Durante a 

liofilização, a etapa de congelamento exerce grande influência na taxa de secagem, o tamanho 

dos cristais de gelo delimita o tamanho dos poros para o transporte de massa nas etapas de 

sublimação e dessorção, impactando nas taxas de secagem. Em estudos recentes, o congelamento 

a vácuo (CV) tem sido apontado como uma alternativa para aumentar a taxa de liofilização. Além 

disso, o aumento da temperatura durante a liofilização apresenta um papel importante no aumento 

das taxas de secagem e, como consequência, redução do tempo de processo. Portanto, o presente 

projeto teve como objetivo investigar o efeito do congelamento a vácuo e do aumento da 

temperatura durante a liofilização sobre o tempo total de secagem e a qualidade do pó obtido. 

Para a realização dos experimentos, foram utilizadas amostras de polpa de açaí médio, na 

espessura de 5 mm (massa: ~27 g). Todas as etapas da liofilização foram realizadas em um 

liofilizador de bancada, com um sistema de aquecimento para investigar o efeito do aumento da 

temperatura. Foram realizados ensaios com temperaturas de 40 °C, 50 °C e uma rampa de 

temperatura de 30, 40 e 50 °C. O sistema de aquecimento foi acionado após 2,22 h de processo. 

A qualidade da polpa de açaí desidratada foi avaliada por meio do teor de antocianinas totais 

(método do pH único) e da capacidade redutora total (compostos fenólicos totais – método de 

Folin Ciocalteu). O aumento da temperatura para 50 °C durante a liofilização reduziu o tempo de 

processo em aproximadamente 20 %. No entanto, houve elevada degradação dos compostos 

termossensíveis, em média de 20 % a 25% para os compostos fenólicos e antocianinas comparado 

com o CV sem elevação da temperatura, percentuais parecidos de degradação foram perceptíveis 

na rampa. O processo a 40 °C apresentou uma perda menor destes compostos chegando a 

aproximadamente 8 % para compostos fenólicos e 14 % para antocianinas em relação a 

liofilização sem aumento de temperatura. Pode-se concluir que o aumento da temperatura gera 

um acréscimo considerável da taxa de secagem, com redução do tempo total de processo, no 

entanto, há maior degradação dos compostos bioativos da polpa de açaí. 
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O nevoeiro é uma massa de pequenas gotículas de água suspensas na atmosfera, essa massa se 

apresenta próxima ou tocante ao solo, podendo ocorrer em condições variadas, mas sendo 

recorrente em ambientes montanhosos específicos. Eventos de nevoeiro são relevantes para a 

hidrogeomorfologia pois a interceptação pela vegetação é uma forma de entrada de água na bacia 

hidrográfica. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é avaliar os métodos e técnicas para 

determinação da presença de nevoeiro na área de mananciais da Serra do Mar Paranaense. 

Aeroportos realizam averiguações visuais da presença de nevoeiro, graças a importância do 

fenômeno para o setor aéreo, através de observações de pontos fixos de referência. Outra 

metodologia de checagem da presença de nevoeiro é a fotografia, em que uma câmera, é disparada 

em um intervalo fixo de tempo. Essas metodologias não foram amplamente aplicadas no contexto 

das regiões de montanha, visto que os aeroportos são situados, usualmente, em regiões planas, e 

as fotografias são de difícil obtenção em áreas isoladas. Existem também métodos para a obtenção 

dos dados de nevoeiros através de satélite. Entre eles, estão métodos que se utilizam classificação 

de nuvens associada a modelo digital do terreno, bem como métodos que funcionam através da 

modelagem de atributos do nível de condensação das nuvens. Porém, esses métodos têm como 

regra geral assumir que a base dessas nuvens é plana, ou assumir características que são válidas 

apenas para terrenos pouco acidentados. Alguns métodos construídos através do cruzamento de 

imagens de satélite e de operações matemáticas buscam obter dados de ocorrência de nevoeiro 

em regiões de terreno acidentado. Isso foi realizado no âmbito do estudo de florestas de montanha 

na região de Taiwan, por pesquisadores da Universidade de Marburg. O algoritmo, batizado de 

DOGMA, utiliza imagens do programa MODIS, aliados à modelagem digital do terreno. Um 

outro estudo, realizado por pesquisadores das Universidades de Ohio e de Kent, utilizou o 

cruzamento de produtos do programa Landsat e correções atmosféricas para verificar a 

distribuição do nevoeiro na região entre o Omã e o Iḿen. Ambos estudos demonstraram resultados 

de distribuição espacial e temporal adequados para os eventos de nevoeiro em região de 

montanha. Este trabalho buscou adaptar o algoritmo DOGMA e o algoritmo utilizado no centro-

sul árabe para permitir a suas aplicações no contexto da região da Serra do Mar Paranaense, bem 

como desenvolver uma série de observação para análise da distribuição temporal e espacial do 

fenômeno do nevoeiro. 
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As ciclodextrinas (CDs) são conhecidas como potenciais agentes complexantes de uma ampla 

variedade de compostos, promovendo modificações químicas e físicas das moléculas 

complexadas, melhorando propriedades como estabilidade, solubilidade e biodisponibilidade. 

Recentemente, passou a ter destaque na área de extração de compostos naturais, sobretudo os 

fenólicos, apresentando resultados promissores como agente extrator. Por serem de origem 

vegetal, derivadas do amido, não tóxicas e não poluentes, e contarem com processo analítico de 

baixo custo e viável, enquadram-se como uma alternativa de extração dentro da conhecida 

“Química Verde”, que preconiza o baixo consumo energético, a sustentabilidade e a segurança 

ambiental. Configuram uma alternativa ao emprego se solventes orgânicos, no entanto, sua 

utilização como agente extrator é algo novo e requer estudos para avaliar seu potencial, buscando 

acompanhar fatores como tipo de CD e sua concentração na solução, tempo de extração, 

temperatura. Os resultados reportados na literatura indicam, um aumento da quantidade de 

fenólicos extraídos, e uma melhora nas propriedades antioxidantes de soluções a base de fenólicos 

quando usado CD durante a extração. Nessa perspectiva a pesquisa tem por objetivo acompanhar 

a influência da ciclodextrina no processo de extração de óleo essencial de laranja.  A escolha da 

laranja como matéria prima deve-se a fácil disponibilidade local e ao bom rendimento de óleo 

extraído. A metodologia seguida foi de extração por hidrodestilação com o equipamento 

Clevenger, seguindo um planejamento experimental do tipo 2n com n sendo as variáveis ajustadas 

ora de massa de casca de laranja ora de massa de beta ciclodextrina presente na solução. Para cada 

condição, foi realizada uma extração com CD e uma sem, de maneira simultânea, com cada balão 

contendo 150 mL de água e o tempo de extração ajustado em 1,5 h. Até o presente momento, o 

rendimento de óleo extraído indica que a ciclodextrina não está contribuindo no processo, exceto 

por uma condição em que a extração foi feita em um volume de 150 mL de água com 40g de 

casca de laranja em um balão e em outro balão com as mesmas condições, mas adicionando 2g 

de beta-ciclodextrina. Para o experimento que continha apenas água extraiu-se 1,4 mL de óleo e 

para o experimento com ciclodextrina extraiu-se 1,9 mL de óleo. Assim, serão necessárias mais 

extrações considerando massas menores de CD e outros fatores a fim confirmar o potencial 

extrator da ciclodextrina. 
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As mudanças climáticas, cada vez mais discutidas no âmbito social e científico, são uma questão 

de extrema relevância para a ciência geográfica e áreas afins por trazerem consequências ao meio 

ambiente e ao bem estar da população em diversos sentidos, como extinção de nichos ecológicos 

e, consequentemente, de espécies de fauna e flora e agravamento de problemas relacionados à 

qualidade do ar, eventos de frio e calor extremos, entre outros. A pesquisa está sendo desenvolvida 

sob o projeto “Variabilidade e tendências climáticas na Região Sul do Brasil: riscos e desafios em 

face das mudanças climáticas globais” e tem como metas fazer a comparação de dois modelos do 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), o CMIP5 e o CMIP6, com o recorte da 

região sul do Brasil. Pretende-se analisar os possíveis efeito das mudanças climáticas nessa área 

e de que formas elas poderão impactar o cotidiano das pessoas através de seus diversos 

desdobramentos. Também serão analisadas projeções distintas com diferentes sensibilidades em 

cada um dos modelos analisados levando em conta como cada um desses modelos considera que 

serão, principalmente, a temperatura e precipitação para o período de tempo selecionado e 

distintos cenários de tendências socioeconômicas futuras, os chamados SSPs, podendo essas 

tendências serem mais otimistas ou pessimistas. Para esse propósito, estão sendo usadas técnicas 

de downscalling e mapeamento em softwares GIS gerando resultados através de mapas e análises 

dos mesmos. Além disso, está sendo desenvolvido um curso com essa temática para a 

disseminação de informações a respeito das mudanças climáticas na Região Sul do Brasil para o 

qual serão chamados cientistas de diferentes áreas para discorrer sobre o tema, chamando atenção 

para a importância desse assunto e propondo novos reflexões a partir dos resultados da pesquisa.  
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Os objetos de estudo desta iniciação científica foram se aprofundar ainda mais nos mecanismos 

usados dentro do workflow de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) visando páginas de 

diferentes jornais históricos de imigrantes alemães no Brasil. O objetivo da pesquisa atual, foi 

desenvolver dataset para a análise de layout desses documentos, com o propósito dentro da nossa 

própria implementação de OCR. Jornais históricos têm características distintas de documentos 

modernos utilizados no aprendizado de máquina, tal qual, fonte, diagramação, formatação das 

paginas e palavras. Devido a essas particularidades, e a interseção de línguas na escrita dos 

jornais, a acurácia de detecção de fontes dos modelos existentes, não se mostra suficiente para 

uso fora dos ambientes de laboratório. A iniciação científica, portanto, tem como objetivo 

desenvolver modelos e ferramentas que supram essa necessidade. O foco do trabalho foi, além  

de buscar embasamento teórico sobre a classificação de fontes,  também a criação de um dataset 

de anotação a nível de palavra do conteúdo de alguns jornais. A definição da anotação foi a 

classificação em tipo de estilo de fonte, levando em conta a classificação histórica. O 

embasamento teórico se deu pela busca em livros antigos sobre fontes e artigos científicos e teve 

como objetivo separar as famílias e tipos de fontes para serem utilizadas como classes de uma 

rede neural, que irá compor a etapa final do sistema de OCR. A anotação de palavras teve como 

objetivo a criação de uma base de comparação para comparação de resultados (ground truth) dos 

vindouros algoritmos de detecção.  A pesquisa, portanto, focou no desenvolvimento de dataset e 

pesquisa teórica para a utilização do mesmo por algoritmo de aprendizado profundo . Os próximos 

passos trazer os aprendizados adquiridos durante o período de estudo, para a realidade dos nossos 

dados. 
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O monitoramento da variação de massas d´água é fundamental para que uma navegação seja 

realizada de forma segura, bem como, para o sucesso de um levantamento hidrográfico; para a 

gestão hídrica, dentre outros. Este monitoramento iniciou com medidas diretas empregando 

cordas e trenas, evoluindo para medidas sobre réguas e, mais recentemente, é possível utilizar os 

sistemas globais de posicionamento por satélites (GNSS-Global Navigation Satellite System). 

Estes sensores podem ser acoplados em plataformas flutuantes (boias estáticas) proporcionado 

coordenadas tridimensionais contínuas. O Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia 

(LAGEH), da Universidade Federal do Paraná, têm empregado esforços no desenvolvimento de 

plataformas mais econômicas e têm procurado avaliar métodos que gerem soluções mais rápidas 

na obtenção da variação do nível destas massas d’água. Neste trabalho foram avaliadas as 

soluções obtidas com o método de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), que consiste no 

processamento de dados coletados por um receptor GNSS instalado numa estação visando à 

obtenção das suas coordenadas num sistema de referência geocêntrico. No Brasil, os usuários do 

GNSS contam com um serviço on-line gratuito do IBGE, que proporciona as coordenadas no 

Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000), de forma rápida. O receptor 

GNSS foi instalado a bordo de uma boia estática, lançada no reservatório do Piraquara II, Curitiba, 

Paraná, em agosto de 2018. Os dados brutos foram gravados de 1 em 1s. Posteriormente, a partir 

deste arquivo foram gerados 4 arquivos RINEX contendo informações de 1 em 1s, 15 em 15s, 60 

em 60s e 300 em 300s. Estes foram enviados ao PPP-IBGE e as soluções, principalmente as 

altitudes geodésicas, obtidas foram analisadas. Foram aceitas as altitudes com imprecisões 

inferiores a 0,10m, já que no Brasil a definição do Datum da Carta Náutica (DCN) prevê uma 

incerteza de 10 cm em relação ao Nível Médio do Mar Local (NMML). Após a filtragem, contou-

se com 94,37% de soluções para 1 em 1s; 89,61% para 15 em 15s; 85,38% para 60 em 60s e 

68,12% para 300 em 300s. O arquivo RINEX de 1 em 1s demandou maior tempo de 

processamento gerando 20.943 soluções, contudo, percebeu-se que as de 15 em 15s e 60 em 60s 

seguiram o mesmo comportamento quanto à variação das altitudes geodésicas. No caso de 300 

em 300s, as soluções geradas foram insuficientes para as análises desta coordenada, bem como a 

precisão interna do processamento foi superior aos demais casos. Dessa forma, recomenda-se o 

uso de informações nos intervalos de 15 em 15s e 60 em 60s. 
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Os solventes supramoleculares (SUPRAS) tem se mostrado como excelentes alternativas aos 

solventes convencionais e orgânicos comumente empregados em processos de extração devido a 

sua capacidade de atuar como designer solvent, podendo ser adaptados para cada aplicação. Além 

disso, os SUPRAS também apresentam síntese simplificada e podem ser empregados na extração 

de compostos em uma ampla faixa de polaridade. Neste sentido, compostos bioativos como a 

quercetina e a curcumina têm se mostrado bons candidatos a aplicação, sendo moléculas com 

polaridades distintas que apresentam propriedades antioxidantes e possibilidade de emprego em 

produtos da indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica. Deste modo, este trabalho teve como 

objetivo analisar a capacidade dos SUPRAS em concentrar compostos bioativos por meio de 

extração líquido-líquido (ELL) partindo de um sistema ternário formado por ácido octanóico, 

etanol e água (pH ~ 3). Para isso, os SUPRAS foram sintetizados mantendo a fração de ácido 

octanóico constante  (5%, v/v) e variando as concentrações de etanol (20 – 35%, v/v) e água (pH 

~3) (75% - 60%, v/v). A síntese ocorreu através da homogeneização dos componentes em tubos 

falcon, seguido pela agitação em vortex por 1 minuto e centrifugação por 15 minutos. Alíquotas 

das fases de topo (SUPRAS) e de fundo (solução de equilíbrio) foram coletadas e analisadas 

quanto à estrutura formada por microscopia ótica. Em seguida, a ELL da quercetina e da 

curcumina ocorreu de maneira simultânea a síntese dos SUPRAS, sendo os parâmetros de 

coeficiente de partição (K) e eficiência de extração (EE%) avaliados por espectrofotometria UV-

Vis. Com relação aos resultados obtidos através da microscopia ótica do solvente puro, observou-

se a formação de agregados supramoleculares em forma de coacervados gotículares com 

diâmetros entre 10 e 20 μm em todas as amostras. Foi notado também um aumento dos agregados 

com o aumento da concentração de etanol na amostra, desse modo, o processo de formação dos 

SUPRAS é reativo às mudanças de ambiente e sua estrutura se torna personalizável para cada 

aplicação. Quanto a capacidade de extração, foram obtidos um coeficiente de partição (K) de 

18,94 e 252,96, e uma eficiência de extração (EE%) de 94,98% e 99,60%, para a quercetina e 

curcumina respectivamente, ambos resultados máximos obtidos com amostras contendo 22,5% 

(v/v) de etanol. 
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O presente trabalho buscou analisar o estudo cinético e termodinâmico em sistemas particulados 

envolvendo a hidratação isotérmica e a transferência de massa de grãos alimentícios de alto valor 

nutritivo, no caso o grão de bico sendo a hidratação uma etapa fundamental para o consumo e a 

obtenção de proteínas.   

Assim realizou-se as análises de estudo cinético do processo de hidratação, isotérmica avaliando 

em conjunto o mecanismo de transporte de massa através do uso de um traçador azul de metileno. 

O estudo dos efeitos térmicos, considerou a morfológica dos amidos extraídos dos grãos in natura 

e dos hidratados por 6 horas. Ao longo do processo foi possível notar a influência da hidratação 

na cor e na textura do grão, juntamente com as propriedades termodinâmicas. Os grãos foram 

imersos em um banho térmico com água nas temperaturas de a 20, 40, 68°C, por 6 horas.   

 Para analisar o processo matemático foram utilizados os modelos empíricos de Peleg, e outros 

para a difusão de massa aplicados às cinéticas de hidratação. As análises físicas apresentaram 

diferenças na composição das amostras a cada retirada, como a variação da densidade e do volume 

ao longo da hidratação.   

A primeira hidratação foi realizada para encontrar qual era o tempo de hidratação, sendo realizado 

na temperatura de 68°C para ser concluída em menor tempo. Nestas condições verificou-se que a 

modificação da estrutura dos grãos de amido, ao final a estrutura era de uma pasta gelatinosa. No 

início do processo a verificou-se que a cinética de hidratação apresentou uma alta taxa de absorção 

de água, até atingir o equilíbrio. 

No que se refere, a temperatura o aumento favoreceu o ganho de umidade entre as temperaturas 

de 40 e 68°C, analisando a variação de cor, o tom amarelo aumentou com a temperatura e a rigidez 

diminuiu durante a hidratação. Assim, ao longo do  processo, foram feitas análises, retirando 

pequenas amostras do grão de bico hidratado e medindo a massa comparada com a massa seca do 

grão, a 15,0 minutos durante 6 horas. A umidade foi determinada de acordo com o método  Peleg 

, em que foram medidos aproximadamente 5,0 g de amostra em um cadinho, após esse processo 

as amostras foram colocadas na estufa para secar até peso constante com temperatura de 105°C.  
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Devido à crescente necessidade tecnológica relacionada ao aumento da potência gerada em 

sistemas rotativos, vem sendo cada vez mais estudada a otimização nesses componentes, afim de 

diminuir as oscilações e instabilidades que podem surgir devida as altas rotações as quais estão 

submetidos. É sabido que rotores estão continuamente expostos a forças geradas pelo 

desbalanceamento remanescente. Próximo a alguma de suas rotações críticas, a energia gerada 

pela massa desbalanceada pode ser grande o suficiente para excitar modos de flexão e quando o 

amortecimento modal correspondente é baixo, os níveis de vibrações podem ser elevados. Níveis 

elevados de vibração podem comprometer a integridade estrutural da máquina ou parte dela, tendo 

que realizar manutenções periódicas para evitar a destruição total ou parcial do equipamento. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo revisar, atualizar, otimizar e implementar novas 

linhas de código do programa LAVIBS_RD, principalmente o que diz respeito a possibilitar a 

entrada de dados de mancais hidrodinâmicos nos cálculos. Assim, é possível predizer, de maneira 

mais completa, a resposta vibratória de maquinas girantes com este tipo de mancais, sendo 

possível também estabelecer regiões de rotações instáveis, devido à presença de instabilidade 

estimulada pelo elemento em questão. O software já citado, foi desenvolvido por pesquisadores 

e alunos do Grupo de Pesquisa de Vibrações e Som em Sistemas Mecânicos (GVIBS) e 

patenteado por meio do setor de inovação da UFPR. Sendo esta interface continuamente 

atualizada para implementar novas ferramentas, permitindo um melhor funcionamento geral dos 

códigos, além de aprimorar a comunicação entre as plataformas Fortran (responsáveis pelos 

cálculos) com a interface em Java (responsável por toda a parte gráfica). Para verificar a validade 

e efetividade do programa, os resultados obtidos sobre um rotor típico encontrado na bibliografia 

clássica foram comparados. A comparação entre os resultados encontrados na bibliografia e os 

obtidos por meio dos códigos propostos mostra uma boa precisão no que diz respeito à predição 

do comportamento dinâmico de rotores compostos com mancais hidrodinâmicos.  
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O presente trabalho de iniciação científica tem por finalidade o estudo numérico do escoamento 

de lama com a introdução de diferentes concentrações de partícula de areia, como consequência 

do rompimento de barragens (dam break flows) e o efeito da inclinação do canal nestes 

escoamentos. Embora a areia seja inerte, sua inclusão a baixas concentrações, altera a reologia do 

fluido, porém ainda podendo ser considerada uma mistura monofásica. Para as simulações, o 

método utilizado foi o método VOF (Volume of Fluid), fazendo uso do software ANSYS 2022 - 

FLUENT versão acadêmica.  

Os ensaios numéricos foram realizados com canais inclinados (5°, 10° e 15°) e para três tipos de 

misturas: 1) mistura de água com argila caulinítica com concentração volumétrica de argila em 

15%; 2) mistura de água com argila caulinítica (igual à mistura 1) mas acrescida de 5% de areia 

200 e 3) mistura de água com argila caulinítica (igual à mistura 1) mas acrescida de 10% de areia 

200. 

Os parâmetros de escoamento estudados foram: alcance de frente de onda e campos de tensão 

cisalhante, com foco principal nos instantes iniciais (0,05 s; 0,1 s e 0,5 s). Durante os últimos 

meses notou-se que, após diversas simulações, seria melhor reduzir o tamanho das malhas 

utilizadas para uma malha de 1 mm x 1 mm (estava-se usando uma malha regular com volumes 

de 2 mm x 2 mm, como feito no trabalho de iniciação científica anterior). A diminuição dos 

volumes levou à necessidade de redução dos passos de tempo, portanto, o domínio computacional 

foi reduzido para que os tempos computacionais não fossem proibitivos. A análise dos resultados 

mostrou que tanto a inclinação, quanto as alterações reológicas provocadas pela introdução da 

areia são importantes nos parâmetros analisados. Com relação aos parâmetros reológicos, a 

inclusão de 5% de areia não provocou alterações significativas na tensão limite de escoamento, 

enquanto a inclusão de 10% de areia, provocou grandes alterações neste parâmetro, o que afetou 

bastante o campo de tensões do escoamento da mistura 3 para a mesma inclinação quando 

comparando com as misturas 1 e 2. 
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Os números aleatórios têm grande importância para a computação, onde protocolos e algoritmos 

usam principalmente para criptografia e segurança de dados. A qualidade dos números aleatórios 

depende diretamente do modo que são gerados e da fonte de aleatoriedade usada. Números 

aleatórios são obtidos a partir dos geradores de números pseudo-aleatórios (Pseudo Random 

Number Generator - PRNG) ou de geradores de números verdadeiramente aleatórios (True 

Random Number Generator - TRNG). PRNGs possuem uma característica cíclica e 

determinística, justamente por esse princípio se tornam frágil em sistemas de segurança. A 

alternativa mais eficiente é usar uma sequência numérica que possui uma fonte de aleatoriedade 

física e indeterminada, para não haver uma tendência de repetição dentro da sequência de 

números. Os TRNGs extraem a aleatoriedade de fenômenos físicos presentes em circuitos 

eletrônicos, como ruídos e atrasos na propagação de sinais lógicos, conhecido como jitter. Os 

TRNGs estudados neste trabalho baseiam-se em anéis osciladores com números ímpares de portas 

lógicas inversoras e são implementados em FPGA (Field Programmable Gate Array). O objetivo 

é analisar diferentes arquiteturas e propor modificações com o intuito de obter um gerador com 

melhor performance, que opere com maior frequência, gerando mais números e com menos 

elementos lógicos. Este trabalho apresenta uma modificação na arquitetura do TRNG proposto 

em um projeto de iniciação científica anterior, adicionando-se um controle nos anéis osciladores. 

O controle é feito alterando o número de portas inversoras entre um número par e ímpar. Quando 

o anel opera com um número ímpar de inversoras oscila e quando opera com um número par cessa 

a oscilação. Este método de desligar e ligar o anel oscilador alternadamente é chamado de 

shutdown e wake-up, respectivamente. O controle do anel permite aumentar a incerteza da 

sequência gerada, pois durante o chaveamento ocorre uma instabilidade, produzindo um resultado 

com maior aleatoriedade. O TRNG desenvolvido foi avaliado utilizando-se o software NIST, que 

consiste na análise da qualidade dos números aleatórios gerados por meio de vários testes 

estatísticos que determinam se a sequência de bits produzida é satisfatoriamente randômica. 
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As mudanças climáticas têm sido estudadas por diversas ciências (Geografia, Biologia, Física, 

etc.), bem como por governos e centros de estudo intergovernamentais. Alterações na 

pluviosidade, nas temperaturas e em outros fatores climáticos podem causar danos às populações 

humanas e ao meio ambiente, prejudicando a qualidade de vida, a saúde e o modo de vida de 

grupos (humanos ou não) ao redor do globo. Assim, diferentes organizações – de diversos países 

– têm alertado para a necessidade de alterações nos modos de produção e de consumo para que 

sejam reduzidas as emissões dos gases estufa (tais como cloro-flúor-carbonetos (CFCs), dióxido 

de carbono e metano) e, portanto, os danos ao meio ambiente sejam reduzidos. Nesse sentido, 

alguns tratados internacionais têm caminhado nessa direção, tais como o Protocolo de Montreal 

(buscando reduzir a produção e o consumo de CFCs), o Protocolo de Kyoto (buscando uma 

redução de 5,2% na emissão de poluentes) e, mais recentemente, o Acordo de Paris (buscando 

limitar o aumento da temperatura global em 2ºC). Diante desse cenário, o IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), subdivisão da ONU, tem lançado, desde 1990, 

relatórios que buscam explicitar o estado da arte dos conhecimentos sobre mudanças climáticas. 

Já em sua 6ª edição (Sixth Assessment Report), o último relatório tem previsão para ser terminado 

ainda em 2022; no entanto, relatórios de síntese já foram publicados. Cada um desses relatórios 

une projeções climáticas produzidas por centros de estudo de diversos países através do CMIP 

(Coupled Model Intercomparison Project); os estudos, em conjunto, dão base para os SSPs 

(Shared Socioeconomic Pathways), que consideram diferentes tendências socioeconômicas 

futuras. Levando em conta essa conjuntura, este trabalho analisa especificamente as possíveis 

mudanças climáticas e os seus impactos na Região Sul do Brasil, considerando SSPs mais 

otimistas (com menores mudanças na temperatura média global) e mais otimistas (com maiores 

mudanças na temperatura média global). Esta região, a terceira mais populosa do Brasil, é 

conhecida por ter as temperaturas médias mais baixas do país. Suas atividades econômicas e suas 

populações são também adaptadas, dessa forma, ao clima subtropical. Assim, ao serem analisadas 

projeções climáticas para esta região a partir da sua plotagem em mapas, serão observadas 

mudanças relacionados a precipitação, temperatura e variáveis bioclimáticas, visando entender 

seus impactos para a população e para o meio ambiente.  
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Alguns micro-organismos estão relacionados aos alimentos pelos problemas de saúde causados 

por eles. No entanto, outras espécies microbianas são muito utilizadas na produção de alimentos 

como queijos, pães, bebidas fermentadas alcoólicas e não alcoólicas. É de extrema importância 

entender e predizer o comportamento desses micro-organismos em diferentes condições para que 

não existam problemas durante os processos de obtenção dos alimentos e que eles sejam mais 

eficientes. A microbiologia preditiva é fundamental para essa predição, pois ela auxilia na 

determinação de uma curva cinética característica para cada organismo com o uso de modelos 

matemáticos e técnicas estatísticas. Entre eles, as bactérias ácido-lácticas Streptococcus 

thermophilus e Lactobacillus bulgaricus usadas na produção de iogurte. Essas bactérias possuem 

temperaturas e pH mínimos, ótimos e máximos de crescimento diferentes, logo, a temperatura e 

o pH durante o processo produtivo podem afetar o produto. Estudos anteriores foram realizados 

a fim de desenvolver um modelo matemático e estimar os parâmetros de crescimento das bactérias 

S. thermophilus e L. bulgaricus durante a produção do iogurte. Portanto, o presente trabalho teve 

como objetivo validar esse modelo matemático por meio de análises físico-químicas e 

microbiológicas realizadas em diferentes temperaturas de incubação. Leite pasteurizado (2 L) foi 

tratado termicamente a 90 °C por 5 minutos, sendo então resfriado até as temperaturas de 

incubação: 38,5 °C, 42,0 °C e 44,5 °C. Amostras foram coletadas a cada 30 minutos para as 

análises físico-químicas de acidez (titulação) e pH (pHmetro) e para as análises microbiológicas 

de contagem de L. bulgaricus (agar MRS) e S. thermophilus (agar M17). O experimento de 

incubação a 42,0 °C resultou nos índices estatísticos de predição RMSE = 0,211 e 0,198, Af = 

1,029 e 1,027, Bf = 0,999 e 1,001, %Df = 2,9% e 2,7%, %Bf = -0,1% e 0,1% para L. bulgaricus 

e S. thermophilus, respectivamente. O presente plano de iniciação científica teve início em março 

de 2022, considerando a transição de alunas vinculadas ao projeto, sendo que os resultados dos 

demais experimentos serão obtidos ao longo do mês de agosto, conforme o cronograma de 

atividades vigente. 
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A Nicotiana tabacum L. é uma angiosperma popularmente denominada fumo ou tabaco. Esta 

planta é mundialmente conhecida por sintetizar a nicotina e sua principal aplicação é na indústria 

do fumo. Embora o Brasil seja destaque na fumicultura, caracterizando-se como o maior 

exportador e o segundo maior produtor de folhas de tabaco, esta atividade é responsável por 

causar diversos impactos, tanto ambientais, quanto sociais, principalmente devido ao uso 

expressivo de agrotóxicos durante todo o ciclo produtivo, que dura cerca de dez meses. Neste 

contexto, a exposição constante aos agroquímicos pode funcionar como um fator indutor de 

pressão seletiva em comunidades microbianas, selecionando indivíduos capazes de resistir, tolerar 

e/ou degradar agrotóxicos presentes no solo. Destaca-se que os indivíduos capazes de degradar 

agroquímicos presentes no solo podem desempenhar o papel de protagonistas na estratégia de 

biorremediação de áreas contaminadas por estes xenobióticos. Portanto, solos sob cultivo de 

tabaco podem ser considerados áreas de interesse na bioprospecção de indivíduos 

biodegradadores de agrodefensivos e com potencial biorremediador. O objetivo do presente 

trabalho foi caracterizar molecularmente rizobactérias isoladas de solos sob cultivo de Nicotiana 

tabacum L. para estudo de diversidade e bioprospecção de organismos biorremediadores. Sendo 

assim, realizou-se a análise da região intergênica (ITS) 16S-23S do rDNA e a análise de restrição 

da região 16S do rRNA com a enzima BsuRI, para o estudo de agrupamento genético de 21 

estirpes selecionadas advindas da Coleção de Microrganismos do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Microbiologia Agrícola e Ambiental - FIXTEC. Como resultado da análise da região intergênica 

16S-23S do rDNA observou-se, pelas partições do dendrograma resultante, a formação de três 

agrupamentos, e com base no coeficiente de similaridade de 80%, a formação de seis subgrupos, 

uma amostra isolada e um grupo com dois isolados. Além disso, com relação à análise de restrição 

da região 16S do rRNA com a enzima BsuRI, constatou-se, pelas partições do dendrograma 

resultante, a formação de, novamente, três agrupamentos, e a partir do coeficiente de similaridade 

de 80%, a formação de seis subgrupos totais. Deste modo, considerando as informações obtidas 

até o momento e baseando-se na diversidade molecular constatada, sugere-se que as bactérias 

ainda não estão sendo selecionadas pela condição de exposição aos agrotóxicos. 
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O presente trabalho pretende evidenciar a importância dos estudos sobre a dinâmica dos processos 

atmosféricos no Estado do Paraná, buscando fornecer uma visão dos impactos gerados por 

episódios climáticos. Neste mesmo aspecto, outros fenômenos da esfera geográfica também estão 

envolvidos em tal dinâmica, como por exemplo, o uso e ocupação do espaço por parte da 

população. Desta forma, o tema da pesquisa está voltado a avaliação das variabilidades, 

tendências e repercussões climáticas à população paranaense. Portanto, o trabalho buscou abordar 

a dimensão da seca hidrológica na Bacia do Alto Iguaçu nos anos de 2020 e 2021, buscando 

também analisar se há uma tendência ou se houve uma vazão específica na bacia hidrográfica a 

partir da análise na estação fluviométrica de Porto Amazonas, além de tentar entender como 

repercutiu na população curitibana e quais os impactos desencadeados. Para isso, primeiramente 

foram feitos levantamentos e revisões bibliográficas a fim de contextualizar a seca hidrológica e 

a crise hídrica, realizando também a organização das informações levantadas. Em seguida, 

buscou-se levantar decretos e resoluções sobre a crise hídrica em Curitiba e na região da bacia do 

Alto Iguaçu, visando evidenciar como atingiu a população mais diretamente, criando uma linha 

do tempo dessas ocorrências. Posteriormente, realizou-se a interpretação e análise dos dados 

obtidos pela estação fluviométrica de Porto Amazonas, buscando relacionar e avaliar a 

variabilidade e o padrão (extremo e habitual) para a localidade considerada, para então construir 

uma síntese dos resultados. Como resultados obtidos até o momento, por conta da investigação 

ainda estar em andamento e ser uma pesquisa recente, foi feito um levantamento bibliográfico e 

cartográfico visando aplicações na temática estudada, e espera-se que no próximo ano o tema 

continue a avançar, assim como a possibilidade de elaboração de produtos de pesquisa 

relacionados com os objetivos e resultados desse estudo. 
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Com o aumento da temperatura global e o risco iminente provocado pelas mudançasclimáticas, é 

necessário procurarmos formas de reduzir a emissão de carbono na atmosferaantes que os danos 

ao planeta se tornem irreversíveis. Nesse contexto, um dos maioresculpados são os processos de 

geração de energia elétrica, tais como a queima de carvão,petróleo e gás. Sendo assim, é vital 

investir em formas de geração de energia com pegada decarbono reduzida. Uma das formas mais 

promissoras de “Energia verde” são as célulassolares orgânicas (OPV - Organic Photovoltaics), 

que permitem a construção de painéissolares leves, flexíveis e transparentes, além de um baixo 

impacto ambiental na produção.Um dos desafios dessa área de pesquisa é a escalabilidade da 

produção dos painéis emescala laboratorial para escala industrial, que é crucial para que as células 

solaresorgânicas se tornem uma forma de geração de energia economicamente viável.A estrutura 

básica de um OPV consiste em um substrato transparente com umcátodo e um ânodo, e entre eles 

a “camada ativa”, contendo um polímero com facilidade emceder elétrons, chamado doador, e 

um polímero com facilidade em receber elétrons,chamado aceitador. A incidência de luz solar 

nesses materiais gera cargas positivas enegativas que são coletadas pelo ânodo e cátodo, 

respectivamente, e isso gera umacorrente elétrica. O objetivo deste trabalho será comparar as 

propriedades da camada ativa de OPVsfeitas a partir dos métodos Spin Coating e Slot-Die. Spin 

Coating utiliza a força centrípetapara espalhar uma solução dos polímeros doador e aceitador 

(chamada de blenda) nosubstrato até atingir a espessura desejada, normalmente na casa dos 

micrômetros, eSlot-Die, que utiliza uma cabeça de impressão para depositar a blenda no substrato. 

Ométodo Spin Coating é o mais utilizado em laboratórios, com resultados consistentes 

empequena escala. Já o método Slot-Die tem alta escalabilidade, e permite a produção decélulas 

maiores, mas, quando comparado com o Spin Coating, pouco se sabe sobre suaconsistência para 

produção de OPVs. Foi utilizada uma blenda do polímero P3HT (doador) e do fulereno 

PCMB(aceitador), em diferentes proporções e diferentes concentrações de solução, a fim 

decomparar as propriedades ótica, morfológica e elétrica das camadas ativas produzidaspelos dois 

métodos. O objetivo final é avaliar a viabilidade e confiabilidade do Slot-Die napesquisa de 

OPVs.   
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O cultivo de lúpulo teve início no continente europeu, onde foi, nos primórdios, utilizado como 

conservante, para deixar a água que os europeus bebiam com mais qualidade, devido a água da 

região ser impura. Então começou-se a introduzir o lúpulo no cotidiano das pessoas, até que em 

meados de 1500, se instaurou a lei da pureza da cerveja, onde dizia que seria reconhecido como 

cerveja se contivesse apenas água, malte e lúpulo. 

A partir daí, começara a se difundir a cultura do lúpulo pelo resto do mundo, onde até os dias de 

hoje, se faz muito presente na vida de todos os seres humanos. E pela grande demanda gerada, 

métodos mais eficientes de propagação e cultivo precisam ser pesquisados. 

E visando ter um menor custo de produção e maior viabilidade para o produtor, o método definido 

para propagação nesse experimento foi o de estaquia, pelo baixo custo de implementação e 

facilidade de manejo. 

As estacas foram retiradas todas de uma mesma planta matriz para maior confiabilidade de dados, 

sendo retiradas de locais diferentes da planta, sendo eles: parte intermediaria dos ramos laterais 

(t1), parte intermediaria do ramo principal (t2), parte intermediaria do ramo ladrão (t3) e parte 

apical do ramo ladrão (t4), ao total foram coletadas 10 estacas de cada tratamento. 

Foram mantidas dois pares de gemas em cada estaca, onde um par delas ficariam na parte aérea 

com 1 par de folhas e o outro par de gemas ficariam enterradas no substrato para formação de 

raízes. As plantas ficaram em um viveiro coberto e protegido por sombrite, onde a irrigação era 

feita de forma automatizada, 5 vezes durante o dia. 

Após cerca de três meses, iniciou-se o estudo em laboratório, para ser visto o crescimento das 

plantas, tanto em tamanho e peso de raiz, quanto parte aérea das plantas, sendo realizado com a 

planta ainda verde e após secagem em estufa por 48 horas à temperatura média de 45 °C. 

No total foram analisadas 10 plantas por tratamento, havendo uma taxa considerável de 

mortalidade no tratamento 2 (retirado da parte intermediaria do ramo principal da planta), tendo 

60% de estacas não desenvolvidas. Já os tratamentos 1 (parte intermediaria dos ramos laterais) e 

3 (parte intermediaria do ramo ladrão), tiveram aproveitamento de 100% das estacas, ou seja, 

todas as estacas se desenvolveram de forma excepcional. Já o tratamento 4 (parte apical dos ramos 

ladrões) teve um aproveitamento de 90%, tento apenas uma muda não desenvolvida. Esse método 

de reprodução pode-se considerar altamente viável, devido ao baixo custo de produção dessas 

estacas e alta taxa de desenvolvimento. 
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Modelos hidrodinâmicos são indispensáveis para descrever a dinâmica de corpos hídricos, 

principalmente porque são capazes de predizer mudanças físicas e impactos na qualidade da água. 

Sua importância é ainda maior para reservatórios de abastecimento, como é o caso do Passaúna 

(Curitiba), atualmente operado pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e 

responsável por atender 21% da população de Curitiba e região metropolitana. Esse reservatório 

conta com uma usina flutuante fotovoltaica de 1.200 m2, que ocupa 0,014% da sua área total, 

sendo um um projeto piloto da SANEPAR e objeto de estudo do projeto FotoÁgua. Portanto, a 

finalidade deste trabalho é avaliar os efeitos da presença de um sistema fotovoltaico flutuante na 

hidrodinâmica de um reservatório prismático (retangular) com dimensões semelhantes às do 

Passaúna, mas sem as complexidades de um reservatório real. Para esta análise, simulações 

numéricas foram realizadas através do Delft3D, modelo hidrodinâmico tridimensional que 

permite simular cenários para resolver as equações hidrodinâmicas. As condições de contorno 

(e.g. fluxo de calor na superfície e vento) e inicial (e.g. estratificação térmica) utilizadas nas 

equações governantes do transporte foram obtidas entre 2018 e 2019, sendo as mesmos utilizadas 

para calibração do modelo completo do Passaúna (Projeto Mudak). Foram então definidos dois 

cenários distintos (contendo e não contendo o sistema flutuante) e o modelo foi simulado 

considerando a radiação solar, velocidade e direção do vento, evaporação e temperatura da água. 

Por conseguinte foram avaliados dados de velocidade horizontal, temperatura e evaporação ao 

longo do tempo e com os resultados gerados os cenários foram comparados para cada parâmetro. 

Assim, foi possível notar alguns padrões como o aumento de temperatura na área abaixo dos 

painéis pela manhã e a perda de calor até atingir baixa temperatura no meio do dia. Além disso 

também notou-se uma menor velocidade horizontal na seção abaixo dos painéis e ainda menor 

evaporação na simulação que continha o sistema flutuante. Nesse sentido, deseja-se ainda  realizar 

novas simulações durante períodos de estratificação térmica distinta e com usinas ocupando 

diferentes porções de área, a fim de avaliar quando a expansão do sistema pode afetar a 

hidrodinâmica e a qualidade da água, visto que para a continuidade também é pretendido acoplar 

o modelo hidrodinâmico com um modelo de qualidade da água, pois esse é um dos objetivos 

finais do projeto FotoÁgua. 
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Considerando que no Estado Santa Catarina não existem informações reais da qualidade do ar, 

sequer esforços coordenados concretos para determinar e avaliar as concentrações de poluentes 

na atmosfera, este trabalho se propõe a realizar o primeiro estudo científico envolvendo a 

concentração e a caracterização química do MP2,5 e os seus potenciais riscos à saúde da 

população de Joinville, a maior cidade catarinense e pólo industrial do Estado. O Objetivo geral 

de estudo é o levantamento de dados afim analisar o impacto da empresa TUPY (maior 

responsável por emissões na região de Joinville SC) relacionando a poluição atmosférica, 

precisamente de MP 2.5, e o nexo causal em relação a saúde humana da população do entorno. 

Para determinação e embasamento da Atividade de Iniciação Cientifica, vêm sendo utilizadas 

bases científicas sobre o tema em estudo. Especificamente, se estabeleceu os conceitos sobre  a 

identificação, composição e origem do material particulado utilizando para isso técnicas analíticas 

listadas na sequência : fluorescência de Raio X (FRX) afim determinar a concentração de metais 

presentes no MP 2.5, cromatografia Iônica (IC) que determina a composição iônica do material 

particulado. As amostragens de material particulado sob forma de partículas finas (MP2,5) foram 

realizadas predominantemente com frequência diária entre Março e Abril de 2019 no bairro Bom 

Retiro. Para realização dessa amostragem, foi instalado um sistema de amostragem que consistiu 

em um impactador inercial do tipo Harvard.Os estudos Laboratoriais para essas determinações 

seguiram com o Espectrômetro da Bancada EDXRF MiniPal 4 (PABalytical Almelo, The 

Netherlands) equipado com um Silicon Drift Detectos (SDD).  A partir de padrões específicos 

para calibração do espectrômetro de FRX, gerados em membranas de policarbonato da marca 

Nucleopore® e certificados pela MICROMATTER, obtêm-se as curvas de calibração 

(POLEZER, 2015). Os compostos obtidos na determinação de Fluorescência de raios X seguem 

listados:  sódio (Na), potássio (K), enxofre (S), cloro (Cl), magnésio (Mg), silício (Si), alumínio 

(Al), bromo (Br), ferro (Fe), cobre (Cu), titânio (Ti), cromo (Cr), cobalto (Co), fósforo (P), 

chumbo (Pb), zinco (Zn), manganês (Mn), cálcio (Ca), selênio (Se), estrôncio (Sr), níquel (Ni) e 

Vanádio (V). Alguns dados colhidos durante a Fluorescência por Raio X, mostram os impactos 

dos compostos que interferem questões referentes a monitoramento da poluição na atmosfera de 

Joinville. Infelizmente, demandas técnicas no laboratório e de pandemia  atrasaram o cronograma 

inicialmente proposto. 
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O efeito da correção da acidez do solo e a aplicação de gesso agrícola pode trazer diversos efeitos 

sobre a biomassa do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar a quantidade de carbono da biomassa 

microbiana de um LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, sobre o sistema de plantio direto 

(SPD), em função da reaplicação de corretivos da acidez (4,8 Mg ha-1 de calcário de rocha moída, 

15,4 Mg ha-1 de silicato de rocha moída, 3,4 Mg ha-1 de calcario calcinado), mais um tratamento 

controle (sem correção da acidez, aplicados isoladamente ou em associação ao gesso agrícola (3,0 

Mg ha-1). O estudo foi conduzido em campo, na cidade de Ponta Grossa – PR, sob delineamento 

em blocos ao acaso, com tratamentos em arranjo fatorial (4x2). Após 12 meses da reaplicação dos 

tratamentos, foram coletadas amostras deformadas de solo. Para realização da extração do 

carbono da biomassa microbiana, utilizou-se o método de fumigação-extração modificado de 

Vance el al. (1987), com adaptações. Neste estudo, foram pesados 15 g de solo seco para amostra 

fumigada e 15 g para não fumigadas. As amostras fumigadas foram colocadas por três dias no 

dessecador, totalmente sem a incidência de luz, no vácuo, contendo 50 mL de clorofórmio afim 

de eliminar a biomassa do solo. Após isso, realizou-se adição de soluções para que fossem capazes 

de obter a absorbância das diferentes parcelas do solo. Como o sistema de plantio adotado era o 

SPD, se esperava que ocorresse uma variação de carbono da biomassa entre os tratamentos. Após 

a realização das análises, observou-se que as variações do carbono entre as parcelas foram de 79 

mg kg-1 a 280 mg kg-1, não sendo significativas (p > 0,05) não seguindo um padrão ou tendo 

maiores concentrações nas parcelas que sofreram aplicação de gesso agrícola. Uma das hipóteses 

para esses resultados foi a alteração na quantidade de solo seco utilizado. Novos experimentos 

estão sendo realizados, com diferentes quantidades de solo seco, para testar se a hipótese 

anteriormente citada. 
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Nas últimas décadas, episódios extremos relacionados à falta de água têm se tornado mais 

frequentes, como é o caso do evento de seca meteorológica ocorrida a partir do segundo semestre 

de 2019 no Estado do Paraná, onde a diminuição dos níveis de pluviosidade por longos períodos 

provocou mudanças no panorama hidroclimático em diversas cidades. Nesse contexto, o presente 

estudo visa investigar os principais sistemas de abastecimento urbano da capital paranaense, 

situado entre as coordenadas geográficas médias de 25º 25' 40'' de latitude Sul e 49º 16' 23'' de 

longitude Oeste Greenwich, através da análise dos grandes episódios de secas registrados nos 

últimos 30 anos, bem como analisar os impactos nos principais reservatórios (Piraquara I e II, Iraí 

e Passaúna) responsáveis pelo abastecimento hídrico e as medidas tomadas para o enfrentamento 

da problemática, como os rodízios de água ocorridos desde março de 2020 em Curitiba. Para 

tanto, foi realizado um levantamento, compilação e análise de dados pluviométricos por meio de 

18 estações selecionadas, que permitiram identificar o padrão pluviométrico histórico e atual 

(2019-2021) da área de estudo. Como resultados, foi possível notar que os déficits pluviométricos 

se intensificaram no ano de 2020, início do evento de seca, entre as estações pluviométricas 

situadas nos municípios de Piraquara, Curitiba e Araucária, pontos centrais de captação e 

consumo de água, e que os níveis dos reservatórios foram fortemente impactados pela falta de 

chuvas. A redução no nível de água do reservatório do Passaúna, por exemplo, manteve-se entre 

os meses de junho a novembro de 2020 abaixo de 40%, enquanto em 2019 tais níveis tiveram 

uma média de 90%. Já no reservatório do Iraí, notou-se que em julho de 2019, antes do período 

de seca, tal local mantinha-se com 100% de água, entretanto, no mesmo mês de 2020, havia 

apenas 12%. Cabe ressaltar que a diminuição dos recursos hídricos foi confirmada nos 4 

reservatórios destacados no trabalho. Além disso, na tentativa de mitigar tais impactos das secas 

instituíram-se 7 decretos que regulamentavam os rodízios de água entre as cidades dependentes, 

porém essas medidas não foram suficientes, resultando num colapso do sistema de abastecimento 

até o final de 2021, momento em que a seca meteorológica se encerrou. 
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A reação sulfática interna (RSI) é um dos principais processos de expansão geradores de fissuras 

em estruturas de concreto. Existem relatos no Brasil e na Espanha de ocorrência de RSI por 

contaminação por pirita e/ou pirrotita nos agregados utilizados na construção de barragens de 

concreto. Sobre este tema, uma pesquisa sobre RSI causada por pirita nos agregados foi iniciada 

em 2014 dentro do Grupo de Pesquisa Patologia e Reabilitação das construções, registrado no 

CNPq e sediado na UFPR. Neste estudo foram moldados corpos de prova prismáticos de concreto 

armado com a presença de 3 níveis de contaminação por pirita. A presente pesquisa é uma 

continuação do estudo citado, focado em investigar uma possível correlação entre a umidade do 

concreto e as consequências da RSI no desenvolvimento da corrosão. Para isso, foi desenvolvido 

um trabalho experimental nestes prismas (25x25x7 cm) contaminados com 3 teores de pirita 

(0,38%; 0,75% e 3,75%) e um prisma de referência, sem contaminação. Todos os prismas foram 

moldados com 2 barras de aço CA50 em seu interior, objetos de análise nos testes de 

monitoramento eletroquímico relacionado com o processo de corrosão. Desse modo, as 

armaduras foram monitoradas com medições do potencial de corrosão (Ecorr), da corrente de 

corrosão (icorr) e da resistividade elétrica (R). Nesse trabalho avaliou-se os efeitos da variação de 

umidade do concreto nos parâmetros de corrosão, influenciados pela presença da pirita no 

concreto. Cada seção de monitoramento teve duração de 4 semanas, e incluiu a realização de 

testes em 3 estágios de umidade. Para isto, foram realizadas as medições na condição de saturação 

e em outros 2 estados de umidade após períodos de secagem ao ar em uma câmara seca com U.R. 

de 55±5 % e temperatura de 23 ± 2 oC. Os resultados mostraram que a variação de umidade não 

afetou significativamente a corrente de corrosão para todas as séries de ensaio. Porém, existiu 

uma relação inversa entre a resistividade elétrica e a umidade do concreto. O mesmo 

comportamento foi encontrado para o caso do potencial de corrosão que aumentou a medida que 

a umidade do concreto diminuiu. Além disso, apenas a série com maior contaminação por pirita 

atingiu, em alguns momentos, o limite de despassivação das armaduras, de modo que na maior 

parte do experimento a corrosão pode ser considerada com uma cinética muito baixa. Desse modo, 

conclui-se que as armaduras estiveram passivas da corrosão para os dois primeiros níveis de 

contaminação e atingiram a despassivação apenas em alguns momentos no caso a série mais 

contaminada. 
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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 causados por 

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 e normatizar estes problemas, através da implantação de normas e diretivas, às quais todo 

dispositivo deveria se adequar. Um dos preceitos da EMC é que um determinado dispositivo ou 

sistema não deve causar interferência em outros sistemas e nem a si próprio, ou ser susceptível a 

emissões de outros sistemas. Objetivando descobrir se o equipamento está gerando interferências 

eletromagnéticas foi realizado o desenvolvimento de um scanner 3D de campo próximo. 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. Tendo isso em mente foram feitas modificações no protótipo 

para instalação de um rádio definido por Software (SDR - Software Defined Radio), que será 

responsável pela leitura dos valores dos campos detectados. O SDR trará mais facilidade na 

automação das leituras, bem como por seu tamanho reduzido, trará maior portabilidade ao 

sistema, visto que na implementação original era utilizado um osciloscópio para essa função. 
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O cacau e o café são duas matérias primas extremamente importantes para a indústria alimentícia 

e com o passar dos anos o interesse econômico em ambos vêm crescendo, com isso o interesse 

no controle da fermentação de cada um cresce em conjunto. Em função disso, o projeto de 

Modelagem Matemática da Cinética de Fermentação do Cacau e do Café aborda o estudo das 

possíveis ferramentas que podem ser utilizadas para otimizar o processo até os produtos finais, 

como o chocolate, por exemplo. Tendo o exposto, o projeto tem como objetivo a produção de um 

artigo de revisão contendo modelagens matemáticas da cinética de fermentação do cacau e do 

café já existentes, além das ferramentas utilizadas para conseguir obter tais modelos e assim 

montar o próprio modelo matemático, a fim de contribuir com comunidade científica. As 

atividades inicias foram realizadas de maneira remota, através da pesquisa e leitura de artigos a 

respeito do assunto disponíveis na literatura, após esse período de trabalho teórico, o projeto visa 

ser capaz de realizar a fermentação do cacau e do café no laboratório do prédio de Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia – CENBAPAR, para então montar um modelo matemático que 

contemple a cinética da fermentação do cacau ou do café. Devido à falta de materiais disponíveis 

na literatura sobre a cinética de fermentação do café foi decidido que o projeto teria o foco 

direcionado para a cinética de fermentação do cacau (durante o período vigente), o qual possui 

uma quantidade considerável de material disponível devido ao grande interesse em um maior 

controle maior do processo fermentativo do cacau. Durante o período de pesquisa a respeito do 

tema foi possível constatar em resultados que as ferramentas que envolvem algoritmos se 

mostraram efetivas para a determinação de parâmetros para as equações matemáticas 

apresentadas em artigos. Assim, é possível afirmar que, além das equações de crescimento de 

microrganismos e equações cinéticas (descritas por sistemas de equações diferenciais ordinárias), 

os algoritmos (inteligência artificial) apresentaram um papel importante na estruturação de um 

modelo matemático que represente bem a cinética de fermentação do cacau. O cacau é a matéria 

prima para um produto consumido mundialmente, o chocolate, assim, é de grande importância 

econômica e industrial conhecer mais sobre o processo de fermentação e também como conseguir 

manter o controle sobre ele, ajustando parâmetros biológicos e químicos (como crescimento de 

microrganismos, pH, etc.) para otimizar o processo e assim obter um produto de alta qualidade. 
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Após o Brasil enfrentar uma de suas piores crises hídricas nos últimos dois anos, na região Centro-

oeste e Sul, com níveis críticos abaixo do esperado nos reservatórios, aumentou a preocupação e 

discussão sobre o assunto. Na represa do Passaúna, situada na cidade de Curitiba, a situação do 

abastecimento se tornou insustentável nesse período, o que tornou necessário rodízios de água 

para a capital paranaense e sua região metropolitana. Diante dos acontecimentos e a fim de estudar 

os fenômenos hidrológicos da região, tal como análise e previsão de eventos extremos de chuva, 

o presente trabalho traz como objetivo a utilizar o Modelo de Grande Bacias (MGB) para a criação 

de um projeto de simulação hidrológica para a Sub-bacia do Passaúna. A metodologia consistiu 

no pré processamento e calibração dos dados, relativos aos shapefiles e ao Modelo Digital de 

Elevação (MDE) da região delimitada, para a realização dos geoprocessamento, e depois dos 

dados fluviométricos, pluviométricos e de clima das estações presentes na região. Após a etapa 

de pré-processamento, foi criado um modelo de simulação e iniciado a calibração manual. O 

hidrograma observado gerado pelo modelo apresentou valores anormais, surgiu a necessidade de 

avaliação dos dados de vazão obtidos. Como resultado, gerou-se curvas para diferentes períodos 

e substitui-se os dados de vazão a partir das equações ajustadas, para  rodar a simulação com os 

novos valores. A partir do modelo gerado, o novo hidrograma foi calibrado manualmente 

alterando os parâmetros até obter um coeficiente de eficiência de Nash aceitável, além de outros 

fatores estatísticos que definem a precisão da relação dos valores calculados e observados. Por 

fim, o modelo foi rodado para períodos de baixa vazão (estiagem), a fim de verificar a eficiência 

do MGB para modelagem hidrológica em períodos de seca. 
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O sistema silvipastoril (SSP) consiste em uma alternativa econômica e sustentável para a 

agropecuária pela associação de arranjos arbóreos, forrageiras/gramíneas e/ou animais na mesma 

área. O objetivo geral deste trabalho é avaliar o incremento periódico da espécie Araucaria 

angustifolia em sistema silvipastoril (SSP), em arranjo linear, associada com Mimosa scabrella 

(bracatinga) em dois diferentes tipos de solo, em área de pastagens perenes para ovinos. O 

experimento foi realizado no Laboratório de Produção e Pesquisa de Ovinos e Caprinos 

(LAPOC), situado na  Fazenda Experimental do Canguiri,  da UFPR. O sistema silvipastoril é 

composto de 4 arranjos florestais: 1) SSP com duas espécies arbóreas nativas, M. scabrella 

(crescimento precoce) e A. angustifolia (crescimento tardio), em linha; 2) SSP com Pinus elliotti,  

em linha; 3) SSP com inclusão de três espécies nativas, M. scabrella, Curitiba prismatica e A. 

angustifolia, em núcleos florestais; 4) Sistema de produção de ovinos em áreas de pastagens sem 

árvores. Para esse estudo, foi avaliado o primeiro arranjo (Araucaria+bracatinga), localizado em 

dois tipos de solo: Latossolo Vermelho Amarelo (tratamento 1) e Cambissolo Háplico (tratamento 

2). Foi medido, nesse arranjo, o crescimento das árvores em altura (cm) e diâmetro à altura do 

colo (DAC; mm), com fita métrica e paquímetro, entre janeiro de 2021 a junho de 2022, a etapa 

de implantação do projeto. Os dados foram analisados por teste T de Student. O incremento médio 

em altura (cm) foi de 73,04 para o tratamento 1 e de 97,89 para o tratamento 2; o incremento 

médio em DAC (mm) foi de 31,59 para o tratamento 1 e 26,93 para o 2. Houve diferença 

significativa (P<0,05) para o incremento em altura das árvores entre os dois tratamentos, sendo o 

incremento em altura das Araucárias implantadas em Cambissolo, superior ao incremento em 

altura das Araucarias implantadas em Latossolo Vermelho Amarelo, nessa etapa de implantação 

dos sistemas silvipastoris. 
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A pandemia do novo coronavírus trouxe diversos desafios e muitas ações foram necessárias para 

o seu enfrentamento. A higienização das mãos com água e sabão e/ou a utilização de soluções 

alcoólicas, foram os métodos mais recomendados pela Organização Mundial de Saúde como 

medidas de prevenção da transmissão do vírus. Com o aumento da demanda, o álcool gel foi um 

dos primeiros produtos a sumir das prateleiras. Devido à escassez e consequente aumento de custo 

do carbômero - matéria-prima utilizada como agente espessante em sua fabricação – buscou-se 

por alternativas que garantissem eficácia e estabilidade ao produto final. Nesse contexto, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar a capacidade espessante do biopolímero quitosana 

para produção de álcool gel. Para tanto, a solubilidade adequada do biopolímero é essencial para 

sua utilização como gelificante. Diferentes amostras de quitosana foram testadas quanto à 

solubilidade em diferentes ácidos e concentrações. Obtida a partir de resíduos da carcinocultura 

desenvolvida na região oeste do Paraná, a “quitosana UFPR” foi avaliada nas proporções entre 

1,0 e 5,0% (m/v) utilizando os ácidos: cítrico, propiônico, fosfórico, clorídrico e acético. As 

suspensões foram colocadas em incubadora Shaker para agitação a 125 rpm e 30º C, durante 12 

horas. Embora a literatura apresente que a solubilização da quitosana normalmente se dá em 

soluções aquosas de ácido acético, avaliaram-se outros ácidos devido ao odor residual, 

proveniente deste. O ácido clorídrico e fosfórico não promoveram a solubilização considerada 

total da quitosana em nenhuma das condições avaliadas. No entanto, o ácido propiônico nas 

maiores proporções avaliadas, promoveu a solubilização de 2% (m/v) de quitosana. Em 

contrapartida, o ácido cítrico promoveu a solubilização da quitosana, porém a solubilidade desse 

ácido diminui em função da concentração de etanol na mistura, levando-o à precipitação na 

formulação de álcool gel. Dentre todos os ácidos avaliados, a solução de ácido acético 2% (v/v) 

promoveu a solubilização adequada para todas as proporções de quitosana, apresentando-se livre 

de grumos e com menor odor característico e dessa forma, foi a condição escolhida para os testes 

de formulação do álcool gel. 
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A otimização em Energy Harvesting é uma abordagem que busca idealizar nosso problema de 

engenharia, isto é, maximizar ou minimizar nossa função objetivo considerando alguns 

parâmetros e restrições das nossas variáveis de projeto. Com a modelagem do nosso projeto sendo 

um coletor de energia piezoelétrico de uma estrutura vibratória, temos nossa função objetivo que 

ao fim gera um resultado quantitativo para nosso problema dentro das várias configurações 

possíveis. Para fim, essa pesquisa sobre abordagem numérica de um atuador piezoelétrico 

acoplado eletromecanicamente a um porta-ferramenta de torneamento interno, que ao vibrar 

coletamos a energia afim de obter o maior ganho da potência pelo atuador. Sob qual toda a 

formulação matemática tem uma estrutura de equações diferenciais ordinárias através de 

algoritmos numéricos que por fim com otimização buscamos uma solução ótima. Na formulação 

de otimização, é crucial a análise das variáveis de projeto, isto é, analisar caso a caso para que 

seja possível aplicar a otimização em uma variável e que ela entregue um resultado possível e real 

a ser aplicado ao projeto. Ao mesmo tempo aplicamos a restrição e domino na ordem e na 

grandeza de nossas variáveis, fazendo com que nosso problema não extrapole. Enfim aplicar o 

método para uma solução ótima em nossa função objetivo. Então, para finalidade de organização 

vimos que: valores geométricos da cerâmica piezoelétrica, resistência e amplitude modal foram 

alguns das variáveis de projeto. Assim por meio do nosso código numérico realizado em Python 

restringimos tais variáveis, e tivemos por exemplo a variação para resistências de 800kOhm até 

2000kOhm um crescimento no valor final da potência. Logo após a análise de cada variável 

aplicamos para cada uma o método Nelder-Mead, onde obtivemos alguns resultados novamente 

da resistência e potência sendo ambos de crescimento direto, já uma variável que se destacou no 

nosso estudo foi o comprimento do nosso piezo onde obtivemos por otimização por varredura 

com limites entre 0,02m e 0,18m um pico de potência entre 0,08m e 0,1m. Podemos enfatizar que 

são resultados preliminares e mais adaptações necessárias serão realizadas até o final do projeto. 

Até o momento é possível enaltecer a capacidade que um modelo de otimização tem na engenharia 

e as grandes possibilidades de aplicação, e nesta pesquisa foi possível identificar a importância 

da classificação e restrições das variáveis e pôr fim a antecipação por um modelo de otimização 

para um possível resultado para a potência elétrica em um dispositivo de Energy Harvesting. 
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A avaliação fenológica de cultivares de lúpulo em diferentes regiões é necessária para 

acompanhar a adaptabilidade de cada uma as condições edafoclimáticas locais. Conhecer a 

fenologia das diferentes cultivares é importante para a tomada de decisões, bem como as 

recomendações técnicas que estarão fundamentadas nos diferentes estádios de desenvolvimento 

do lúpulo e suas necessidades. O objetivo dessa pesquisa foi caracterizar a fenologia de três de 

cultivares de lúpulo na região oeste do Paraná. O trabalho foi realizado na área experimental da 

UFPR – Setor Palotina, em Palotina, PR. Foram avaliados as cultivares Northern Brewer, Yakima 

Gold e Spalter. O sistema de condução utilizado foi espaldeira, com altura de postes de 6,0 metros 

e sistema de tutoramento em “V”. O arranjo entre plantas foi de 1 metro entre plantas e 2,5 metros 

entre linhas, totalizando 60 plantas. Para a caracterização da fenologia foram avaliadas quatro 

plantas por parcela experimental a cada três dias, desde a poda até a colheita dos cones.  Os 

estádios fenológicos avaliados com duração em dias foram: BR -brotação; DF - desenvolvimento 

foliar; RL - formação de ramos laterais; EI - emergência de inflorescência; FL - floração; CO - 

desenvolvimento dos cones; e CL - maturação dos cones (ROSSBAUER, 1995). De forma geral, 

observou-se ciclo parecido no desenvolvimento das três cultivares com cerca de 65 dias da poda 

até a formação dos ramos laterais. Durante esse período, a variedade Northern Brewer iniciou seu 

desenvolvimento foliar por primeiro que as demais. Da formação dos ramos laterais até a 

emergência das inflorescências a variedade Spalter apresentou período mais curto com 21 dias, 

seguido pela Northern Brewer com 39 dias e a Yakima Gold aos 45 dias. Entretanto, da 

emergência até a maturação dos cones a variedade Yakima Gold apresentou o período mais curto 

com 26 dias, seguido pela Northern Brewer com 32 dias e a Spalter com 50 dias. As três cultivares 

de lúpulo apresentaram diferença nos períodos de ocorrência dos estádios fisiológicos 

reprodutivos. 
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O uso do lúpulo tradicionalmente está relacionado à indústria cervejeira, na qual é utilizado para 

conferir amargor e aroma aos diferentes tipos de cervejas. O Brasil se destaca no mercado 

internacional por estar entre os cinco maiores produtores de cervejasendo produzidos e 

comercializados. Sendo O lúpulo um ingrediente importado em praticamente 100% de seu 

volume necessário utilizado para atender a indústria cervejeira nacional, visto que no Brasil ainda 

é insipiente incipiente na produção de lúpulo em escala comercial. O crescimento do mercado 

cervejeiro no Brasil tem estimulado o cultivo e o desenvolvimento de estudos sobre a produção 

de lúpulo em regiões cervejeiras. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a qualidade de cones 

de plantas de lúpulo conduzidas em sistema de latada em safra convencional e extemporânea na 

região Oeste do Paraná. O cultivo do lúpulo foi realizado em umaexperimento foi conduzido em 

área experimental na da Universidade Federal do Paraná em Palotina, durante as safras de 2021.2 

e 2022.1. As plantas da cultivar East Kent foram conduzidas em sistema horizontal, tutoradas em 

latada com irrigação por gotejamento. Após o ciclo produtivo, quando os cones se encontravam 

maturos estes foram coletados ePor ocasião da colheita, os cones foram secos em sistema à frio 

por 3 dias até atingir 10% de umidade. As variáveis avaliadas foram os teores de alfa e beta ácidos 

e de óleos essenciais. Para determinação de alfa e beta ácidos realizou-se uma extração simples 

seguida de leitura espectrofotométrica nos comprimentos de onda 275, 325 e 355 nm para 

utilização nas fórmulas Alfa=[(-51,56*A355nm) + (73,79*A325nm) - (19,07* A275nm)] e 

Beta=[(55,27*A355nm) - (47,59*A325nm) + (5,1*A275nm)]. Para determinação de óleos 

essenciais utilizou-se o método de extração por coobação em extrator de circuito fechado com 

período de extração em 4 h para utilização da fórmula BLU=(Vo/(Bm-((Bm*U)/100))*100), em 

que Vo = volume de óleo extraído (ml); Bm = biomassa vegetal (g); e U = umidade presente na 

biomassa. A safra extemporânea não produziu cones suficientes para as análises químicas, 

provavelmente devido a juvenilidade da planta. Na safra convencional pode ser observado que os 

valores alfa-acido de 7,15%, beta-ácido de 1,80% e óleo essencial de 1,54 mL.100g-1. Concluir-

se que os lúpulos produzidos na área experimental estão adequadas à produção de cerveja e que 

mais estudos são necessários para avaliação da qualidade da safra extemporânea. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  931 

CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO NAS ESCOLAS/COLÉGIO DO 

ESTADO DO PARANÁ. 

Nº 202212359 

Autor(es): Ana Beatriz Muncke Borges 

Orientador(es): Marcelo Ricardo de Lima 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Ciência Do Solo, Educação Em Solos, Qualidade Do Solo 

 

O presente projeto de pesquisa objetiva elaborar, testar eimplantar um protocolo para 

caracterização da qualidade ambiental do solo em escolas e colégios da educação básica, fundado 

nos princípios da ciência cidadã, buscando desenvolver a autonomia dos sujeitos na geração de 

dados científicos e sua interpretação. O projeto está inserido no Projeto Interinstitucional de 

Ciência Cidadã na Escola (PICCE), sendo desenvolvido no período de maio de 2022 a setembro 

de 2023. O protocolo foi produzido a partir de materiais já existentes, desenvolvidos por 

instituições como GLOBE, OPAL, FAO, mas que necessitaram adequação às condições 

edafoclimáticas do Paraná e aos objetivos desta pesquisa. O protocolo desenvolvimento aborda, 

principalmente, aspectos do uso e ocupação do solo na área da escola ou colégio, vegetação 

presente no local, processos de degradação do solo visualmente identificáveis, organismos do 

solo, atributos morfológicos(cor, dureza, textura), resistência à penetração, infiltração da água, 

acidez e alcalinidade e poluição dos solos. Foram elaborados procedimentos específicos para cada 

temática, contemplando objetivos, materiais que serão utilizados, passo a passo de execução e 

sugestões de perguntas e formas de realizar a atividade. Em conjunto com o protocolo, foram 

elaborados o manual do professor e uma as planilhas de campo. No manual do professor, além de 

informações sobre o protocolo, também foram acrescentadas informações complementares sobre 

a temática com a finalidade de auxiliar o professor a construir o conhecimento com os alunos. As 

planilhas de campo, por sua vez, funcionam como um roteiro do protocolo a ser executado, com 

imagens e descrição da atividade, visando facilitar a compreensão dos alunos da educação básica 

que coletam os dados. Os protocolos encontram-se na fase de início do teste com um grupo 

selecionado de escolas e docentes da educação básica, visando aperfeiçoar a metodologia de 

coleta, organização e análise dos dados gerados. Posteriormente, após ajustesidentificados na fase 

de teste, os protocolos serão aplicados em um número maior de escolas e colégios de todos os 

Núcleos Regionais de Educação do estado, bem como os dados produzidos serão alocados em 

uma plataforma colaborativa. Espera-se, ao final desta pesquisa, validar os protocolos 

desenvolvidos, bem como gerar uma base de dados colaborativa que permita avaliar a qualidade 

ambiental dos solos no contexto das escolas e colégios públicos do estado 
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OS AMBIENTES DAS AVES URBANAS EM MATINHOS, PR. 

Nº 202212360 

Autor(es): Maria Izabella de Araujo Cordeiro 

Orientador(es): Luiz Augusto Macedo Mestre 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Birdwatching, Ecoturismo, Ornitologia 

 

Os remanescentes florestais na cidades, como parques e unidades de conservação são importantes 

para aumentar a diversidade de aves em uma região. A cidade de Matinhos é um importante centro 

turístico do Paraná, com grande diversidade de aves e grande potencial ecoturístico. O presente 

estudo teve como objetivos: 1) Fazer levantamento bibliográfico e de ocorrências registradas das 

aves de Matinhos; 2) Localizar e georreferenciar as áreas dos ambientes naturais disponíveis para 

as aves nesta cidade; 3) Discutir e sugerir as principais áreas de interesse ornitológico e turístico 

no município de Matinhos. Os métodos utilizados foram procura ativa na internet com palavras 

chave referentes ao tema (Ornitologia, Aves, Turismo, Ecoturismo, Birdwatching,  Matinhos), e 

a compilação de listas e registros em tabela. Além disso, foram organizadas as bibliografias e 

registros das áreas com maior interesse para o ecoturismo na observação de aves. Foram 

localizados e georreferenciados os ambientes disponíveis para as aves em sites e softwares de 

webgis. Os resultados levantados apontaram 53 estudos relacionados aos temas centrais 

abordados. Observa-se que a cidade de Matinhos conta com oito áreas com alto potencial para a 

observação de aves, incluindo os 5 parques municipais, em uma trilha no Parque Nacional Saint 

Hilaire/Lange e um no Parque Estadual Rio da Onça. Seis destas áreas têm matas em bom estado 

de conservação, quatro destes locais têm trilhas rudimentares para visitação, apenas uma com 

infraestrutura e plano de manejo. Alguns desses locais contam com a presença da atividade de 

turismo, porém com baixa frequência de visitação, quando comparado ao turismo realizado na 

praia e cidade em época de temporada. Discute-se a importância do ecoturismo na região e o valor 

econômico implícito na prática de birdwatching, incluindo fomento de microempresas e guias 

locais. Sugere-se que as áreas com os melhores potenciais sejam aquelas que apresentam mais 

infraestrutura, incluindo trilhas e possivelmente guias. Destaca-se a importância de investimentos 

e políticas públicas voltadas à prática de ecoturismo. Observa-se, por fim, a importância da prática 

de observação de aves, atrelada a grande diversidade da avifauna da região e importante para o 

turismo a economia deste município no litoral do Paraná e para conservação destes ambientes. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM REATOR DE GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO 

SUSTENTÁVEL 

Nº 202212365 

Autor(es): Thais Mey Arabori 

Orientador(es): Jose Viriato Coelho Vargas 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Combustível, Energia Renovável, Geração De Hidrogênio 

 

O uso contínuo de combustíveis fósseis demonstra um expressivo impacto negativo ao meio 

ambiente provocado pelos gases gerados em sua combustão. Mesmo assim, eles ocupam enorme 

influência no abastecimento energético global. Com a crescente preocupação na diminuição da 

emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, houve uma intensificação na demanda por fontes 

limpas de energia no mundo. Dentre as alternativas para sua geração, o uso de células de 

combustível tem ganhado destaque. Estas células realizam a conversão direta da energia química 

em energia elétrica. Ao utilizar o hidrogênio como combustível, elas produzem apenas água e 

energia por meio de uma reação eletroquímica. Este hidrogênio pode ser obtido por meio da 

reação química entre o alumínio e água, acompanhada de hidróxido de sódio para a remoção da 

camada passivadora de óxido em sua superfície. Ainda, a reutilização do alumínio de latas de 

refrigerante na geração de energia proporciona um reaproveitamento do material antes de sua 

reciclagem, reduzindo seu descarte na natureza. Este projeto teve como objetivo materializar o 

primeiro passo para o desenvolvimento de um reator de geração de hidrogênio sustentável para 

uma célula a combustível. Para tanto, foi realizada a montagem de uma célula a combustível de 

membrana alcalina, alimentada com oxigênio do ar e gás hidrogênio, e o registro da diferença de 

potencial de suas placas e da corrente em um circuito fechado acoplado a ela, na presença de 

resistências variáveis. Assim, será possível construir uma tabela que demonstra a voltagem e 

corrente para diferentes resistências aplicadas no circuito para a construção futura de uma curva 

de polarização a partir dos mesmos. Com esta curva de polarização, será possível caracterizar a 

performance da célula a combustível utilizada. 
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APRENDIZADO DE MÁQUINA ASSOCIADO A BIOMETRIA DE SEMENTES PARA 

IDENTIFICAR ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS 

Nº 202212379 
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Este estudo tem como objetivo testar modelos de inteligência artificial para diferencias espécies 

florestais nativas, primeiramente sendo solicitado a aquisição das sementes, sendo amostras de 

100 espécies florestais nativas da Floresta Ombrófila Mista e da Floresta Ombrófila Densa. Sendo 

estas espécies fotografadas em um mini estudo fotográfico (40 x 40 x 40) com luz branca artificial 

para padronização das condições de luminosidade, com uma câmera digital de 12 mp, tendo as 

imagens capturadas, analisadas as 18 características variáveis quantitativas (Area, Mean, StdDev, 

Mode, Min, Max, Perim, Width, Height, Major, Minor, Circ, Feret, Median, MiniFeret, AR, 

Round and Solidity) por meio do processamento digital de imagens com o programa de livre 

acesso ImageJ, versão 1.46. as amostras de sementes de cada espécie foram dispostas 

espacialmente separadas sobre papel preto ou branco fosco (tipo EVA) para gerar contraste entre 

as sementes e o fundo do papel, assim logo em seguida feita a capturas das imagens com gabarito 

de referência.Com os resultados analisados para obtenção dos descritores biométricos, estes são 

exportados para uma planilha de dados eletrônica (Microsoft Office Excel). Sendo os descritores 

de coloração, formato e dimensões das sementes analisados conforme descrito por Ferreira e 

Rasband (2012). Os dados de biometria são analisados estatisticamente para diferenciação e 

caracterização das espécies. Com os dados extraídos do programa ImageJ são processados com 

aplicativo Weka versão 3.8.3 (Waikato Environment for Knowledge Analysis) através de 

métodos de classificação por aprendizagem de máquina supervisionada, utilizando os modelos de 

classificação: árvore de decisão; aprendizagem com base em instancias; e redes neurais artificiais 

para classificação das espécies florestais. O trabalho foi encerrado antes da conclusão. 
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ESTUDO DO EMPREGO DE DIÓIS OU TRIÓIS NA OBTENÇÃO DE POLÍMEROS 

VINÍLICOS E ÁCIDO ACRÍLICO RETICULADOS 

Nº 202212383 
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A modificação da estrutura química de polímeros, com o intuito de conferir-lhes propriedades 

funcionais adicionais ou simplesmente melhorar atributos já característicos é uma atividade de 

pesquisa muito explorada. A reticulação polimérica é um processo que ocorre quando cadeias 

poliméricas lineares, ou ramificadas, são interligadas por ligações covalentes em um processo 

conhecido como crosslinking ou ligação cruzada, ou seja, ligações entre moléculas lineares 

produzindo polímeros tridimensionais com alta massa molar. Aliado a isso, o método de 

polimerização em massa, que é o mais direto (e simples) de produção de um polímero pode ser 

empregado. Neste processo, o monômero (AA) é misturado com o iniciador e é aquecido dentro 

de um reator (de batelada ou semi-batelada). Em alguns casos há também a presença de 

substâncias capazes de controlar a massa molar da cadeia reacionante. Não é adicionado nenhum 

solvente ao reator. A grande vantagem desse método de polimerização é a pureza do produto final. 

Por conta de a reação ocorrer sem a presença de um solvente, não é necessário grande esforço 

para a retirada das impurezas presentes após a reação, e a produção de polímero é máxima. Este 

trabalho tem como principal objetivo realizar a síntese de copolímeros a partir do ácido acrílico e 

óleos vegetais ou derivados, como o óleo de rícino ou o ácido linoleico. O ácido acrílico passou 

por uma polimerização através da técnica de polimerização em massa cujo produto obtido foi o 

poli(ácido acrílico) (PAA). Paralelamente, foram preparados derivados de ácidos graxos (ácido 

oleico ou linoleico) com álcool alílico. Estes derivados, assim como seus ácidos graxos foram 

copolimerizados com o ácido acrílico , na concentração de 5%, 10% e 20%. Os produtos 

poliméricos foram obtidos mas a caracterização desses polímeros através de ensaios de 

solubilidade, IVTF, DRX, DSC e TGA estão em andamento. 
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS 

Nº 202212391 
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O café atualmente é a segunda maior commodity em valor de mercado no mundo, cultivada em 

mais de 70 países. Cerca de 11,4 milhões de sacos de seus grãos foram exportados no mês de 

fevereiro de 2022, um aumento de quase 2% em relação ao ano passado, demonstrando seu 

potencial de crescimento. O Brasil é o maior produtor e exportador do grão no mundo. No ano de 

2020, o país produziu 69 milhões de sacos de grão de café, seguido por Vietnã e Colômbia, com 

29 e 14 milhões, respectivamente. Os frutos maduros do café abrigam diversos microrganismos 

incluindo bactérias e leveduras. Durante o processamento pós-colheita de café, os frutos são 

despolpados e as sementes são submetidas ao processo de fermentação para a retirada do restante 

da mucilagem aderida ao pergaminho. Dependendo das condições e microbiomas que conduzirão 

o processo fermentativo, a qualidade do produto final pode ser incrementada pela liberação de 

metabólitos (compostos voláteis) que aperfeiçoam o sabor da bebida. Identificar grupos 

microbianos que podem ser aplicados no processo é uma ferramenta para desvendar suas funções 

e consequências na fermentação, assim como também correlacionar quais trazem a produção de 

metabólitos desejáveis e indesejáveis que podem comprometer com a qualidade do produto. 

Portanto, este estudo objetivou isolar e identificar bactérias do ácido acético para futuras 

avaliações como culturas iniciadoras para o processo de fermentação de café. Um total de 12 

isolados foram obtidos, purificados e identificados através do sequenciamento da região do rRNA 

ribossomal. Os isolados foram identificados como: Komagataeibacter swingsii, 

Komagataeibacter europaeus, Komagataeibacter melaceti, Komagataeibacter intermedius e 

Komagataeibacter oboediens. Estas espécies devem ser selecionadas para posteriores usos em 

fermentações de café. 
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EMPREGO DE POLÍMEROS DERIVADOS DO ÁCIDO ACRÍLICO COMO 

ESPESSANTE . PARTE 1. 

Nº 202212392 

Autor(es): Emanuelle de Lara Oliveira 

Orientador(es): Sonia Faria Zawadzki 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Carbopol, Polímeros Naturais, Álcool Em Gel 

 

Os polímeros da classe Carbopol® são empregados como agentes espessantes em formulações de 

uso externo, devido sua característica hidrossolúvel garantir o aumento da viscosidade quando 

neutralizado, gerando um aspecto gelificante ideal no produto final. Este polímero foi sintetizado 

a partir do ácido acrílico e desde sua descoberta é empregado principalmente em preparações anti 

sépticas. Com o início da pandemia da COVID-19 a procura por polímeros espessantes para a 

fabricação de álcool em gel 70% aumentou em todo o mundo, assim como o custo para a obtenção 

do mesmo. Visto isso, o objetivo deste trabalho é empregar o uso de polímeros espessantes 

preparados a partir de ácido acrílico e outras fontes de origem natural, na fabricação do álcool em 

gel para, consequentemente, diminuir seu custo. Neste estudo, foram utilizados polímeros obtidos 

a partir da reação de polimerização do ácido acrílico com derivados de ácidos graxos. Assim, 

foram obtidas formulações de alcool 70 empregando poli(ácido acrílico) e derivados copolimeros 

como espessantes. Foram empregados 4 copolímeros: ácido acrílico copolimerizado com ácido 

graxo (ácido oleico ou linoleico) ou derivados ésteres destes ácidos graxos com álcool alílico 

(oleato de alila ou inoleato de alila).  Até o momento, o copolímero poli(ácido acrílico -co- ácido 

linoleico) na concentração de 5% foi o mais promissor, considerando a estabilidade das 

composições. Entretanto, ao dar continuidade na preparação das formulações suspeita-se que a 

combinação deste copolímero com o agente neutralizante mais empregado na fabricação do álcool 

em gel, a trietanolamina, esteja sendo a causa do problema de estabilidade das formulações. 

Assim, outras formulações estão sendo elaboradas a fim de encontrar um neutralizante mais 

adequado para a obtenção efetiva da formulação ideal. A partir disso devem ser realizados ensaios 

organolépticos (aspecto, cor e odor) e físico químicos (pH, viscosidade, teor alcóolico e 

centrifugação), e por fim, a análise microbiológica e ação antimicrobiana do álcool em gel 

formulado com este novo espessante. 
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ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE 

PLANEJAMENTO DO PROJETO ARBORETO ? FAZENDA CANGUIRI ? PINHAIS - 

PR 
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Com o desenvolvimento dos grandes centros urbanos a pressão sobre os recursos naturais tem 

sido cada vez maior, principalmente sobre os recursos hídricos e florestais, seja para a produção 

de alimentos, industrialização, geração de energia elétrica, extração de madeira e minério. Como 

consequência, diversos ecossistemas têm sido destruídos, há constante falta de água nas cidades 

e intensa poluição atmosférica. É importante frisar que não é mais uma questão de problemas 

futuros, mas sim de problemas atuais, por isso a proteção e a restauração desses ambientes deve 

ser realizada o mais rápido possível. A restauração florestal entra como uma técnica de extrema 

importância para o futuro do planeta, pois permite que áreas degradadas recomponham suas 

características naturais, recuperando espécies de plantas e animais endêmicos da região, além de 

contribuir para a manutenção dos recursos hídricos. Sabendo disso, realizou-se o Programa de 

Recuperação e Revitalização de Mata Ciliar nas margens da Represa do rio Iraí implantado a 

partir de 2003, cujo ações de monitoramento e manutenção tem sido realizadas pelo projeto 

Arboreto. O monitoramento da área se dará através das geociências, que vem sendo amplamente 

utilizadas para esta finalidade, pois permitem a obtenção de dados de forma mais eficiente e 

menos destrutiva, sendo possível gerar mapas de uso e ocupação do solo, planejamento de 

plantios, índices vegetacionais, entre outros produtos. Para o desenvolvimento deste trabalho será 

quantificado a produção de biomassa utilizando Índices de vegetação em área de restauração 

florestal de mata ciliar, O experimento se localiza às margens do Rio Iraí 25º24’15” de latitude 

Sul, 49º08’38” de longitude Oeste. A área possui de 3,1 ha com florestas de diferentes idades. A 

obtenção das imagens foi realizada com Veículos aéreos não tripulados (VANT) - drones, o 

processamento se dará através do software Q.GIS.3.22, Com as imagens já processadas será 

realizado o cálculo dos Índices de vegetação, parâmetro que permite avaliar a cobertura 

vegetacional e inferir a estimativa de produção de biomassa na área. 
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ATIVIDADE DA FOSFATASE EM SOLOS INOCULADOS COM BACTÉRIAS 

PROMOTORAS DE CRESCIMENTO VEGETAL E BIOMASSA DE MICROALGAS. 
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A utilização de bioinsumos contendo microrganismos para associação com plantas está sendo 

cada vez mais benéfica para o cenário agronômico. O uso dos inoculantes pode diminuir 

progressivamente a dependência brasileira de importação de produtos fosfatados para a adubação, 

ser um fator chave para verificação da ação do inoculante com a possível melhora da nutrição 

proveniente do solo e estímulo da atividade microbiológica. O objetivo deste trabalho foi verificar 

a influência da aplicação de bactérias solubilizadoras de P (BiomaPhos, contendo Bacillus 

megaterium (BRM 119), Bacillus subtillis (BRM 2084)) e de extrato de microalga Tetradesmus 

obliquus diretamente no solo e associado com sementes de milho (Zea mays), sobre a fração 

disponível de P. O experimento foi realizado em casa de vegetação em vasos de solo, sob 

delineamento inteiramente casualizado, de 4 repetições, com os seguintes tratamentos: 1) sem 

inoculação, sem plantio; 2) com adição direta de Biomaphos no substrato, sem plantio; 3) com 

adição direta de extrato de microalgas, sem plantio; 4) cultivado com plantio de sementes sem 

inoculação 5) com adição de BiomaPhos via inoculação de sementes, com plantio; 6) com adição 

de extrato de microalgas via inoculação da semente com plantio e 7) com inoculação de 

BiomaPhos e microalgas em sementes. As plantas foram crescidas por 60 dias e colhidas para 

análises do solo, que foram P disponível, pH e respiração microbiana; e das plantas foram 

comprimento radicular e massa seca. Os resultados mostram efeitos positivos significativos da 

aplicação de BiomaPhos sobre P disponíveis, pH, respiração microbiana, comprimento radicular 

e massa seca, mostram efeitos neutros da aplicação do extrato de microalga sobre as mesmas 

variáveis e para o tratamento com inoculação das três espécies de microrganismos, apresentam 

efeitos negativos sobre as mesmas variáveis. Com isso, é possível concluir que a aplicação direta 

de Biomaphos sobre o solo afeta a disponibilidade de P, acidez e a atividade microbiológica do 

mesmo. 
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A intensa atividade de exploração e transporte de petróleo e derivados através de vias marítimas, 

resultou na ocorrência de um maior volume de derrames de óleo, sendo uma ameaça para a 

qualidade dos ecossistemas costeiros. O estudo da dinâmica da zona costeira é fundamental para 

entender o comportamento do óleo. Nesse sentido, integrar os dados apresentados nas cartas de 

sensibilidade a derrames de óleo (Cartas SAO) através de índices de retenção aplicados em 

modelos lagrangeanos de dispersão de óleo é uma excelente ferramenta para criar planos de ações 

para contenção e recolhimento do óleo no ambiente costeiro em casos de acidente. Isso possibilita 

descrever o comportamento do movimento das partículas em grandes áreas, sobre diferentes 

condições ambientais e  intervalos de tempo distintos, indicando ambientes com maiores chances 

de retenção do óleo. O presente trabalho possui como objetivo desenvolver um índice geral de 

retenção de óleo integrado a  um modelo lagrangeano já em operação. São diversos os aspectos 

físicos, químicos e biológicos que interferem na probabilidade de retenção do óleo na costa. Os 

principais fatores responsáveis pela permanência do óleo considerados neste trabalho são: 

incidência de ondas, amplitude da maré, declividade, presença de vegetação e composição do 

substrato. A cada uma desses fatores foi atribuído valores para as condições em que retêm mais 

ou menos, sendo 0,1 a menor e 0,9 a maior retenção. Inicialmente foi aplicado esse conceito a 

uma área de manguezal, um dos ambientes mais sensíveis a derrames de óleo segundo as Cartas 

SAO, localizada na Baía de Paranaguá que possui uma zona portuária. Foram realizados testes 

iniciais considerando os índices de retenção de óleo para manguezais e zonas intermarés (baixios) 

para o Complexo Estuarino de Paranaguá através de um vazamento de óleo no porto em um 

período de sizígia e outro e quadratura. As estatísticas das partículas retidas em cada área estão 

sendo analisadas. A luz dos resultados, novos ajustes nos índices de retenção serão efetuados, 

além da  aplicação nos demais ambientes que compõem a zona costeira, visando maior precisão 

e especificidade do índice. 
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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 a influência da farinha de tenébrio (Tenébrio 

molitor) em dietas para jundiá. Para o desempenho zootécnico os alevinos de jundiá foram 

alimentados com dietas contendo níveis crescentes de substituição de farinha de peixe pela farinha 

de Tenébrio molitor, os peixes foram mantidos em 20 caixas de 180L em sistemas de recirculação 

onde foram utilizados 20 alevinos com cerca de 5g de peso vivo em cada caixa. Estes foram 

distribuídos de forma aleatória e alimentados com cinco tratamentos e quatro repetições de dietas 

com diferentes níveis de substituição da farinha de peixe pela farinha de Tenébrio molitor em 

níveis de 0%, 15%, 30%, 45% e 60%. As rações foram formuladas de forma a serem isoproteicas 

e isoenergéticas com 35% de proteína e 4210,0 kcal/kg de energia digestível. Foram feitas análises 

estatísticas, quanto à homogeneidade e normalidade. Os dados foram submetidos à análise de 

variância (Anova one-way) a 5% de probabilidade para determinar a diferença entre médias de 

tratamentos. Ao final do experimento foi avaliado o desempenho zootécnico dos animais (peso 

final e inicial, sobrevivência, ganho de peso, taxa de crescimento específico, conversão alimentar 

aparente, taxa de eficiência alimentar e taxa de crescimento específico) e avaliado a composição 

bromatológica para matéria seca (MS%), resíduo mineral (RM%), proteína bruta (PB%), extrato 

etéreo (EE%). Os resultados obtidos das análises de variância de sobrevivência, peso inicial, 

ganho de peso, conversão alimentar aparente, consumo de ração aparente, taxa de eficiência 

alimentar, taxa de crescimento específico, ganho de peso médio diário, não mostraram variações 

significativas. As análises bromatológicas apresentaram valores para matéria seca, resíduo 

mineral, proteína bruta, extrato etéreo, para todos os tratamentos com diferentes níveis de 

substituições, do peixe inteiro e sem cabeça e vísceras, também não mostraram variações 

significativas.   A farinha de tenébrio pode ser utilizada em dietas para jundiá em níveis de até 

60% de substituição da farinha de peixe. 
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A rocha basalto ocupa uma extensa área do território brasileiro, sendo uma parte do total de 

920.000 km² da América do Sul. A composição química, junto ao intemperismo, prove solos 

basálticos uniformes. Essa rocha vulcânica da Formação Serra Geral (FSG), encontra-se no 

contexto da Província Ígnea do Paraná.  No Paraná, a FSG é delimitada pelas bordas do Terceiro 

Planalto, onde afloram aproximadamente 90.000 km².  As rochas efusivas da FSG estão 

associadas a um derrame vulcânico que proporcionou tais características uniformes, assim há 

diferenças entre suas composições geoquímicas, morfológicas e mineralógicas dessas rochas, as 

quais influenciam os solos formados, mesmo que muitas vezes não abalizados. O objetivo deste 

trabalho científico é comparar as variações mineralógicas destes solos, derivados de diferentes 

litotipos de basalto da Formação Serra Geral, conforme a classificação da MINEROPAR (2018). 

Para tal fim, foram coletadas amostras em seis perfis de solo até rocha ou, em solos mais 

profundos, até 9 metros de profundidade, e em laboratório, analisado a mineralogia por 

difratometria de raios-X. Os locais de coleta das amostras estão situados no estado do Paraná, 

mais precisamente nos municípios de: Guarapuava (Formação Pitanga), Turvo (Formação 

Pitanga), Cascavel (Formação Paranapanema), Corbélia (Formação Paranapanema), Maripá 

(Formação Paranapanema) e Santa Helena (Formação Paranapanema). Com as amostras já 

separadas e identificadas, separou a fração argila da fração areia por tamisamento e a separou a 

fração silte por decantação. Após obter somente a fração argila, removeu-se os óxidos de ferro 

por solução de diotionito-citrato-bicarbonato (DCB), em banho maria a 60 ºC, sendo resíduo da 

extração analisado por termogravimetria para quantificar os teores de argilominerais de caulinita 

e gibbsita. Dentre os cincos perfis analisados, Gb apresentou valores entre 31 a 282 g/Kg, sendo 

P1 e P2 encontrado em locais com derrames mais ácidos e com um alto teor de Si, com maiores 

valores de Gb. A hipótese era de que os maiores teores de Si dificultariam a via de formação da 

Gb, pois tenderia formar argilominerais como a caulinita. A predominância de minerais na fração 

areia do Perfil 1 é de plagioclásios e piroxênios, e no Perfil 2 é de quartzo e plagioclásios, assim 

a maior presença de Gb na fração argila indica o maior grau de evolução, favorecido pelo processo 

de dessilicação, associado ao intemperismo. No Perfil 4, observou-se alto teor de Ct na fração 

argila, sugerindo uma desuniformidade do processo de dessilicação devido a outros fatores de 

formação 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  943 

MONITORAMENTO À CAMPO DE SINTOMAS DE MANCHAS FOLIARES E 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PARA O MANEJO QUÍMICO DE DOENÇAS EM SOJA 

SOB SISTEMA DE SEMEADURA ANTECIPADA. 

Nº 202212410 

Autor(es): Gabriela da Silva Olivo 

Orientador(es): Vivian Carre Missio 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Manchas Foliares, Manejo Químico, Monitoramento 

 

O experimento com o objetivo de realizar o monitoramento de manchas foliares e condições 

climáticas para tomada de decisão no manejo químico de doenças da soja, foi conduzido na 

estação experimental da Cooperativa C. Vale localizada no município de Palotina, Paraná, durante 

a safra de 2021/2022. Para a realização do ensaio foi utilizada a cultivar de soja  BS 2606 IPRO, 

de maneira que cada parcela experimental foi compreendida por 4 linhas com 5 metros de 

comprimento e 0,45 metros de espaçamento entre elas, sendo considerada área útil as duas linhas 

centrais. A semeadura ocorreu no dia 10 de setembro de 2021, com adubação de 300 Kg/ha. O 

delineamento experimental aplicado foram em blocos casualizados, composto por oito 

tratamentos e quatro repetições, da seguinte maneira: 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.  Foram realizadas avaliações da 

severidade das manchas foliares (mancha-alvo, mancha-olho-de-rã, doenças de final de ciclo 

DFCs e antracnose) com o auxílio de uma escala diagramática em 10 trifólios coletados dentro da 

área útil de cada parcela. As condições climáticas foram determinantes para que os índices de 

severidade das manchas foliares fossem baixos, bem como desencadearam a morte precoce das 

plantas. Durante a condução do ensaio a campo ocorreram médias de temperatura de 26°C, 

umidade relativa de 63% e precipitação de 3 mm, condições climáticas desfavoráveis ao 

desenvolvimento dos patossistemas e da cultura. Dessa maneira, os dados iniciais de doença não 

diferiram estatisticamente entre os tratamentos avaliados e a morte precoce das plantas de soja 

impossibilitou a sequência de coleta de dados bem como as análises de produtividade da cultura. 
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CULTIVO DE LÚPULO DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

O cultivo de lúpulo no Brasil é recente e o sistema de condução mais adequado para ainda não foi 

definido, utilizando treliças altas como em outros países. O sistema de condução latada surge 

como possibilidade, tendo obtido sucesso para o cultivo de videiras e maracujazeiros. O lúpulo é 

uma planta que necessita um sistema de sustentação para subir, o que possibilita as folhas terem 

maior incidência de luz solar sobre ela. Uma vez que possuímos diversos fatores que influenciam 

em qual tipo de sistema empregar, esses que podem ser topografia do terreno, qual a forma de 

colheita e o investimento que o produtor disponha. Para conduzirmos utilizamos um tutor que 

podem ser feitos de qualquer material que possibilita a planta fixar sobre eles. Relatos de estudos 

mostram que não existe um sistema de condução que seja condizente com o Brasil e proporcione 

a planta crescer e se desenvolva de forma correta. O objetivo deste estudo foi avaliar duas 

cultivares de Lúpulo conduzidas em latadas na região oeste do Paraná. O experimento foi 

conduzido em uma área experimental em Palotina, com plantas conduzidas em latada de 2 metros 

de altura. Os tratamentos instalados no sistema de condução em latada foram as cultivares 

Hallertau Mittelfrüher e East Kent Goldings, com delineamento inteiramente casualizado e 6 

repetições. As formas de avaliações consistiram na caracterização vegetativa, produção de cones 

por planta (kg) e a produtividade (kg.ha-1). A avaliação vegetativa foi realizada a cada 5 dias a 

partir do primeiro dia de agosto, com a trena a altura de 6 plantas até a chegada no ápice da 

estrutura de condução (2 m). A produtiva foi avaliada na colheita pela massa da planta inteira, 

massa fresca de cones, comprimento e largura de cones (cm), comprimento de raquis (cm) e 

número de brácteas. Determinando assim a produção de cones por planta e a produtividade das 

cultivares. Tanto as Hallertau Mittelfrüher e East Kent comportaram de maneira semelhantes em 

relação ao seu potencial produtivo em sistema de condução latada, que tiveram valores 

significativos quando comparada a outras regiões que cultivam o lúpulo, demonstrando-se em 

colheitas futuras serem mais prosperas em relação a produção e produtividade 
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O presente trabalho analisa a importância dos Protocolos no Projeto Interinstitucional de Ciência 

Cidadã na Escola. O desenvolvimento de protocolos é uma das práticas iniciais para a construção 

de um projeto de Ciência Cidadã, visando sistematizar práticas para a futura coleta e constituição 

dos dados pertinentes para o projeto. O Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola, 

tem como objetivo estruturar um projeto de Educação Científica no estado do Paraná, onde 

professores e estudantes apliquem os protocolos em sala de aula. Os protocolos propostos foram 

desenvolvidos tendo como enfoque o ensino das ciências exatas e da natureza, envolvendo assim 

a matemática, a física, a química, a biologia, além da educação ambiental. No total foram 

desenvolvidos 10 protocolos, sendo eles sobre a água, o ar/atmosfera, o trânsito, as praias, o solo, 

a biodiversidade, a energia, o território, a astronomia e a saúde. Com experimentos e abordagens 

para a coleta de dados das pesquisas, nas quais se utilizaram tecnologias e estudos científicos para 

ampliação de conhecimento e consciência cidadã/cidadania dos estudantes. A aplicabilidade do 

protocolo na escola foi elaborada com base no ensino por projetos de investigação e iniciação às 

técnicas científicas com o intuito de desenvolvimento educacional e social. Os protocolos foram 

propostos e ajustados para a implantação nas escolas com expectativa de grandes resultados e 

maior inserção na educação e na formação continuada de professores. Dessa forma, as instituições 

provenientes de desenvolvimento do projeto apresentaram interesse em atuar diretamente com a 

formação de professores para o ensino de ciências. Visto que, a formação de professores junto 

aos experimentos e auxílio da ciência cidadã podem vir a contribuir com os processos de ensino 

e de aprendizagem dos estudantes. Ainda, acredita-se que a partir desses incentivos, as 

construções e trocas de saberes entre escola básica e ensino superior podem ser fortalecidas, além 

da difusão de práticas científicas que estimulem os estudantes e professores a experienciar. 
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A resistência de plantas daninhas a herbicidas é hoje um dos maiores desafios da agricultura no 

Brasil e no mundo, se tratando de resistência, são relatados atualmente mais de 500 casos únicos 

de resistência a mecanismos de ação de herbicidas. Dentre as plantas que apresentam esta 

característica no Brasil destaca-se hoje o caruru, planta do gênero Amaranthus de grande 

agressividade e alta intensidade de interferência em cultivos como soja e milho. Objetivou-se, 

portanto, no trabalho a identificação de ocorrência e dispersão de plantas de caruru com 

resistência a cinco mecanismos de ação distintos de herbicidas (glyphosate, chlorimuron, 

fomesafem, amônio-glufosinato e 2,4-D) nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Foram 

estabelecidos 100 postos de coleta das sementes em áreas produtivas distribuídas nos dois estados, 

as quais foram submetidas aos testes com dose cheia e dobrada dos herbicidas e avaliadas após 

28 dias. Foram então visualmente classificadas quanto a suscetibilidade de controle, alta (controle 

acima de 80%), média (controle entre 70 e 80%) e baixa (controle inferior a 70%). Os dados 

referentes aos controles foram analisados e representados em gráficos e mapas relacionando as 

doses e porcentagem de controle para cada estado. Nas sementes coletadas no Paraná foram 

observados indivíduos com baixa suscetibilidade para o glifosato e principalmente para o 

clorimuron, ocorrendo também casos de suscetibilidade múltipla aos dois herbicidas. Nas 

sementes coletadas no Mato Grosso do Sul não foi observada presença de baixa suscetibilidade 

em nenhum dos cinco mecanismos de ação dos herbicidas testados, ocorrendo, entretanto, 

suscetibilidade média em cerca de 8% da população tratada com o dobro da dose de clorimuron. 

Com relação ao fomasefem e glufosinato foi observada alta suscetibilidade (acima de 80% de 

controle) para dose cheia em ambos os estados. Com relação aos resultados obtidos é observado 

que a presença de resistência em plantas daninhas nas regiões analisadas é resultado de má 

utilização de ferramentas para o controle das mesmas, tornando o controle ainda mais dificultado 

com a baixa sucetibilidade de algumas plantas aos herbicidas analisados, sendo reforçado também 

a importância do monitoramento de possíveis plantas resistêntes. 
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O processo de aluminização por pack-cementation é muito utilizado em ligas de aços inoxidáveis 

para proteção à corrosão e oxidação, em altas temperaturas, através da difusão de um material de 

adição na liga metálica a ser protegida, no qual terá sua microestrutura superficial alterada, 

modificando suas propriedades mecânicas em relação à liga original. Para execução do processo, 

deve-se preparar uma mistura de pós, chamada de pack-mistura, nesse caso ela foi composta de 

10% de alumínio(Al), material que vai ser difundido, 3% de cloreto de amônio(NH4Cl), como 

ativador da reação e 87% de alumina(Al2O3), material inerte utilizado para melhor distribuição 

do substrato, onde o material será imerso e, na sequência, será colocado em um forno com a 

atmosfera inerte, onde é retirado todo o oxigênio e preenchido com argônio. Para a análise de 

resultados, foram utilizados 3 parâmetros de tempo: 30 minutos, 1 hora e duas horas em uma 

temperatura constante de 850 C°. Durante o processamento, na pack-mistura ocorrem algumas 

reações que resultam na criação do revestimento, tais reações incluem: formação de vapores de 

haletos que transportam o elemento a ser difundido e sua consequente reação com  substrato, 

gerando a deposição do elemento na superficície, difusão do elemento em estado sólido para 

dentro do substrato. Neste estudo foram utilizadas ligas de aço 348, austenítico e inox, composto 

com cromo e níquel e Zircalloy 4, uma liga de Zircônio, ambas com a finalidade de analisar as 

propriedades dos revestimentos, em altas temperaturas, para o revestimento do núcleo de usinas 

nucleares. Os resultados mostraram que o Zircalloy é uma liga que apresenta boa difusibilidade, 

criando largas camadas de alumínio para o tempo de 30 minutos, entretanto, as camadas formadas 

no ensaio de duas horas ficaram extremamente frágeis, por serem espessas demais, gerando 

fragmentações ao longo da camada. Para o aço 348 as camadas são mais finas e, 

consequentemente, menos frágeis, criando uma camada uniforme, com ausência de fragmentação.  
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O objetivo do trabalho foi analisar a influência de diferentes doses de Água Residuária da 

Suinocultura (ARS) e de formas de cobertura do solo sobre o crescimento de mudas de 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (Angico), Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 

(Canafístula), e Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl (Pau-Marfim). O experimento foi 

instalado na UFPR - Setor Palotina. O plantio foi feito em out/20 em 12 parcelas onde cada parcela 

recebeu oito mudas/espécie com espaçamento de 3 x 3 m entre linhas e entre plantas. Ao todo 

foram plantadas 96 mudas/espécie. O delineamento utilizado foi do tipo DIC (Delineamento 

Inteiramente Casualizado), com 12 tratamentos: T1 = Crotalária + Braquiária + 0 L/m² ARS, T2 

= Crotalária + Braquiária + 1 L/m² ARS , T3 = Crotalária + Braquiária +2 L/m² ARS, T4 = 

Crotalária + Braquiária +  3 L/m² ARS, T5 = Crotalária + Braquiária + 4 L/m² ARS, T6 = 

Crotalária + Braquiária + 5 L/m² ARS, T7 = Mucuna, T8 = Feijão de Porco, T9 = Guandu-Anão, 

T10 = Braquiária + Braquiária, T11 = Sem Capina e T12 = Com Capina. Foram feitas quatro 

aplicações de ARS entre dez/20 e maio/22 com intervalos de 180 dias. Aos 630 dias foi realizada 

a mensuração morfométrica das mudas e o levantamento da viabilidade à campo. Os dados foram 

submetidos à Análise de Variância e Teste Tukey (P<0,05). A mortalidade total foi de 29,8% (86 

mudas) sendo 5,5% foram de angico, 7,9% de pau-marfim e 16,3% de canafístula. Entre os 

tratamentos foi o T8 onde ocorreu maior mortalidade geral 70,8% (n = 17) e em T5 registrou-se 

100% de viabilidade das mudas. Em relação às espécies, o angico apresentou maior mortalidade 

em T7 e T10 (16,6% cada), o pau-marfim em T8 (29,1%) e a canafístula em T1, T7 e T8 (29,1% 

cada). A ARS promoveu diferença significativa entre as mudas de angico e pau-marfim (em altura 

e diâmetro) entre os diferentes tratamentos. Isso não foi observado para mudas de canafístula. 

Para o angico as maiores médias de crescimento em altura e diâmetro foram em T4 com 2,08 m 

e 4,38 cm, respectivamente. As menores médias foram em T7 com 0,69 m e 1,4 cm.  Para o pau-

marfim, T3 registrou as maiores médias para altura e diâmetro com 1,37 m e 2,31 cm, 

respectivamente. As menores médias foram em T11 com 0,4 m e 0,60 cm. Para a canafístula as 

maiores médias de crescimento em altura e diâmetro foram em T4 e T5 com 2,54 m e 5,39 cm, 

respectivamente. As menores médias foram em T12 com 0,91 m e 1,87 cm. A mortalidade foi 

maior nos tratamentos que não receberam ARS e as plantas com maior níveis de altura e diâmetro 

estavam implantadas em tratamentos com aplicação de ARS. 
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A utilização de propagação vegetativa via estaquia é um método que ocorre com muita frequência 

para a propagação de plantas ornamentais, as quais possuem grande potencial econômico no 

Brasil. Atualmente, o mercado interno de flores e plantas ornamentais movimenta cerca de 1 

bilhão de reais ao ano, e, estima-se, a geração de 50 mil empregos. Tendo em vista o grande 

potencial da área, este trabalho visa o melhoramento e aceleração da técnica de estaquia em 

plantas ornamentais com a associação da biomassa de microalgas Tetradesmus obliquus. O 

experimento foi realizado em ambiente fechado com iluminação natural, na região metropolitana 

de Curitiba/PR, conduzido durante trinta dias. Para verificar os efeitos aditivos do uso hidropônico 

do extrato da microalga foram analisadas tres espécies vegetais diferentes (Mentha spicata - 

Hortelã, Sedum morganianum - Rabo de burro, Irecine herbistii- Coração magoado) sob ação de 

quatro tratamentos (T0 = água; T1= 50ml solução estoque 3% + 900ml água; T2 = 100ml 

soluçãoestoque 3% + 950ml água; T3 = 200ml solução estoque 3% + 800ml água) em cinco 

repetições cada. Totalizando desse modo sessenta amostras. A solução 3% do extrato de 

microalgas citado alteriormente foi realizada por meio da maceração da biomassa a qual foi 

diluída em uma proporção de 3g em 100ml de água. Cada explante recebeu 100ml de seu 

respectivo tratamento. Não houve diferença significativa no comprimento das raízes, mas 

visualmente nota-se mais ramificações nas estacas tratadas com extrato de microalgas. Por isso, 

as raízes foram conservadas em alcool 70%, afim de sessar seu desenvolvimento. Serão analisadas 

posteriormente no software WhinRhizo, que mede volume e área de raízes em uma análise 

tridimensional para confirmar possíveis efeitos no processo de enraizamento dos explantes.  
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Os dejetos líquidos de suínos (DLS) tem gradativamente se mostrado uma possibilidade de tornar 

o sistema agrícola mais sustentável. Essa prática vem sendo adotada largamente principalmente 

em regiões de produção com grande concentração de animais sob confinamento, pois se trata de 

uma forma de descarte destes resíduos, sendo promissora, mas que necessita de monitoramento 

devido as influências que pode provocar no sistema e na funcionalidade do solo. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a influencia da aplicação de doses de dejeto líquido de suíno 

na produtividade e na atividade biológica do solo sob cultivo de milho em casa de vegetação em 

condição de vasos. O experimento foi conduzido sob delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), contendo cinco repetições: T1- controle com adubação mineral; T2- adubação mineral e 

com 40m3/ha de dejeto líquido de suíno; T3- adubação mineral com 20m3/ha de dejeto líquido 

de suíno; T4- metade da adubação mineral com 40m3/ha de dejeto líquido de suíno; T5- metade 

da adubação mineral com 20m3/ha de dejeto líquido de suíno. Todas as avaliações foram 

realizadas aos 80 dias após a semeadura do milho, sendo estas: massa fresca e seca de raiz (MFR 

e MSR), massa fresca e seca de parte aérea (MFPA e MSPA), altura de plantas (AP) e altura de 

inserção de espiga (AIE) referentes aos aspectos vegetativos. Para os atributos biológicos foi 

coletado solo a analisado RBS (Respiração Basal do Solo), C-BMS (Carbono da Biomassa 

Microbiana do Solo), qCO2 (quociente metabólico do solo) e UFC (Unidade Formadora de 

Colônia). Todos dados obtidos forma submetidos a normalização e avaliados pelo teste de Tukey 

a 5% de significância. Referente as biometrias observadas e analisadas, T4 foi único tratamento 

que teve destaque, com 1,71m AP, 160 gramas de MFPA e 60 gramas de MSPA, demonstrando 

assim um incremento de 11,70%, 18,75% e 33,33% respectivamente, se comparado a T1. 

Considerando os atributos biológicos, o maior valor de C-BMS apresentado foi por T5 com valor 

de 327,42 mg C kg-1 solo, demonstrando um incremento de 19,02% se comparado ao controle. 

Além disso, mostra uma redução de 38,73% na RBS com valor de 1,93mg C-CO2 kg-1 solo hora-

1, também comparada a T1. Demais atributos biológicos do solo não apresentaram diferenças 

estatísticas significativas. Com este trabalho podemos observar que o dejeto líquido de suíno é 

uma opção promissora para adubação, unida a adubação mineral, além de notar a crescente 

demanda por estudos na área para se definir doses e parâmetros de aplicação deste resíduo. 
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o objetivo deste estudo foi avaliar as funcionalidades e potencialidades dos remanescentes do 

despolpamento de pitaya. As amostras de remanescentes de pitaya continham mucilagem e 

semente. Elas foram submetidas a três processos de secagem: em estufa convencional (EC) a 

temperatura de 85 °C por 24 horas, em estufa a vácuo (EV) a temperatura de 85°C por 6 horas, e 

por liofilização (L), aproximadamente a – 50°C, 300 µmHg de pressão por 72 horas. Após os 

processos de secagem, as amostras foram moídas e avaliou-se a potencialidade nutricional por 

meio das análises de conteúdo mineral a 550 ºC por 4 horas em mufla, lipídeos totais por extração 

com éter etílico por 4 horas sob refluxo, teor de proteína totais pelo método de Kjeldahl, açúcares 

redutores e não redutores por espectrofotometria UV-Vis. Em relação a funcionalidade, 

determinou-se o teor de compostos fenólicos totais (CFT) expressos em miligramas de 

equivalentes de ácido gálico (EAG) por grama de amostra e betacianinas totais (BET), 

determinados em espectrofotômetro UV/Vis em 765 e 535,5 nm, respectivamente. O potencial 

antioxidante foi avaliado pelos métodos FRAP e ABTS. O teor de conteúdo mineral para EC foi 

de 5,14 ± 0,19 g 100 g-1, enquanto para EV foi de 5,23 ± 0,00 g 100 g-1 e 5,07 ± 0,14 g 100 g-1 

para L. Em relação ao teor de lipídeos, obteve-se 3,56 ± 0,12 g 100 g-1 para EC, 3,91 ± 0,44 g 

100 g-1 para EV e 3,94 ± 0,49 g 100 g-1 para L. O teor de proteínas foi considerado elevado para 

todas as amostras, sendo de 11,07 ± 0,22 g 100 g-1 para EC, 11,72 ± 1,57 g 100 g-1 para EV e 

11,89 ± 0,53 g 100-1 para L. Os carboidratos foram expressos em termos de açúcares redutores 

(7,16 ± 0,34 a 10,64 ± 0,16 g de glicose em 100g) e de açucares não redutores (7,20 ± 0,32 a 

10,34 ± 0,14 g de sacarose em 100g). Em relação a funcionalidade, obteve-se para o teor de CFT 

para a secagem EC, em torno de 23,73 ± 3,16 mg EAG g-1, para secagem EV, 16,92 ± 0,07 mg 

EAG g-1, e para L, 39,25 ± 1,77 mg EAG g-1. Enquanto os teores de betacianinas foram de 76 ± 

1,06 mg 100 g-1, 136,98 ± 4,11 mg 100 g-1 e 170,67 ± 0,61 mg 100 g-1, para EC, EV e L, 

respectivamente. Os resultados obtidos indicam que os remanescentes do despolpamento podem 

ter potencial tanto funcional quanto nutricional, além de poderem ser aplicados em produtos 

alimentícios. 
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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 traz 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 foi realizada uma ida a campo no dia 12/07/2022,  para a região nordeste de Santa 

Catarina, no município de Doutor Pedrinho, para analisar estruturas do Grupo Itararé e 

futuramente compará-las com os Modelos Virtuais de Afloramento. Os objetos de estudo foram 

dois afloramentos, o primeiro sendo o contato entre sequência 2, composta pelo folhelho Lontras, 

com a sequência 3, formada por os turbiditos, os quais apresentam adelgaçamento devido a 

estrutura do folhelho. O segundo afloramento pertence a sequência 1 e é constituído por arenitos 

de granulometria fina a média, conglomerados e diamictitos. Os litotipos vão se intercalando 

desde a sua base ao topo. Nos locais foram realizados voos com um Drone Phantom 4 para a 

aquisição de imagens. Para o primeiro afloramento realizou-se 134 fotografias, enquanto para o 

segundo 343 devido a sua grande extensão. A etapa seguinte da coleta de dados consiste no 

processo de sobreposição, o qual irá unir as fotos através de pontos em comum, transformando, o 

que anteriormente tinha somente duas dimensões, em uma estrutura 3D. Para essa elaboração 

inicial foi utilizado o software Agisoft, o qual possui uma interface intuitiva, à medida que os 

estágios dentro do programa vão avançando é liberada a próxima fase de construção do Modelo 

Virtual de Afloramento. Na aba Workflow são adicionadas as imagens que serão sobrepostas, 

após ocorre o alinhamento destas. Na sequência é criada uma nuvem de pontos 3-D "esparsa". 

Nesse estágio ocorre a primeira limpeza excluindo pontos “estourados”. A próxima etapa consiste 

em densificar esses pontos. Dentro do Agisoft será selecionado “Build DEM” que cria uma nuvem 

“densa”. Após mais um passo de limpeza o Modelo Virtual de Afloramento é gerado. 
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O objetivo da pesquisa foi avaliar o aproveitamento de cama de aviário, lodo de tratamento de 

efluentes e bagaço de mandioca para posterior queima através da peletização desses resíduos, 

caracterizando-os para produção de pellets com diferentes proporções de cama de aviário e lodo, 

comparando a utilização do bagaço de mandioca e amido, como aglutinantes no processo. Após 

a coleta dos resíduos, foi determinada a umidade in natura de cada um. Realizou-se a 

caracterização dos resíduos antes da peletização, através da análise imediata seguindo as normas 

ASTM E871-82 (1982a), ASTM E872-82 (1982b), D1102-84 (1984), duas análises ainda serão 

feitas, a determinação do poder calorífico pela norma ASTM D5865-19 (2019) e teor de lignina 

pela norma NBR7989 de 02/2010. Para a produção dos pellets, foram definidos três tipos de 

misturas para o teste: cama de aviário e lodo (C+L); cama de aviário, lodo e bagaço de mandioca 

(C+L+B), com 2% de bagaço de mandioca em cada ensaio; cama de aviário, lodo e amido 

(C+L+A), com 2% de amido em cada ensaio. Para as misturas (C+L), (C+L+B) e (C+L+A), a 

quantidade de lodo foi variada em 0, 10 e 20%. Todo material utilizado foi parcialmente seco até 

atingir 10-12 % de umidade. A peletização será feita e após isso, os pellets serão caracterizados 

seguindo as metodologias aplicadas para as matérias-primas, submetidos a testes de densidade e 

análises físicas. Os resultados da análise de umidade in natura da cama de aviário, lodo e bagaço 

de mandioca foram, respectivamente, de:  (20,91±0,01); (61,66±0,01) e (90,75±0,01) %. O teor 

de voláteis da cama de aviário, lodo e bagaço de mandioca foram, respectivamente: (57,58±0,95); 

(86,30±0,80) e (84,55±0,08) %. O teor de cinzas da cama de aviário, lodo e bagaço de mandioca 

foram, respectivamente: (34,42±1,13); (7,58±0,03) e (2,34±0,14) %. O teor de carbono fixo da 

cama de aviário, lodo e bagaço de mandioca foram, respectivamente: (8,01±0,94); (6,12±0,82) e 

(13,11±0,15) %. Com as demais análises espera-se que o teor de cinzas dos pellets diminua com 

o aumento da quantidade de lodo e que o teor de materiais voláteis aumente com o aumento do 

percentual de lodo. Com as análises físicas dos pellets produzidos será possível determinar se o 

amido pode ser substituído pelo bagaço de mandioca servindo como aglutinante do processo de 

peletização. Como conclusão espera-se determinar qual mistura de resíduos foi a com mais 

vantagens para a geração de energia. 
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No primeiro quadrimestre de 2022 mais de 1,3 milhões de empresas foram abertas no Brasil 

segundo o Ministério da Economia, este crescimento resulta em um mercado cada vez mais 

competitivo, o que influencia diretamente nas exigências do consumidor final. As organizações 

precisam se reinventar constantemente para sobreviver neste cenário, desta forma o embarque de 

tecnologias é visto como um fator primordial na melhoria e otimização de processos. Neste 

contexto, a Pesquisa Operacional (PO) é vista como um apoiador as tomadas de decisão, 

principalmente nas indústrias de bem de consumo, decisões realizadas de maneira empírica 

passam a ser mais assertivas com embasamento teórico e uma interface cada vez mais tecnológica. 

Com o objetivo de propor soluções alternativas de sequenciamento de operações, o problema 

Flexible Job Shop Scheduling em conjunto com a Metaheurística Simulated Annealing e Teoria 

dos Grafos se mostrou eficaz nos estudos anteriores garantindo um lead time menor que o 

praticado na empresa objeto de estudo, sendo assim, esta pesquisa tem o foco em aprimorar o 

programa computacional já desenvolvido adicionando a designação de máquinas como um 

diferencial, o que possibilita uma programação da produção com menos desperdícios, produzindo 

uma maior quantidade de produtos em um espaço de tempo cada vez menor, sem deixar de atender 

os níveis de qualidade especificados. O Flexible Job Shop é uma generalização do Job Shop com 

máquinas 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. Os 

resultados computacionais obtidos mostram que o aprimorando proposto é mais eficiente que a 

primeira versão do programa, obtendo melhores resultados em tempo computacional 

consideravelmente menor. 
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Atualmente, o biodiesel é reconhecido como biocombustível no mundo inteiro, por ser 

proveniente de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, incluindo as residuais, 

sendo uma alternativa para substituir o óleo diesel por ser atóxico, não conter enxofre em sua 

composição, sendo ambientalmente correto. Para ampliar sua utilização, independente da 

temperatura ambiente, são cada vez mais necessários os estudos visando a melhoria das 

propriedades de fluxo a frio do biodiesel oriundo das diferentes matérias-primas. 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. Para a solução deste problema, frequentemente enfrentado pela cadeia produtiva 

do biodiesel na região sul do Brasil, onde baixas temperaturas são observadas em grande parte do 

ano, este Plano de Trabalho propõe a produção de ésteres graxos, utilizando álcoois de diferentes 

tamanhos de cadeia e óleos vegetais menos convencionais, e avaliar o efeito da estrutura dos 

compostos sobre os valores de ponto de névoa (CP) e de ponto de fluidez (PP). Nesse contexto, 

realizou-se atransesterificação do óleo de girassol, utilizando o álcool metílico na razão molar 6:1 

(metanol: óleo), catalisado por hidróxido de sódio (0,7% em relação à massa do óleo). O óleo foi 

pré-aquecido e a mistura de metanol e hidróxido de sódio foi adicionada ao óleo, com controle de 

temperatura e agitação magnética. Ao final da reação, foi recuperado o álcool em excesso, 

utilizando o rotaevaporador, e o produto da reação, o biodiesel, foi separado da glicerina por 

decantação. O biodiesel foi lavado com água destilada e solução saturada de NaCl, seco com 

sulfato de sódio anidro e filtrado. Também foi estudada a síntese de poligliceróis lineares para a 

produção de biolubrificantes. Foi desenvolvida uma nova rota para a obtenção do poliglicerol a 

partir da glicerina, coproduto obtido na síntese do biodiesel. Diferentes condições experimentais 

geraram poligliceróis em excelentes rendimentos (em torno de 95%), que estão puros, de acordo 

com análises por FTIR, e estão sendo caracterizados por RMN, GPC, DSC, TGA e MALDI-TOF 

em outros laboratórios parceiros, na UFPR. 
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Durante a Era Comum (últimos 2000 anos) ocorreram dois grandes eventos, o Ótimo Climático 

Medieval e a Pequena Idade de Gelo, que apresentam respectivamente temperaturas terrestres 

mais quentes e mais frias. Variações essas, conhecidas por terem ocorrido de forma natural. 

Apesar disso, desde a Revolução Industrial, foi possível observar um aumento constante da 

temperatura da Terra, associada à entrada de dióxido de carbono (CO2) de origem antrópica na 

atmosfera. O oceano, por sua vez, auxilia na regulação climática do planeta, devido sua atuação 

como um sumidouro de dióxido de carbono em excesso aportado para a atmosfera. Com isso, os 

impactos da ação humana no oceano vão além do aumento da temperatura da superfície do mar 

(TSM), uma vez que a maior entrada  de dióxido de carbono no oceano, resulta, entre muitos 

fatores, na diminuição do pH. Essas alterações nas condições ambientais marinhas, afetam 

diretamente os organismos calcificadores, como os foraminíferos planctônicos, que são 

comumente utilizados como proxies para as reconstruções ambientais na paleoceanografia. 

Dentro desse contexto, o principal objetivo deste trabalho é avaliar os impactos dos principais 

eventos climáticos que ocorreram na Era Comum nas condições ambientais (TSM e pH) das águas 

superficiais do Atlântico Sudoeste. Para que isso fosse alcançado, dois testemunhos sedimentares 

marinhos (NAP62-2 e NAP68-2), que foram coletados na margem continental brasileira, foram 

investigados quanto à razão Mg/Ca e o peso normalizado por tamanho (SNW - size normalized 

weight) de testas de foraminíferos planctônicos, Globigerinoides ruber e Trilobus sacculifer, 

respectivamente. A partir desses resultados, será possível compreender como a resposta do 

Oceano Atlântico Sudoeste a eventos climáticos da Era Comum, naturais e antropogênicos, 

buscando fornecer um panorama mais robusto sobre o papel da ação humana nesta porção do 

Oceano Atlântico e sua possível resposta às mudanças climáticas futuras. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  957 

INVESTIGAÇÃO DA REAÇÃO ÁLCALI AGREGADO USANDO ENSAIOS DE 

QUANTIFICAÇÃO DE DANOS 

Nº 202212465 

Autor(es): Sandrieli dos Santos Ciriaco 

Orientador(es): Marcelo Henrique Farias de Medeiros 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Durabilidade, Reação Alcáli-Agregado, Reações Expansivas 

 

A reação álcali-agregado (RAA) é uma reação expansiva causada pela interação do agregado 

reativo com os álcalis presentes no concreto, na presença de umidade. Este mecanismo de 

deterioração se manifesta com o surgimento de fissuras, afetando a durabilidade do concreto. 

Dentro do tema RAA, poucas pesquisas no Brasil utilizam ensaios de avaliação de dano como o 

Damage Rating Index (DRI) e o Stiffness Damage Test (SDT). Este trabalho teve como foco a 

implantação do ensaio Damage Rating Index (DRI) no Laboratório de Materiais e Estruturas da 

Universidade Federal do Paraná (LaME-UFPR) através de uma transferência tecnológica com a 

Universidade de Ottawa, no Canadá. Para isso, alguns agregados do Paraná com potencial de 

serem reativos foram usados para a moldagem de corpos de prova cilíndrico de 10 x 20 cm, 

submetidos a condições favoráveis à ocorrência de reação álcali-agregado. Estes corpos de prova 

foram monitorados em termos de expansão causada por RAA e posteriormente foi realizada a 

avaliação por DRI em algumas idades de exposição. O procedimento de ensaio envolveu a 

execução de um corte longitudinal e polimento da superfície interna de cada um dos corpos de 

prova. Em seguida, realizou-se uma avaliação baseada na classificação e quantificação de fissuras 

usando um microscópio com aumento de até 16 vezes. Os resultados mostraram que esta técnica 

de mensuração de danos por RAA é eficaz, de modo que os dados de expansão por RAA 

apresentaram relação direta e linear com o aumento do DRI. Diante do exposto, concluiu-se que 

a ferramenta de mensuração do Damage Rating Index (DRI) por microscopia está implementada 

no LaME-UFPR, testada e é eficaz para as pesquisas sobre RAA. Deve-se destacar que a 

experiência com o uso deste tipo de técnica tem forte relação com o operador devido a seu caráter 

de subjetividade, de modo, que é importante que o microscopista seja muito bem treinado e não 

seja trocado ao longo de um estudo que se baseie na avaliação por DRI. 
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O estudo de Qualidade do Solo (QS) exige que sua avaliação considere atributos biológicos, 

físicos e químicos do solo em abordagens holísticas e integradoras. Porém, os trabalhos sobre o 

tema nem sempre consideram essa compreensão. Analisamos as produções científicas em QS 

desenvolvidas e publicadas no Brasil, entre 1990 até 2021, a fim de verificar o contexto e a 

abordagem sobre o tema. Para isso, realizamos uma busca por artigos no Portal de Periódicos da 

CAPES/MEC utilizando as palavras-chaves “qualidade do solo” or “saúde do solo” e os filtros 

língua portuguesa e desenvolvidos no Brasil, e obtivemos 267 artigos. Os resumos desses 

trabalhos foram formatados e distribuídos em oito corpus textuais, de acordo com dois contextos 

de análise – temporal e regiões geográficas: 1990 a 2000, 4 resumos; 2001 a 20101, 106 resumos; 

2011 a 2021, 157 resumos; região Sul, 77 resumos; região Sudeste, 78 resumos; região Nordeste, 

55 resumos; região Centro-Oeste, 50 resumos e região Norte, 7 resumos. Cada corpus textual foi 

submetido à análise de similitude, utilizando o software IRaMuTeQ, objetivando verificar a 

ligação das palavras e identificar os contextos que estavam inseridas. No conjunto de trabalhos 

selecionados e usando a análise de similitude textual verificamos que o tema QS no Brasil nos 

primeiros dez anos de estudos (década entre 1990 e 2000) foi relacionado às dimensões biológica, 

física e química do solo, demonstrada pela formação dos grupos separados das palavras referentes 

a esses atributos. Com o passar do tempo, de 2001 a 2021, QS foi associada a atributos físicos do 

solo e os compartimentos de carbono se constituíram o indicador-chave. Regionalmente, as 

avaliações focaram em comparações de sistemas de manejo e uso da terra com os ecossistemas 

nativos característicos de cada região, como Cerrado e floresta tropical. Os atributos físicos foram 

associados à QS em todas as regiões, e o estoque de carbono como indicador-chave foi comum a 

todas. A relação da QS com a biodiversidade apareceu somente nos estudos da região Sul. A 

análise dos trabalhos estudados indicou que a abordagem da QS no Brasil tem a preocupação de 

ser medida por meio de indicadores-chave, em especial C orgânico do solo, e que esses possam 

representar a condição que se encontra o solo de ecossistemas agrícolas. Desta forma, a análise 

integradora e holística da QS não é contemplada em sua essência. 
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Os solventes eutéticos profundos (DES) são formados por ao menos uma molécula aceptora de 

ligação de hidrogênio (HBA) e outra doadora de ligação de hidrogênio (HBD). Com a crescente 

tendência do uso de DES em alimentos devido a suas propriedades de solubilização e 

estabilização de compostos bioativos e atoxicidade, torna-se necessário verificar a sua influência 

no processo de digestão proteica. Na digestão proteica, a enzima pepsina presente no estômago 

hidrolisa as ligações peptídicas formadas preferencialmente por aminoácidos hidrofóbicos. Dessa 

forma, o objetivo deste trabalho foi estudar o efeito dos DES formados por ácido málico e ácido 

cítrico como HBD e cloreto de colina como HBA na hidrólise enzimática da albumina do soro 

bovino (BSA) pela pepsina. Para prever se há interação entre a pepsina e a BSA com as moléculas 

que compõem os DES utilizou-se o docking molecular por meio do software Autodock Vina. As 

cinéticas das reações de hidrólise enzimática foram realizadas experimentalmente utilizando água 

(sistema controle) e DES como meio reacional em pH 2 a 37 °C por 15 min. Os parâmetros da 

cinética enzimática foram obtidos por meio da equação de Lineweaver-Burk, sendo eles a 

constante de Michaelis-Menten (Km) e a velocidade máxima da reação (Vmax). Como resultado 

do docking molecular, obteve-se os valores de maior afinidade, em kcal.mol-1, cuja pose foi 

analisada com o Pymol. Previu-se que os HBDs interagem com a tirosina presente na BSA, ao 

analisar as imagens para as posições de maior afinidade, correspondendo a -5,2 kcal.mol-1, para 

o ácido málico, e -5,5 kcal.mol-1 para o ácido cítrico. Além disso, há uma afinidade prevista de -

4,2 e -5,3 kcal.mol-1 para o ácido málico e ácido cítrico, respectivamente, para a interação com a 

pepsina. Quanto ao cloreto de colina, obteve-se uma afinidade de aproximadamente -3,0 kcal.mol-

1 para todas as posições. Pela cinética enzimática, obteve-se Km de 727,7 mg/ml para o controle, 

enquanto que para a reação em meio de DES, foi de 26,3 e 270, 7 mg/ml para o ácido cítrico e 

málico, respectivamente. Quanto menor Km, maior é a interação enzima-substrato. Concluiu-se 

que as moléculas do DES interagem com a pepsina e a BSA, e que há uma maior interação entre 

a BSA e a pepsina quando a reação ocorre em um meio formado por DES. Dessa forma, o DES 

possui influência na digestão enzimática da BSA pela pepsina, sendo necessário estudos 

adicionais para avaliar os possíveis mecanismos envolvidos na catálise enzimática em meios 

contendo esses solventes. 
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Esta pesquisa teve por objetivo avaliar os possíveis ganhos na aprendizagem de participantes de 

treinamento com simuladores de carregamento de toras de madeira em duas modalidades de uso, 

sendo:  com o uso dos óculos de realidade virtual variando o curso entre os participantes, alguns 

iniciando com os óculos de realidade virtual já no primeiro contato no simulador e outros com o 

simulador sem os óculos neste primeiro contato e depois a colocação do mesmo. 

Isso ajuda a determinar se o aprendizado é maior e mais eficiênte com ou sem a realidade virtual 

aliada ao simulador, se os alunos se adaptam tão bem a esta realidade virtual. Os dados da pesquisa 

foram coletados durante o treinamento de alunos dos cursos de Engenharia Florestal e Engenharia 

Industrial Madeireira da Universidade Federal do Paraná, totalizando 28 alunos participantes. 

Foram analisados os desempenhos nas variáveis: tempo de carregamento das toras; eficiência no 

carregamento; erros no manuseio das toras e produtividade de carregamento. O desempenho dos 

participantes foi avaliado após a gravação da tela durante o treinamento e foi realizado um estudo 

de tempos da operação no simulador. 

Os resultados desta pesquisa permitem chegar à conclusão se a realidade virtual é uma ferramenta 

útil para o treinamento em simuladores florestais e em especial, se o aprendizado dos participantes 

é melhor, pior ou igual ao treinamento sem o uso do óculos de realidade virtual em primeiro 

momento. Os participantes de ambos os grupos tiveram um resultado muito parecido, ambos os 

grupos tiveram uma melhora significativa na segunda parte do treinamento (onde houve a 

mudança do óculos) mostrando que após um tempo de adaptação ao simulador, ambos os modos 

de aprendizagem se mostraram muito parecidos, ambos apresentaram boas respostas no 

treinamento. 
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Na aquicultura, a alimentação representa mais de 50% dos custos operacionais, sendo a fonte 

proteica o ingrediente mais caro. No Brasil, ainda é muito reduzida a importância que se dá a esse 

tema, mas internacionalmente, principalmente pelo apelo de sustentabilidade e por redução de 

competição com nutrição humana e de animais de companhia, o uso de insetos na alimentação 

animal tem ganhado muito espaço no aspecto científico e no setor comercial, apresentando grande 

perspectiva de crescimento. Diante desse cenário o objetivo do presente trabalho está sendo 

avaliar o uso de resíduo de cervejaria para produçao de  Tenebrio molitor, almejando seu uso na 

alimentação de peixes.  O estudo foi realizado no periodo de 245 dias, sendo dividos em duas 

partes: 1- implantação da criação de Tenebrio molitor no Setor Palotina; 2 - Teste do resíduo de 

cervejaria como alimento das larvas.  Na fase 1, a dieta padrão foi a base de ração de frango inicial 

e pedaços de vegetais, como fonte de umidade. A criação dos insetos foi acomodada no interior 

de caixas plásticas pretas com papelão (caixa de ovos) sobre a dieta, para servir de refúgio. 

Quando começaram a empupar (3 meses) foram deslocadas para outra caixa. Por volta do sétimo 

dia os besouros emergiram e foram levados para a caixa de oviposição. Por fim, o substrato dos 

adultos, contendo ovos e larvas nos ínstares iniciais, eram retirados e transferidos para uma nova 

geração de criação, reiniciando o ciclo. Observou-se durante essa fase que a melhor temperatura 

para desenvolvimento da criação foi entre 28ºC e 30ºC, e a umidade entre 58 a 60%. Para a 

segunda fase, foram testados cinco tratamentos com 10 repetições: variando a alimentação das 

larvas nos níveis de 0, 25, 50, 75 e 100% de resíduo de cervejaria. Cada unidade experimental era 

composta por um pote plastico de 200 mL de volume, com 50 g do alimento teste e três larvas 

(<1,5 cm). Esta etapa foi realizada na Incubadora BOD, para melhor controle e padronização das 

melhores condições ambientais. Como resultado parcial, o uso de resíduo de cervejaria se mostrou 

ser um excelente substrato para a criação de larvas de Tenebrio molitor, pois praticamente não 

houve mortalidade, e por outro lado houve um excelente desenvolvimento das larvas, que ainda 

estão em pleno desvolvimento. Como nossa intenção é esperar as larvas tornem-se pupas para que 

possamos realizar a comparação do valor nutricional entre as larvas de cada tratamento, ainda 

estamos esperando que todos os tratamentos alcancem esssa etapa do ciclo de vida. Esperamos 

apresentar o trabalho concluído no SIEPE. 
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Este trabalho tem por finalidade a utilização do glicerol, um coproduto do processo de produção 

do biodiesel, para a síntese do poliglicerol, cuja modificação química dará origem a uma série de 

derivados para utilização como lubrificantes e anticongelantes. Para uma economia mais 

sustentável, visando a preservação ambiental, as biorrefinarias estão cada vez mais presentes, 

fazendo a indústria do biodiesel se adequar a isso. Nas biorrefinarias, as matérias-primas são as 

biomassas e são agregados valor aos produtos, como por exemplo a glicerina. A partir do glicerol, 

e de derivados do glicerol, pode ser sintetizado o poliglicerol, um poliéter hidroxilado, cuja 

utilização depende de suas características estruturais, ramificações e massa molar, havendo ainda 

grande potencial para modificações químicas. Baseado nisso, são obtidos biolubrificantes, 

biodegradáveis e atóxicos para humanos e ambientes aquáticos, tendo função de limpeza, 

resfriamento, transferência de potência e lubrificação. Compostos derivados de óleos vegetais e 

derivados de ácidos graxos são importantes matérias-primas tanto para a produção de 

biolubrificantes quanto para a produção de aditivos anticongelantes para biodiesel e suas blendas. 

Esses produtos são obtidos de matérias-primas renováveis através de modificações químicas, 

como por exemplo, por meio da transesterificação dos triglicerídeos de óleos vegetais, utilizando 

o biodiesel e a glicerina obtida do processo de transesterificação. Conforme a revisão bibliográfica 

realizada anteriormente e com base nas metodologias e processos que vem sendo estudados no 

LEQUIPE/UFPR, foi apontado que o poliglicerol pode ser obtido a partir de glicerol e/ou de seus 

derivados, como no caso das rotas de síntese investigadas para a obtenção de poligliceróis lineares 

partindo de halogenopropanóis. Primeiramente, foram investigadas as reações envolvendo 

glicerol, monocloroglicerol e dicloroglicerol utilizando catalisadores, como o carbonato de 

potássio, K2CO3, variando-se as temperaturas e tempos de reação. Poligliceróis de massas 

molares variadas foram obtidos com rendimentos em torno de 95%. As análises por FTIR 

comprovaram a pureza dos produtos, que estão sendo caracterizados por RMN, GPC, DSC, TGA 

e MALDI-TOF em outros laboratórios parceiros, na UFPR. 
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O projeto de Iniciação Científica vem com o objetivo de criar uma solução que ajude no 

diagnóstico precoce de declínio cognitivo, uma das maneiras mais eficazes de diminuir os casos 

de demência em uma população gradualmente senil, possuindo uma base no teste cognitivo 

presencial Montreal Cognitive Assessment (MoCA) que visa detectar quadros de 

comprometimento cognitivo leve (CCL). Com isso em mente, o plano de trabalho de Iniciação 

Científica, sob a orientação do professor Dr. Eduardo Todt e como parte do trabalho de conclusão 

de curso da graduanda em medicina Isabele Ayumi, tem como objetivo a criação de uma aplicação 

mobile, nomeada “Dezmente”, com o objetivo de adaptar e implementar o teste antes citado, 

facilitando o seu acesso. O desenvolvimento do aplicativo está sendo realizado a partir do 

framework de desenvolvimento mobile Flutter criada pela Google em 2015, baseado na 

linguagem de programação Dart, para o desenvolvimento do frontend e a plataforma Firebase 

para o acesso e controle do backend, a partir de sua API e do Firestore como a solução de banco 

de dados escolhida. Como o foco principal do aplicativo, o mesmo irá possuir a implementação 

de um conjunto de testes com o objetivo de simular o teste original, sendo adaptado para que 

tenha em mente a população alvo, sendo pessoas com mais de 60 anos, além de possuir um sistema 

de cadastro que possui o objetivo de coletar os dados sobre o estado de saúde do avaliado que 

servira para o seu diagnóstico junto com o sistema de pontuação do teste. É esperado que o 

aplicativo passe por uma validação com o doutor em neurologia, professor Paulo Bertolucci, para 

averiguar sua eficácia. Em seguida com a finalização do primeiro protótipo, o Dezmente será 

aplicado em um grupo de controle para fazer uma avaliação da experiencia dos testes e interfaces 

visuais e para obter resultados iniciais e de controle para as pontuações dos testes. Finalmente, o 

aplicativo será distribuído para o público a partir das lojas de aplicativos nativos e com os 

resultados obtidos será feita uma análise dos dados obtivos com o propósito de pesquisa. 
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O trigo é um cereal de grande importância e sua produtividade é influenciada pela fertilidade do 

solo. O nitrogênio é um limitante ao crescimento vegetal, suprido pela utilização de fertilizantes 

nitrogenados. Entretanto, em função dos custos de produção e os problemas ambientais 

relacionados ao seu uso, se faz necessário o estudo de tecnologias alternativas. O emprego de 

microrganismos fixadores de nitrogênio surge como opção, por suas características relacionadas 

à fixação do nutriente, bem como, à promoção do crescimento vegetal. Sendo assim, o objetivo 

do estudo foi investigar, através de ferramentas de bioinformática, proteínas da H. seropedicae 

presentes nas raízes de trigo (Triticum aestivum var lini) da cv. CD 104, visando compreender as 

respostas da bactéria na sua associação com a planta. As proteínas, previamente, foram obtidas 

através do cultivo de trigo in vitro, em meio MS líquido sem sacarose e sem fonte de nitrogênio, 

inoculadas com H. seropedicae SmR1, mantidos em sala de cultivo a 25 °C e foto-período de 14 

h de luz por 20 dias, e identificadas por espectrometria de massas tipo LC-MS/MS, tipo LTQ 

Orbitrap XL ETD e software PattenLab V. Os dados de proteínas foram tratados no software 

Blast2GO de modo a melhorar as anotações apresentadas na versão do banco de dados utilizado 

na análise de identificação, fornecendo aspectos das funções gênicas, dentre os quais função 

molecular, processo biológico e componente celular, bem como identificando proteínas 

correspondentes a enzimas presentes no catálogo do Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

(KEGG) e as vias metabólicas em que possivelmente se encontravam. Dentre as proteínas 

identificadas da H. seropedicae, a enzima ec: 1.1.1.1 - álcool desidrogenase teve maior percentual 

de expressão, ela participa da glicólise e gliconeogênese, metabolismo do piruvato, metabolismo 

de aminoácidos, entre outras vias. Em relação as vias metabólicas, destacaram-se com maior 

abundância proteica a da glicólise e gliconeogênese e a do metabolismo de glioxilato e 

descarboxilato com 11 enzimas identificadas, as vias do metabolismo do piruvato e do ciclo do 

citrato tiveram 10 enzimas, as vias do metabolismo de butanoato, metabolismo de propanoato, 

metabolismo de alanina, glutamato e aspartato, e a via de degradação de lisina apresentaram 7 

identificações, a via do metabolismo de triptofano, a de degradação de valina, leucina e isoleucina 

e o metabolismo de cisteína e metionina apresentaram 6 identificações. O restante apresentou 

menos de 6 enzimas identificadas. Os dados serão analisados frente a literatura. 
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A pandemia COVID-19 causada pela cepa SARS-CoV-2 acarretou o reposicionamento dos 

medicamentos disponíveis no mercado, e inúmeras pesquisas que direcionam esforços para 

compreender a atuação da hidroxicloroquina (HCQ) no combate da doença. Neste contexto, o 

objetivo do presente trabalho foi a síntese do aceto acetato de hidroxicloroquina (AAHCQ), para 

posterior aplicação em reações multicomponentes visando a obtenção de novos híbridos da HCQ. 

Inicialmente ocorreu a liberação da HCQ a partir do sulfato ( ) de HCQ, de acordo com Perche et 

al. (2016). 10 g do sal da HCQ seguidos de 20 mL de metanol foram adicionadas em um balão de 

fundo redondo sob agitação magnética. Após, 50 mL de solução de hidróxido de sódio (NaOH), 

foram adicionados deixando sob agitação por 1h a 25°C. Ao final da reação a hidroxicloroquina 

livre foi obtida em 97 % de rendimento. Dando continuidade, o AAHCQ foi obtido a partir da 

metodologia de Sridharan, Ruiz e Menéndez (2009) utilizando uma razão molar de HCQ:diceteno 

acetona:acetato de sódio anidro de 1:1,3:1. Em um Tubo Falcon, 1,05 g (3,12 mmol) de HCQ foi 

solubilizada em 3,13 mL de THF anidro. Após, 0.57 g (4.06 mmol) do diceteno acetona e 0.25 g 

(3.12 mmol) do acetato de sódio anidro foram inseridos sob agitação magnética. A mistura 

permaneceu sob refluxo na temperatura a 85 °C por um período de 24 h. Após, em um funil de 

decantação foi realizada a extração líquido-líquido utilizando 20 mL diclorometano e 10 mL de 

água destilada. Após três lavagens, a fase orgânica contendo AAHCQ foi recuperada. Os 

resultados demonstraram alto grau de pureza do produto apresentando rendimentos de 98,87 % 

para o AAHCQ. A formação do AAHCQ foi corroborada pelo espectro de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) de 1H em 400 MHz (CDCl3), através do sinal em δ 4,20 (t, J = 6,02 

Hz, 2 H) do produto AAHCQ oriundo da reação de acetilação. A partir do exposto, além do 

possível potencial biológico da molécula inédita sintetizada, é importante destacar que AAHCQ 

poderá ser utilizada em trabalhos em andamento no grupo para obtenção de bibliotecas 

moleculares, envolvendo a síntese de dihidropiridinas (DHPs) e dihidropirimidinonas (DHPMs), 

obtidas a partir da Reação Multicomponente de Hantzsch e Biginelli, respectivamente. 
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Com o aumento da população mundial e as mudanças climáticas, cresce a demanda de água para 

múltiplos usos. Neste contexto a água de reúso, pode representar uma importante e promissora 

alternativa como fonte de agua em várias regiões do Brasil e do mundo. Porém, uma das maiores 

preocupações é com a segurança microbiológica da prática do reúso e especificamente com os 

níveis de E. coli presente na fonte de água para reúso (por exemplo, água cinza) podendo incorrer 

em riscos à saúde humana. O objetivo do presente trabalho foi utilizar a metodologia de Avaliação 

Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM) para estimar o potencial risco de infecção de 

indivíduos em diferentes modalidades de reúso de água cinza, como irrigação de jardim, vaso 

sanitário, lavagem de veículo e lavagem de pisos. O modelo matemático utilizado foi o Beta-

Poisson, onde com uma determina dose por exposição (D), o risco Pi(d) é definido como a 

probabilidade de infecção associada a cada simples exposição, calculada com base na relação de 

dose-resposta, apresentando uma relação matemática entre dose e o seu impacto na saúde do 

usuário da água de reúso. Os dados de entrada foram obtidos da literatura, tendo como referência 

os valores de E. coli em água cinza bruta, sem tratamento, e água cinza tratada, por diferentes 

processos – westlands, filtro biológico aerado, biorretato de fluxo vertical e 

RAC+FBAS+FT+cloração. Os resultados indicaram quais processos de tratamento foram capazes 

de entregar uma água para reúso cujo risco microbiológico é considerado tolerável pela OMS - 

de  até 10-3 DALY pppa. O tratamento que apresentou a melhor performance, com todos os valores 

de risco estimados toleráveis, foi o com biorreator de fluxo vertical, com uma faixa entre 10-4 e 

10-8. Para os valores de E. coli dos efluentes sem tratamento, não foi obtido nenhum valor de risco 

abaixo do aceitável, entre 100 e 10-3. Conclui-se que os processos de tratamento nem sempre 

atendem os riscos considerados aceitáveis, porém se mostraram fundamentais para a redução do 

risco microbiológico de águas cinzas para o reúso de água. 
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O Litoral Paranaense é composto por duas principais desembocaduras (Estuário de Paranaguá e 

Estuário de Guaratuba), ambas classificadas como sistemas lagunares e responsáveis pelas 

drenagens de diversos bairros dos munícipios de Paranaguá, Matinhos e Guaratuba, entre os 

vários rios e córregos, que por fim, se conectam ao mar aberto. Estudos vêm sendo realizados 

com intuito de englobar os diversos fatores dominantes da evolução da dispersão de poluentes da 

região (falta de saneamento básico, efluentes industriais sem tratamento adequado, irrigação, 

entre outros) através da identificação dos processos hidrodinâmicos e suas respectivas influências 

no transporte de efluentes urbanos. Para auxiliar na avaliação e impacto que estes fenômenos vêm 

causando nos corpos de água, utilizam-se simulações de modelos numéricos tridimensionais. Este 

trabalho possui como foco, a investigação do comportamento e destinação final de uma pluma de 

efluentes domésticos, levando em consideração as condições atuais dos recursos hídricos da Costa 

Paranaense, tendo como foco principal um canal de navegação situado na Baía de Guaratuba, 

conhecida como Rio Cabaraquara, por meio de cenários numéricos e simulações, onde estão 

sendo parametrizados dados relativos à qualidade e fatores poluentes da água, considerando as 

cargas poluentes observadas e estimadas ao longo do trajeto do rio. A simulação dos efluentes 

baseando-se nas dispersões de esgoto doméstico sob o canal de navegação situado no bairro 

Cabaraquara (pertencente ao município de Guaratuba-PR), região compostas de população 

ribeirinha e de veraneio, nas quais, não dispõe de tratamento e destinação final dos resíduos e que 

são transportadas através do fluxo de água da chuva até o rio. Inicialmente, foram realizadas 

levantamentos topográficos da Mini Marina do Cebola, local este destinado a embarcação, 

acostagem e atração de barcos de pequeno à médio porte, onde em seguida, realizou-se a coleta 

de dados batimétricos que serviram como fonte para a base de dados para as simulações do 

modelo. Com a obtenção destes dados, foi desenvolvida uma malha, com auxílio do software 

ArcGis e imagens de satélite retiradas do Google Earth Pro, utilizando o método de elementos 

finitos contendo a linha de costa do rio e área reservada para uma área de alagamento e manancial. 

Como o modelo ainda está em desenvolvimento, espera-se que o mesmo forneça indicadores com 

pontos críticos de concentração de poluentes, nos quais, poderão contribuir para tomadas de 

decisões futuras, a fim de tentar evitar e/ou controlar o despejo inadequado dos resíduos. 
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A biota do solo é dividida em macrofauna, mesofauna e microrganismos do solo. Este 

últimogrupo é composto especialmente por fungos e bactérias, organismos importantes no 

processode mineralização da matéria orgânica, promovendo a liberação dos nutrientes para o solo 

econsequentemente para as plantas. Assim, a microbiota exerce papel fundamental namanutenção 

da fertilidade do solo. A microbiota compõe parte da matéria orgânica do solo,sendo o 

componente mais ativo, denominado biomassa microbiana do solo. Asustentabilidade florestal 

depende, em grande parte, da atividade microbiana; e o carbono e onitrogênio da biomassa 

microbiana costumam ser bons indicadores desta atividade. Entre osfatores que influenciam a 

atividade dos microrganismos no solo, estão os atributos químicosdo solo e a qualidade do 

substrato, que, por sua vez, é dependente da cobertura florestal.Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o carbono e o nitrogênio da biomassamicrobiana em florestas secundárias do 

Bioma Mata Atlântica, em diferentes altitudes e comformações florísticas distintas, localizadas 

na Reserva Natural da Guaricica, no município deAntonina, PR. O clima da região, segundo a 

classificação de Köppen, é o Cfa; a tipologiaflorestal é a Floresta Ombrófila Densa e os solos das 

parcelas de estudo são classificados comoCambissolos. Para a extração do carbono da biomassa 

microbiana (CBM) e nitrogênio dabiomassa microbiana (NBM) foram usadas amostras de solo 

com umidade equivalente àcapacidade de campo, as quais passaram por irradiação em micro-

ondas, seguida de extraçãocom K 2 SO 4 e determinação de C e N por combustão em equipamento 

da marca Elementar,modelo ISO TOC Cube. Na profundidade de de 0-5 cm, foi a parcela P3-

30m que apresentoumaiores valores de CBM, seguido pelas parcelas P7-190m, P5-90m e P9-

470m. Naprofundidade de 5-10 cm a P3-50m expressou valores maiores em comparação com as 

demais,seguido pelas parcelas P9-470m, P7-190m e P5-90 m. Para o NBM, na profundidade de 

0-5 cm,foi a parcela P3-30m que mostrou valores maiores, seguido pelas parcelas P5-90m, P7-

190m eP9-470m. Na profundidade de 5-10 cm, a parcela com maior valor foi a parcela P3-

30m,seguido pelas parcelas P9-470m, P7-190m, P5-90m. Os maiores valores observados na 

parcelaP3-30m, em comparação com as demais parcelas, podem ser explicados pela qualidade do 

solopresente nesta área, com material orgânico mais lábil; e pelas práticas de manejo e 

fertilizaçãodo solo em épocas passadas recentes, atreladas ao histórico de uso da área.  
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As técnicas de espalhamento a baixo ângulo - SAS, do inglês small-angle scattering, são 

ferramentas versáteis na caracterização estrutural de baixa resolução de nanoestruturas, como as 

proteínas em solução. Foi dada continuidade na pesquisa iniciada em 2021, em que se determinou 

através da técnica de espalhamento de nêutrons a baixo ângulo (SANS), parâmetros gerais sobre 

a estrutura das seguintes macromoléculas em solução: (1) anticorpo anti-imunoglobulina de 

coelho produzido em caprinos e (2) mistura deste anticorpo com o antígeno avidina conjugada 

com peroxidase do rabanete, bem como as suas respectivas estruturas 3D de baixa resolução. 

Objetivou-se nesta pesquisa determinar a massa molecular dessas macromoléculas e buscar uma 

melhor compreensão a respeito da natureza das amostras analisadas e da dinâmica de interação 

na reação entre o anticorpo e o antígeno. O anticorpo analisado neste estudo é do tipo secundário, 

isto é, produzido como uma resposta imunológica do animal hospedeiro, neste caso a cabra, à 

injeção de imunoglobulinas do animal alvo, neste caso o coelho. Ainda, o anticorpo foi conjugado 

com biotina, uma molécula que possui baixo peso molecular, cerca de 244 Daltons. Os resultados 

da análise das curvas de SANS sugerem que para a solução de anticorpo, as macromoléculas 

constituem-se dos fragmentos da imunoglobulina. A massa molecular esperada para esses 

fragmentos é cerca de 50 kDa. Buscou-se pela estrutura cristalográfica do fragmento Fc da 

imunoglobulina de coelho no banco de dados RCSB PDB e, comparando-a com a estrutura 3D 

obtida pelas medidas de SANS, foi observado que o anticorpo secundário é semelhante ao 

fragmento Fc da imunoglobulina do coelho com relação à forma e ao peso molecular. O valor da 

massa molecular do anticorpo secundário determinado a partir das medidas de SANS foi de 55,5 

kDa, e o fragmento Fc da imunoglobulina de coelho na forma de cristal é de 52,99 kDa. Na 

mistura de anticorpo com antígeno, a estrutura final encontrada tem massa molecular de 96 kDa, 

no entanto devido a baixa concentração de antígenos na solução é improvável que esse acréscimo 

na massa molecular seja devido a formação de um imunocomplexo (anticorpo-antígeno), pois a 

massa molecular esperada seria superior à encontrada. Experimentos com diferentes 

concentrações relativas de anticorpo-antígeno poderão contribuir com informações adicionais a 

respeito da interação entre essas macromoléculas. Entretanto, os resultados do presente estudo 

mostram que a técnica de SANS é útil na visualização dessas mudanças estruturais. 
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Este projeto utiliza dados espectrais coletados através de espectroscopia na região do 

infravermelho próximo para detectar adulterantes em amostras de café comercial, com ênfase no 

tratamento de dados utilizando uma abordagem quimiométrica que explora uma nova 

metodologia de análise multivariada chamada Análise Discriminante por Componentes 

Independentes (IC-DA). Os adulterantes comumentes utilizados em adulterações de café são 

milho, cevada e casca de café devido a suas semelhanças estruturais, deste modo amostras de café 

torrado foram preparadas com concentrações conhecidas de adulterantes  e duas matrizes de dados 

foram criadas a partir destas amostras, uma contendo seus espectros e outra contendo uma 

resposta binária que as classifica classe 1 se forem amostras adulteradas e classe 0 se forem 

amostras livres de adulterantes. Com estas matrizes o método IC-DA permite separar os sinais do 

café dos sinais dos adulterantes nas amostras e criar um modelo baseado nesses sinais que 

identifica e separa o café livre de adulterantes das amostras contendo milho, cevada e casca de 

café. Com este modelo, um conjunto de dados de validação é utilizado para verificar a eficácia 

do modelo criado comparando as respostas preditas pelo modelo com a matriz de respostas real e 

com uma matriz de confusão é possível quantificar os resultados classificados corretamente dos 

resultados contendo falsos positivos e falsos negativos. Utilizando os dados obtidos pelo IC-DA 

e sua capacidade de classificar corretamente as amostras ele pode ser comparado com outros 

métodos de análise supervisionada mais usuais como a análise discriminante por mínimos 

quadrados parciais, e com esta comparação as vantagens e desvantagens agregadas por esta nova 

metodologia podem ser analisadas a fim de conseguir métodos mais eficientes de detecção para 

adulterantes em amostras alimentícias. 
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Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o rendimento da cultura do milho em função das 

diferentes coberturas de inverno em áreas de lavoura. O trabalho foi desenvolvido na área 

experimental do NITA, com delineamento de blocos ao acaso e três repetições.  Os tratamentos 

foram de produção de milho em monocultura, tratamento chamado de Lavoura (L.) No dia 12 de 

maio de 2021, um terço das áreas foi semeada com uma mistura de espécies composta por: 45% 

de aveia preta, 30% de ervilhaca e 25% de centeio, enquanto o restante da área recebeu apenas 

aveia preta Embrapa 139. Ambos os locais foram adubados com 45 kg.ha -1 de N em forma de 

ureia (45% de N) quando se encontrava em início  de perfilhamento. Para a avaliação do Índice 

de Nutrição Nitrogenada (INN) da cobertura de inverno, foram coletadas três quadros de 0.25 m² 

de cada área, quando as plantas atingiram 1 ton.ha-1 de matéria seca. Posteriormente as amostras 

foram separadas botanicamente e secas em estufa de circulação forçada de ar a 55°C até peso 

constante, e, passadas na peneira de 2 mm para posterior avaliação do nitrogênio descrito por 

Tedesco (1995). O INN foi calculado a partir do método descrito por Gastal et al. (2015). Em 15 

de outubro de 2021 as áreas foram semeadas com Milho Híbrido de ciclo precoce, tipo de grão 

semidentado, densidade populacional de 90 mil plantas, utilizando a técnica do plantio direto na 

planta. No estádio V3 foi realizada a adubação de 180 kg.ha -1 de N, também na forma de ureia, 

e 150 kg.ha -1 de KCl e 300 kg.ha -1 de fosfato natural. A produtividade da cultura foi realizada 

pela colheita de espigas inteiras em 12 m². Em seguida as espigas foram debulhadas e os grãos 

pesados, sendo a umidade corrigida para 13%. Os dados foram submetidos aos testes de 

normalidade e homogeneidade e submetidos a análise de variância (ANOVA), considerando o 

delineamento de blocos ao acaso. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Os 

resultados de produtividade do milho não apresentou diferença estatística entre os tratamentos 

com a mistura de espécies (2.399 kg.ha-1) e o tratamento somente com aveia preta no inverno 

(1.616 kg.ha-1). Valores de rendimentos tão baixos da média nacional de 5.391 kg.ha-1 (Conab, 

2022), possivelmente foi devido a interferência de fatores abióticos, entre outras adversidades 

ocorridas durante o ciclo da cultura. Dados referentes ao INN estão sendo avaliados em 

laboratório. 
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Com a síntese do grafeno houve uma revolução quando falamos da ciência dos materiais e como 

consequêcia vários outros materiais com base no carbono foram descobertos, como por exemplo, 

os grafinos e grafidinos, que são nomes genéricos para as famílias de alótropos de carbono 2D, 

onde os grupos acetilênicos conectam anéis hexagonais tipo benzenos, com a coexistência de 

átomos de carbono hibridizados em sp e sp2. Uma topologia destes materiais, com grande 

destaque atualmente, são os chamados nanoscrolls (nano-papiros), que podem ser produzidos 

enrolando estas estruturas bidimensionais em uma topologia do tipo papiro. Esta topologia dos 

nanoscrolls com as extremidades abertas pode ser explorada em muitas aplicações e neste projeto 

pretendemos investigar algumas dessas. Em particular, para este trabalho foram analisados como 

o armazenamento de gases, em específico o dióxido de carbono (CO2), gás nitrogênio (N2) e o 

gás hidrogênio (H2), são influenciados pela temperatura e pela topologia destas estruturas. Para 

investigar o processo de corte de membranas de grafeno iremos utilizar dinâmica molecular 

reativa com o campo de força ReaxFF. O ReaxFF pode descrever a formação e quebra de ligações 

químicas como função das ordens de ligações e foi parametrizado utilizando cálculos de DFT 

como referências. Esta ferramenta é capaz de simular reações químicas sem tratar os elétrons 

explicitamente, permitindo assim tratar sistemas contendo dezenas a centenas de milhares de 

átomos, dependendo dos recursos computacionais disponíveis. O código que utilizamos foi 

cedido pelo professor Adri van Duin, um dos criadores do método. O ReaxFF é uma ferramenta 

bastante versátil e apropriada para estudar o tipo de problema que estamos propondo investigar. 

Para os casos que foram estudados pudemos verificar que a armazenagem de CO2 foi eleita como 

superior, comparado aos gases N2 e H2. 
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A história da Dinâmica Molecular começa em 1953, com o artigo “Equation of State Calculations 

by Fast Computing Machines”, em que um grupo de pesquisadores sugere o que, posteriormente, 

ficou conhecido como Algoritmo de Metropolis Monte Carlo. Este algoritmo veio a servir de base 

para simulações de mecânica estatística de sistemas moleculares e atômicos. Em 1957, os 

possíveis usos da ideia estavam começando a ser introduzidos por Alber e Wainwright. Alguns 

anos depois, em 1960, Gibson, Goland, Milgram e Vineyard fazem a primeira simulação de 

Dinâmica Molecular, e escolhem o elemento Cobre. Diante deste contexto, o presente estudo tem 

como objetivo analisar a resposta termomecânica de estruturas porosas conhecidas como 

Schwarzitas hidrogenadas. O estudo da dinâmica molecular, dentro deste projeto de pesquisa, tem 

sido encaminhado através da manipulação de variáveis relacionadas ao objeto de estudo: um plano 

de moléculas. Dentre as atividades desenvolvidas até o momento, destaca - se o uso de algumas 

das principais ferramentas computacionais utilizadas na área da dinâmica molecular, sendo elas: 

a) LAMMPS, que faz as simulações computacionais acontecerem; e b) VMD, que possibilita a 

visualização das simulações feitas pelo LAMMPS. Como é fundamental a compreensão dos 

procedimentos a serem utilizados nas simulações computacionais, a maior parte do tempo ainda 

foi dedicada a esta atividade, uma vez que as ferramentas são complexas. Como resultado, espera 

- se descrever estatisticamente o comportamento molecular que as Schwarzitas hidrogenadas têm. 

Estudos preliminares mostram os comportamentos moleculares, quando se alteram variáveis 

como densidade, número de partículas e distância intermolecular. Dentre os resultados obtidos 

verificamos que estas estruturas são termicamente estáveis entre 100 K e 1000 K. 
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Cephalopoda é uma classe de moluscos com mais de 800 espécies, amplamente distribuídas em 

praticamente todos os ambientes marinhos. Existem três subclasses de cefalópodes: 1) 

Ammonoidea (extinta); 2) Nautiloidea, única com concha externa, cujo representante é o 

Nautilus; e 3) Coleoidea, que apresenta concha interna reduzida ou ausente, e inclui as sépias, 

polvos, lulas-vampiro e lulas. Coleóides são classificados de acordo com seus apêndices circum-

orais: Decapodiformes possuem 10 apêndices (8 braços e 2 tentáculos) e Octopodiformes, 8 

apêndices (8 braços). Os Decapodiformes, compostos por lulas e sépias, são subdivididos em: a) 

Myopsida e Oegopsida, que possuem tentáculos contráteis e se diferem pela presença da córnea 

– ausente em Oegopsida; b) Sepiida que apresentam tentáculos retráteis em bolsos; c) Sepiolida, 

com nadadeiras semicirculares dorsais; d) Idiosepiida, que possui órgão adesivo no manto; e e) 

Spirulida, cuja concha calcária possui formato espiral. Por sua vez, as ordens Vampyromorpha e 

Octopoda, que compõem os Octopodiformes, se diferem pela presença ou ausência de um par de 

apêndices braquiais filamentosos secundários. A ordem Octopoda contém duas subordens: 

Cirrata, caracterizada pela presença de nadadeiras e cirros nos braços; e Incirrata, sem nadadeiras 

ou cirros. Além da grande diversidade morfológica, cefalópodes apresentam duas formas de 

desenvolvimento pós-embrionário. Algumas espécies produzem ovos pequenos, dos quais 

eclodem paralarvas planctônicas com características morfológicas e modo de vida distinto dos 

adultos. Em contraste, outras produzem poucos ovos grandes dos quais eclodem juvenis 

bentônicos com morfologia e modo de vida similar aos adultos. O presente trabalho tem como 

objetivo evidenciar e comparar a diversidade morfológica, ecológica e comportamental entre 

paralarvas e juvenis da subclasse Coleoidea, considerando os dois modos de desenvolvimento 

pós-embrionário. Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica em conjunto com uma seleção de 

morfologias que permitissem ilustrar e comparar as formas corporais de diferentes grupos de 

cefalópodes. Os resultados ilustram as semelhanças e diferenças entre paralarvas planctônicas e 

juvenis bentônicos, no que se refere a forma do corpo, presença e ausência de nadadeiras, forma 

e constituição da concha externa e interna e nos apêndices circum-orais, incluindo forma e número 

de ventosas. Estas características permitiram identificar as fases iniciais do ciclo de vida das 

diferentes ordens das subclasses Coleoidea e Nautiloidea. 
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O presente trabalho teve como objetivo realizar o monitoramento de uredósporos de Phakopsora 

pachyrhizi pelo uso da coletores de esporos, para tomada de decisão no manejo químico da 

ferrugem asiática da soja. O ensaio foi conduzido na estação experimental da Cooperativa C. Vale 

localizada no município de Palotina, Paraná, durante a safra de 2021/2022 com a cultivar de soja 

BS 2606 IPRO, de maneira que cada parcela experimental foi compreendida por 4 linhas com 5 

metros de comprimento e 0,45 metros de espaçamento entre elas, sendo considerada área útil as 

duas linhas centrais. A semeadura ocorreu no dia 12 de outubro de 2021, em um sistema de 

semeadura tardia, com adubação de 300 Kg/ha. 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. O coletor de esporos foi instalado na 

área central do experimento 16 dias após a semeadura (DAS). As avaliações do grau de severidade 

da ferrugem foram realizadas com o auxílio de uma escala diagramática em 10 trifólios coletados 

dentro da área útil de cada parcela. Em função de condições climáticas adversas, médias de 

temperatura de 26°C, umidade relativa de 63% e precipitação de 3 mm, foi possível realizar 

apenas duas avaliações de severidade da ferrugem asiática da soja. Houve morte precoce das 

plantas de soja e como consequência a impossibilidade de dar continuidade a coleta de dados bem 

como das análises de produtividade da cultura. 
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Os museus de ciências colaboram de modo expressivo para a formação de uma cultura científica 

e são locais que promovem a Divulgação Científica (DC). Os modos de comunicar assuntos 

científicos são diversificados nestes espaços e merecem maior compreensão sobre as suas 

potencialidades e limites. O objetivo deste trabalho foi realizar o mapeamento e a análise de 

estratégias (virtuais) de Divulgação Científica adotadas por museus de ciências da região 

Nordeste do Brasil. A pesquisa, de natureza qualitativa, seguiu a metodologia de análise 

documental, com a constituição de dados a partir do Guia Brasileiro de Centros e Museus de 

Ciência, Cadastro Nacional de Museus e da Rede Brasileira de Museus e Coleções Universitárias. 

Diante dos museus selecionados, foram sistematizados os dados com relação à localidade, recorte 

político-espacial, administração, situação atual referente ao funcionamento, valores cobrados para 

a visitação e atividades nas redes sociais. Do total de 94 museus do Nordeste, 29 estão localizados 

no Estado da Bahia, seguido por 17 em Pernambuco, 14 no Ceará, 9 na Paraíba, 8 no Rio Grande 

do Norte, 6 em Sergipe, 5 no Maranhão, 4 em Alagoas e 2 no Piauí. Para compreender as 

estratégias de Divulgação Científica adotados pelos museus foram usadas as categorias de análise 

da Comunicação Pública da Ciência (CPC), sendo: Entretenimento-Massivo (CPC1); 

Aprendizagem-Massivo (CPC2); Entretenimento-Individual (CPC3); e Aprendizagem-Individual 

(CPC4).  A maior parte das instituições faz uso de redes sociais, na perspectiva da aprendizagem 

informal para o público massivo (CPC2), sendo que pelo menos 91 museus realizam conferências, 

palestras e cursos por meio do Facebook e Instagram para a abordagem de assuntos científicos. 

Os espaços estudados também realizam visitas guiadas, a exemplo dos museus da Bahia, Estado 

com o maior número de estratégias enquadradas na categoria CPC4. Ademais, estratégias focadas 

no Entretenimento para o Público Massivo (CPC1) são as menos utilizadas nas instituições 

estudadas. Estratégias da categoria CPC3 foram encontradas em 76 museus com destaque para 

materiais didáticos e mídias digitais. Dessa forma, conclui-se que os museus pesquisados adotam 

estratégias de DC que, majoritariamente, priorizam a aprendizagem, tanto individual quanto 

massiva com o objetivo de tornar a Ciência interessante e parte da identidade de seus públicos.  
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Os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) são cada vez mais praticados e aceitos 

mundialmente como uma alternativa produtiva principalmente por se tratar de um sistema 

mitigador de impactos ambientais e por ser reconhecido como uma alternativa de produção 

sustentável. Em sistemas integrados de pecuária com árvores, parte-se do pressuposto que 

modificações nos níveis de luminosidade podem condicionar às espécies forrageiras a diferentes 

respostas fisiológicas, morfológicas e bioquímicas.  Com o objetivo da avaliar a influência do 

componente arbóreo sobre as características fisiológicas, morfológicas e bioquímicas do pasto, 

foi conduzido experimento no Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária (NITA), 

localizado na Fazenda Experimental  Canguiri, pertencente à UFPR, durante o período de 

dezembro de 2021 até março de 2022. Foram avaliadas plantas de Megathyrsus maximus cv. 

Aries cultivadas em dois sistemas de produção: pecuária (PEC) e pecuária-floresta (PF). O 

delineamento utilizado foi de blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas no 

tempo, com três repetições. Para avaliação do componente bioquímico foram feitas coletas da 

última folha larga expandida da forrageira, com a maior sanidade possível, que não tivesse sido 

pastejada e próxima a altura de manejo, uma vez a cada 28 dias, totalizando quatro amostragens. 

Para avaliação dos componentes morfológicos foi realizada a coleta de amostras de forragem e 

posteriormente feita a separação morfológica do material em folha, colmo, inflorescência, 

material senescente e outras espécies. Por fim, para avaliação da intensidade de radiação incidente 

e interceptada pelo capim Aries foi utilizado o ceptômetro Accupar LP-80. Os resultados 

observados até o momento atestaram que a concentração de proteína variou de acordo com o 

tempo e a de clorofila a, b e total de acordo com os tratamentos. Os outros parâmetros ainda estão 

sendo avaliados. 
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Entre os cefalópodes, a família Octopodidae é a mais especiosa, com 23 gêneros e 150 espécies. 

Das quais muitas representam importantes elos ecológicos, além disso algumas despertam grande 

interesse comercial tanto para a pesca como com potencial para a aquicultura. Os polvos 

bentônicos, são animais musculosos com oito braços e a maioria vive em regiões costeiras e rasas. 

Possuem duas estratégias de vida, nas quais o tamanho dos ovos determina o modo de vida e 

habitat dos indivíduos recém eclodidos. Espécies que possuem ovos grandes, produzem juvenis 

bem desenvolvidos ao eclodir, os quais são bentônicos e assemelham-se à morfologia dos adultos. 

Enquanto as que produzem ovos pequenos, eclodem indivíduos planctônicos, denominados 

paralarvas, semitransparente, com braços pouco desenvolvidos e poucas ventosas e padrão de 

cromatóforos simples. As paralarvas, enquanto planctônicas, diferem dos adultos em sua 

morfologia, fisiologia, ecologia e comportamento. Neste cenário, o presente estudo tem como 

objetivo descrever possíveis padrões de desenvolvimento, para auxiliar na identificação genérica 

e a nível específico dos estágios iniciais. Para tal, foi realizada uma extensa revisão bibliográfica, 

para compilar e comparar, pela primeira vez, descrições morfológicas e desenhos esquemáticos 

que ilustram o padrão de cromatóforos que é específico para cada espécie dessa família. As 

descrições foram organizadas em uma tabela que reunia todos os caracteres determinados pelo 

desenvolvimento, como fórmula do comprimento do braço, número e fileiras das ventosas e 

padrões de cromatóforos. Foram compilados e organizados dados das fases iniciais de 33 espécies 

que tinham a descrição mais completa e mais 54 que tinham apenas o tamanho e modo de vida ao 

eclodirem. Os dados produzidos indicaram que há duas vezes mais espécies que eclodem como 

paralarvas planctônicas (60) do que como juvenis bentônicos (27) e a média do tamanho de 

eclosão é de 2,9 mm ML e 5,6 mm ML, respectivamente. Sendo assim, estes dados serão uma 

ferramenta útil e robusta para estudos futuros e propiciará avanços na ecologia e identificação das 

fases iniciais do ciclo de vida dessa importante família de polvos. 
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Em muitas instituições de ensino básico, especialmente em escolas públicas, observa-se a falta ou 

baixa presença de meios alternativos para a propagação de conhecimento científico. A Iniciação 

Científica Ciência na Escola se trata de um sistema de protocolos para a divulgação do 

pensamento e engajamento científico nas escolas. Como objetivo principal do projeto temos a 

inclusão de outros métodos de avaliação dos alunos nas escolas, onde poderão ser criadas várias 

formas de avaliações, tendo em vista a melhora do aprendizado dos alunos e considerando que os 

mesmos possuem maior facilidade em aprender com seus smartphones do que com o método atual 

de ensino (utilizando cadernos). Visando esse objetivo, foi desenvolvido um sistema de 

protocolos para que o professor consiga, através de uma plataforma, enviar atividades para os 

alunos realizarem pelo seu smartphone. Essas atividades serão de escolha do orientador que fará 

a aplicação e manipulação dos protocolos que podem conter atividades práticas, como tirar uma 

foto e gravar um vídeo ou também possuir atividades teóricas, como escrever um texto ou 

preencher uma questão objetiva de múltipla-escolha. Iniciamos o projeto realizando a tarefa de 

engenharia de requisitos, onde documentamos todas as prioridades e funcionalidades necessárias. 

Essa documentação também estará disponível em inglês, facilitando feedbacks de especialistas 

do mundo todo. Também usamos ferramentas para melhorar a organização e divisão de tarefas 

entre a equipe, otimizando tempo. Espera-se que ao final deste projeto tenhamos um sistema de 

fácil uso para o professor(a) ou encarregado pedagógico e que os alunos possam fazer um bom 

uso desta nova ferramenta tecnológica, ocasionando uma melhoria na monotonia de aprendizado, 

aumentando a iteração entre aluno e professor e contribuindo para um ambiente escolar mais 

saudável e especial. 
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A ecologia funcional é um ramo da ecologia que, a partir da análise de atributos funcionais das 

espécies que compõe um ecossistema, busca compreender o seu funcionamento e 

desenvolvimento. O estudo dos atributos funcionais de frutos, sementes e plântulas permite 

interpretar os processos ecológicos que envolvem a dispersão, germinação e regeneração natural 

de espécies vegetais. No presente estudo foram classificadas e analisadas as espécies arbóreas de 

um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, quanto às características de dispersão, à 

morfologia de frutos e sementes, e ao tipo morfofuncional das plântulas, com base em dados 

secundários da literatura científica. As plântulas podem ser classificadas quanto à abertura dos 

cotilédones: fanerocotiledonar (FN) ou criptocotidelonar (C); quanto à posição dos cotilédones: 

epígea (E) ou hipógea (H); e quanto à função dos cotilédones: fotossintetizantes (FT), de reserva 

(R), ou haustorial (A). Dessa forma, as plântulas foram classificadas conforme a combinação 

dessas características em: fanero-epígea-foliáceo (FEF), cripto-hipógea-reserva (CHR), fanero-

epígea-reserva (FER), fanero-hipógea-reserva (FHR) e cripto-hipógea-haustorial (CHA). Foram 

analisadas 48 espécies arbóreas de 25 famílias ocorrentes em dois diferentes estratos, dossel e 

regeneração. Na comunidade analisada predominam frutos carnosos, indeiscentes, do tipo baga. 

A dispersão que prevalece entre as espécies é do tipo zoocórica, exceto em casos particulares em 

que a dispersão primária é autocórica, e no caso de uma espécie que apresenta dispersão 

tipicamente anemocórica. A maior parte das espécies apresentam sementes sensíveis à 

desidratação (recalcitrantes), evidenciando a dependência da comunidade da manutenção de um 

banco de plântulas. Na tipologia avaliada, 28 (58%) das espécies apresentam plântula do tipo 

FEF, 10 (21%) têm plântula do tipo CHR, 5 (10%) têm plântula do tipo FER, 3 (6%) têm plântula 

do tipo FHR e 2 (4%) apresentam plântula do tipo CHA. Esses percentuais não variam 

significativamente quando comparados os dois estratos, e são semelhantes a resultados 

encontrados em outras tipologias. Embora a literatura trate os cotilédones foliáceos como 

característica típica de espécies pioneiras, a comunidade avaliada não segue essa tendência, 

prevalecendo em espécies não pioneiras, tais como Ilex sp., Myrcia sp., Vitex megapotamica e 

Casearia decandra. O presente estudo agrega conhecimento científico na fundamentação de 

projetos de restauração e conservação de ecossistemas, principalmente em relação ao 

estabelecimento inicial das espécies. 
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Com a crescente preocupação mundial em relação ao meio ambiente, há uma demanda em relação 

à geração de energia limpa, cada vez mais estudos são feitos referente às inovações criadas e 

existem opções já implementadas, como a produção de energia através de células fotovoltaicas 

flutuantes.Como é um sistema muito recente ainda não se tem muitos estudos sobre os possíveis 

impactos negativos ou positivos que esse tipo de geração de energia pode causar nas áreas em que 

são implementados.O Projeto FotoÁgua tem como objetivo avaliar esses impactos das células 

fotovoltaicas no reservatório do Passaúna, esse sistema pode oferecer benefícios para os 

problemas que são comumente encontrados nessas áreas, como o assoreamento e eutrofização, as 

células podem ainda ajudar a reduzir a evaporação, isso pode ajudar nas épocas em que há seca 

severa, como a que o estado do Paraná passou nos últimos anos, também há a redução na insolação 

o que pode ocasionar na redução do crescimento excessivo de algas.Mas há impactos que ainda 

não foram quantificados que podem não trazer vantagens, como a redução da taxa de oxigênio 

dissolvido (OD), que é vital para o bom funcionamento do ecossistema de um reservatório.No 

caso do reservatório do Passaúna há uma preocupação com os impactos negativos, já que a 

captação de água fica muito próxima do sistema fotovoltaico.A minha iniciação cientifica tem 

como objetivo compreender e analisar os possíveis impactos desse modo de geração de 

energia.Serão usados sensores e sondas, como o AquaRead para medir os parâmetros de qualidade 

de água, como OD, Ph e temperatura.Esses equipamentos passam por uma calibração em 

laboratório para posteriormente serem utilizados no reservatório.Foi feita também uma visita no 

reservatório Passaúna, pra se entender melhor o espaço em que o sistema está inserido, suas regras 

de segurança, organização e funcionamento.Após todos os equipamentos estarem aptos para o 

uso, serão feitos constantes monitoramentos e processamento de dados periódicos, esses dados 

serão analisados por programas próprios.Serão feitos também cálculos de balanço hídrico, para 

se comparar todos os dados obtidos com os dados fornecidos pela Sanepar.Após todas as etapas 

será feita a interpretação de todos os resultados concluindo quais são os impactos das células 

fotovoltaicas em reservatórios.É esperado dos resultados que se tenha a confirmação dos impactos 

que já são conhecidos, como a possível redução na evaporação, e a notificação de impactos que 

atualmente são desconhecidos. 
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Em muitas instituições de ensino básico, em especial escolas públicas, é possível observar a falta 

ou baixa presença de meios alternativos para a disseminação do conhecimento científico no que 

diz respeito tanto a relação interna (aluno(a) - professor(a)) quanto no que diz respeito a relações 

inter e extraescolar (aluno(a) - outras escolas - sociedade). No Projeto Ciência na Escola procura-

se contribuir com a solução deste desafio através do desenvolvimento de um Sistema de 

Protocolos em que o(a) professor(a) possa gerar um protocolo específico, em formato de 

formulário, de acordo com suas respectivas necessidades levando em consideração algumas 

possíveis opções preestabelecidas e fornecidas pelo sistema - entre elas: instruções, itens de 

escolha simples, itens de escolha múltipla, pergunta de resposta dissertativa, tabelas, fotos, vídeos 

e prólogo -, de modo que os(as) alunos(as) tenham um direcionamento melhor do que deve ser 

feito e quais os pontos principais na hora de desenvolver o estudo. Este resumo contempla a etapa 

informacional, em que foram estabelecidas e revisadas as especificações, a especificação de 

requisitos de Engenharia de Software - em que a necessidade de transcrevê-las se fez integrante 

para que houvesse uma melhor compreensão e acessibilidade -, além do desenvolvimento de 

diagramas de casos de uso e diagramas de classe, tudo isso por meio do desenvolvimento iterativo, 

que consiste basicamente em desenvolver cada atividade/etapa por meio de pequenos ciclos, em 

que funcionalidades são introduzidas, feedbacks coletados e requisitos revisados. O resultado 

esperado é que os(as) alunos(as) tenham maior engajamento e interesse pelas atividades 

escolares/científicas, principalmente levando em consideração os alternativos recursos oferecidos 

pelos protocolos. Assim, conclui-se que estamos realizando pesquisas e capacitações nas diversas 

etapas do desenvolvimento de um aplicativo de cunho científico, por meio de uma série de 

revisões e adaptações, cuja relevância está principalmente na viabilização de diversas outras 

pesquisas de caráter educacional. 
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A espécie Cupania vernalis, família Sapindaceae, tem ampla distribuição no Brasil. Trata-se de 

espécie arbórea com dispersão zoocórica, folhas alternas paripinadas e folíolos serreados. Embora 

citada como heliófila e seletiva higrófila, tolera certo grau de sombreamento e tem maior 

adaptação a ambientes mésicos, bem drenados, do que a solos hidromórficos, como na Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial (FOMA), vegetação de planícies aluviais associadas à rede hidrográfica 

do Planalto Meridional. No presente trabalho, analisou-se a arquitetura de copa e a morfometria 

foliar da C. vernalis em um remanescente de  FOMA, em Araucária, Paraná, onde a espécie possui 

indivíduos na regeneração natural, mas sem ocorrência significativa de indivíduos adultos no 

dossel, situação constatada desde 2003. O presente trabalho objetivou avaliar possíveis efeitos do 

nível do lençol freático na morfologia de copa e folhas da espécie, bem como relações alométricas 

morfológicas em indivíduos jovens. Foram amostrados 90 indivíduos em 21 parcelas permanentes 

de 25 m², cujo nível do lençol freático tem sido medido em piezômetros há 21 anos. As amostras 

foram divididas em três níveis de hidromorfia, em Gleissolo: Nível freático médio de 12,9 a 28,6 

cm; 30,5 a 38,5 cm; e 42,3 a 68,4 cm. Foram obtidos dados de 4 variáveis da arquitetura de copa, 

além de diâmetro do colo (Dc) e altura total (Ht). Em cada categoria de hidromorfia foram 

amostrados 5 indivíduos com altura entre 1,1 e 1,72 m, dos quais foram coletados 6 dados foliares 

e calculados índices de morfologia funcional. Nota-se um crescimento juvenil 

predominantemente monopodial, concentrando suas folhas no terço superior da copa, indicando 

investimento em altura até que haja condição de luz favorável à ramificação, sugerindo se tratar 

de espécie facultativa que depende de abertura de clareiras para completar o ciclo de vida. Há 

correlação entre Ht e Dc (81%), Ht e H copa (85%) e área do folíolo com seu peso seco (99%). 

Em análise de componentes principais, Ht apresentou a maior contribuição à variância dos dados 

de copa, e o conteúdo de matéria seca e massa específica aparente aos dados foliares. Constatou-

se considerável variação nos resultados, com muitas variáveis sem distribuição normal e sem 

indicação de que haja diferenças estatisticamente significativas entre os três níveis de hidromorfia. 

Duas hipótese podem, isolada ou conjuntamente, explicar tais resultados: i) o fato de se tratar de 

plantas jovens, ainda explorando uma camada superficial do solo e ii) a grande heterogeneidade 

do microrelevo típico do ambiente avaliado. 
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O trigo é um dos cereais mais consumidos no mundo apresentando grande importância. Sua 

produtividade é fortemente influenciada pela fertilidade do solo. O nitrogênio é um dos principais 

nutrientes limitantes do crescimento vegetal, geralmente suprido pela utilização de fertilizantes 

nitrogenados. Entretanto, o alto custo e os danos ambientais associados à sua utilização fazem 

necessário a busca por alternativas, dentre elas a inoculação com microrganismos fixadores de 

nitrogênio. O objetivo do estudo foi analisar, através de recursos da bioinformática, proteínas 

oriundas da identificação de dados de espectrometria de massas (LC-MS/MS em Q-TOF) obtidas 

do fracionamento por SDS-PAGE. A origem das proteínas foram extratos de folhas de trigo 

(Triticum aestivum var. Lini, cv. CD104) cultivadas in vitro no meio MS líquido sem sacarose e 

sem fonte de nitrogênio (SN), sem sacarose e com fonte de nitrogênio (CN) e sem sacarose e sem 

fonte de nitrogênio inoculadas com Herbapirillum seropedicae (SNI), mantidos em sala de cultivo 

a 24 °C e foto-período de 14 h de luz por 20 dias. As proteínas foram inicialmente identificadas 

pelo software PattenLab V, e agrupadas em um diagrama de Venn. Posteriormente foram 

analisadas nos softwares Blast2GO e STRING. Através do Blast2GO foram determinadas 

anotações às proteínas não caracterizadas, funções moleculares, processos biológicos e os 

componentes celulares. Além disso, essas proteínas foram correlacionadas a enzimas presentes 

no catálogo do Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), e as vias metabólicas em 

que possivelmente se encontram ativas. O STRING permitiu determinar as redes de interação 

proteína-proteína. Ao todo foram identificadas 189 proteínas. Dessas, 130 estavam presentes na 

intersecção entre os tratamentos, demonstrando-se comuns as condições CN, SN e SNI. 106 das 

130 proteínas pertenciam ao cloroplasto. 14 proteínas demosntraram-se exclusivas do tratamento 

CN. Dessas, 9 pertenciam ao cloroplasto. O tratamento SN demonstrou 11 proteínas exclusivas, 

7 de cloroplasto. O tratamento SNI apresentou apenas 7 proteínas, sendo 5 componentes do 

cloroplasto. Dentre as proteínas identificadas, destacam-se a Ribulose bifosfato carboxilase 

essencial ao processo de fotossíntese, a Ferredoxina-NADP redutase, também envolvida no 

processo, além de proteínas dos fotossistemas, especialmente fotossistema II, e demais proteínas 

associadas ao cloroplasto. Esses dados serão correlacionados com dados experimentais sobre o 

sistema fotossintético obtidos anteriormente. 
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Em 2020 o governo estadual do Paraná reconheceu que o estado passava por uma crise hídrica, 

Curitiba e região metropolitana vinham sofrendo com uma seca meteorológica, o 

comprometimento do nível dos reservatórios levou a Companhia de Saneamento do Paraná a 

adotar rodízio no abastecimento hídrico a partir de agosto. Eventos de crises hídricas não são 

novidades na região sul do Brasil, vários registros históricos e produções científicas relatam 

eventos passados semelhantes. Os eventos de estiagem têm se tornado mais frequentes no estado 

a partir da metade de 1980. Todas as mesorregiões do Paraná registraram secas severas e extremas 

entre 1980 e 2015 e, além disso, em 2005 secas severas atingiram 238 das 324 estações 

meteorológicas analisadas (73,5% das estações). As secas são um dos tipos de desastres naturais 

que mais causam prejuízos econômicos e sociais no mundo, a seca de 2004-2005 gerou a maior 

quebra de safra agrícola da história no sul do Brasil; o Paraná perdeu 1,63 milhões de toneladas 

de grãos. Analisar quais são os elementos e fatores regionais que favorecem a gênese e a 

manutenção das secas é fundamental. Ao longo de um ano e meio de trabalho foi possível realizar 

ampla revisão bibliográfica, estudo de eventos passados e, principalmente, uma coleta e 

sistematização de dados pluviométricos a partir de postos e estações meteorológicas no estado, 

extraídos dos mais diversos órgãos e institutos, estando entre eles: INMET, IAT, IAP, SIMEPAR, 

EPAGRI, COPEL e ANA. Após a correção das falhas foi obtida uma base de dados 

pluviométricos confiáveis de 1977 a 2019, fechando uma série de 42 anos de dados de um total 

de 395 postos e estações pluviométricas. Uma rápida análise dos principais eventos de pouca 

precipitação ao longo do tempo na região foi possível, datas como 1985 e 2020 são 

perceptivelmente secas. Percebe-se, porém, a carência de estudos caracterizando qualitativamente 

as secas no estado, o intuito é, então, trabalhar com anos-padrão (MONTEIRO, 1973) em 

Curitiba. A revisão bibliográfica mostra uma relativamente grande presença de estudos do tipo, 

porém a grande maioria localizada em outros estados. Tendo isso em vista, os objetivos se darão 

em explorar, na medida do possível, as diferentes técnicas passíveis de serem empregadas na 

análise dos anos-padrão a partir dos dados disponíveis. Técnicas como a correlação de Pearson 

podem gerar resultados qualitativos e, eventualmente, tornar possível a produção de materiais 

gráficos que possibilitem a melhor visualização e sistematização dos dados e dos resultados 

obtidos. 
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IV - SISTEMA DE PROTOCOLOS PARA A DIVULGAÇÃO DO PENSAMENTO E 

ENGAJAMENTO CIENTÍFICO NAS ESCOLAS 

  É comum que a presença de dispositivos que incentivam o conhecimento científico dentro das 

instituições de ensino básico, especialmente escolas públicas, seja muito escassa, tanto nas 

disciplinas do currículo quanto nas atividades extracurriculares. O Projeto Ciência na Escola tem 

como principal objetivo contribuir para a solução desse problema, através do desenvolvimento de 

um Sistema de Protocolos no qual o professor possa criar um protocolo específico, no formato de 

formulário, de acordo com suas necessidades a serem trabalhadas com a turma, levando em 

consideração algumas possíveis opções preestabelecidas e fornecidas pelo próprio sistema, de 

modo que os estudantes possam ser orientados da melhor forma sobre o que deve ser feito e quais 

os pontos principais na hora de desenvolver o estudo. A tecnologia envolvida no projeto é muito 

vantajosa tanto para os estudantes que já estão familiarizados com os dispositivos quanto para os 

educadores que terão mais facilidade e rapidez na organização e aplicação das atividades. O 

projeto de Iniciação Científica teve início com a tarefa de engenharia de requisitos para a listagem 

de prioridades e funcionalidades. O Design da interface também foi considerado como um fator 

de grande relevância para a boa compreensão do sistema criado. Para a otimização do tempo da 

equipe, ferramentas de organização  e de divisão de tarefas foram utilizadas. Ao final do 

desenvolvimento da atividade, espera-se obter um aplicativo interativo, atrativo e de fácil acesso 

tanto aos educadores quanto aos estudantes, para assim, ser possível criar um ambiente de 

aprendizagem mais proveitoso e ativo em que o conhecimento científico tenha mais espaço dentro 

das instituições de ensino. 
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Nas últimas décadas, os lantanídeos vêm se revelando bons magnetos moleculares e materiais 

luminescentes, isso quando sua esfera de coordenação é preenchida por ligantes que favorecem 

tais propriedades. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é sintetizar compostos de coordenação 

contendo lantanídeos e ligantes do tipo oxamato e derivados do dianidrido 

perilenotetracarboxílico (PTCDA) para futuros estudos de suas propriedades ópticas e 

magnéticas. Os pré-ligantes do tipo oxamato – K2H2mpyba e H4mpyba - foram obtidos pela 

reação do cloreto de etiloxalila com a 2,6 diaminopiridina em THF, seguida de etapas de 

conversão do éster em sal e ácido. Já o pré-ligante PTCDA foi convertido em seu sal (K4PTC) 

via hidrólise básica para utilização nos testes com os lantanídeos. A formação dos ligantes foi 

confirmada através da caracterização por Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV) e por 

de Ressonância Magnética Nuclear 1H. Tais ligantes foram utilizados em diversos testes de 

síntese com os íons lantanídeos Dy3+, Tb3+, Gd3+ e Eu3+ variando-se concentração, solvente, 

uso de base e método de cristalização (adição direta seguida de evaporação lenta, difusão lenta 

em tubo H, tubo U e tubo de ensaio), visando a obtenção de cristais adequados para análise de 

Difratometria de Raios X de Monocristal (DRXM). Os produtos obtidos nos testes foram 

caracterizados por espectroscopia IV. Em todos os testes realizados com o ligante H4mpyba, as 

bandas de absorção atribuídas aos estiramentos C=Oácido (1707 cm-1) e C=Oamida (1678 cm-

1) do ligante são observadas associadas a uma única banda em 1672 cm-1, indicando um ambiente 

química semelhante, com uma possível ligação metal-ligante sendo formada tanto com o oxigênio 

da amida como do ácido carboxílico. Os testes realizados em tubo H apresentaram a formação de 

cristais após 3 meses, porém, estes eram pequenos e inadequados para DRX de monocristais. Os 

espectros de IV dos produtos utilizando o ligante K4PTC também apresentaram bandas que 

sugerem a coordenação aos lantanídeos, como o alargamento da banda referente às ligações C-O, 

juntamente com leve deslocamento de 1537 cm-1 para 1530 cm-1. Diferente do H4mpyba, para 

essas sínteses ainda não foram obtidos cristais por nenhum dos métodos testados. Dessa forma, 

novos testes de cristalização serão feitos modificando os parâmetros de síntese e métodos 

empregados. Os produtos obtidos serão caracterizados também por outras técnicas, como, 

termogravimetria, análise elementar CHN, Difratometria de Raios X de Pó, além de medidas 

magnéticas e ópticas. 
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A erva-mate, Ilex paraguariensis, é uma planta nativa da América do Sul. Historicamente, foi 

responsável por boa parte do desenvolvimento dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Mato Grosso do Sul e, principalmente, Paraná. Possui diversas finalidades e aplicações sobretudo 

na indústria alimentícia e farmacêutica. Por ser uma espécie nativa, foi amplamente explorada 

pelo extrativismo, mas recentemente os cultivos solteiros e a pleno sol têm sido ampliados. Como 

a colheita é de folhas e galhos, ocorre alta taxa de exportação de nutrientes, especialmente de 

potássio que é o segundo nutriente mais exigido pela planta. Estudos recentes apontam que a erva-

mate responde positivamente à adubação potássica. Sobretudo em relação ao aumento da 

quantidade de material comercializável. Nesse contexto, 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 

julho de 2018, na localidade de Severiano de Almeida - RS. 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. Na primeira colheita realizada aos 36 meses após a implantação, foram 

realizadas análises da folha para determinação do estado nutricional de potássio das plantas e 

quantificada a produtividade de erva-mate comercial (galhos finos + folhas). A adubação 

potássica proporcionou aumento linear do teor de potássio na folha, mas não alterou a 

produtividade de erva-mate comercial. Os clones não diferiram quanto às variáveis avaliadas. 

Conclui-se que a adubação potássica proporciona aumento da absorção de potássio, mas não 

interfere na produtividade de clones de erva-mate na fase inicial de desenvolvimento da cultura. 
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MAPEAMENTO E ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS (VIRTUAIS) DE DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA ADOTADAS POR MUSEUS DE CIÊNCIAS BRASILEIROS: REGIÃO 

SUL 

Nº 202212571 

Autor(es): Raissa Mendes 

Orientador(es): Camila Silveira da Silva 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ AÇÕES AFIRMATIVAS 

Palavras-chave: Comunicação Pública Da Ciência, Divulgação Científica, Museus 

 

Esta pesquisa objetiva mapear e analisar estratégias (virtuais) de Divulgação Científica adotadas 

por museus de ciências brasileiros da região Sul. Por meio da pesquisa qualitativa documental, os 

dados foram obtidos a partir do Guia Brasileiro de Centros e Museus de Ciências, Cadastro 

Nacional de Museus e Rede Brasileira de Museus e Coleções Universitárias. A sistematização 

dos dados contemplou a distribuição geográfica; tipologia do acervo; recorte político-espacial; 

tempo de funcionamento; administração; acesso ao museu; redes sociais e estratégias de 

Comunicação Pública da Ciência (CPC) adotadas, a partir da análise das categorias: 

Entretenimento-Massivo (CPC1), Aprendizagem Informal-Massivo (CPC2), Entretenimento-

Individual (CPC3) e Aprendizagem Informal-Individual (CPC4). Do total de 156 Museus da 

região, 47% estão no Rio Grande do Sul, 30% em Santa Catarina e 23% no Paraná. Sobre o recorte 

político-espacial, 38 (24%) estão nas capitais. Com respeito ao ano de fundação, 62% surgiram 

no período de 1950—2000. A administração majoritária é a pública (61%). Referente ao acesso, 

79% possuem entrada franca. Das redes sociais, constatou-se uma prevalência de uma 

comunicação unidirecional, por meio de websites (77%), seguido pelo Facebook (70%) e 

Instagram (35%). O panorama geral da Comunicação Pública da Científica, conta com 

significativo percentual de museus que promovem a Aprendizagem Informal-Massivo (CPC2) e 

Entretenimento-Individual (CPC3), por meio de revistas culturais, mídias sociais, Canal no 

YouTube, onde realizam Podcast, curtas-metragens, além de oficinas de ciências, atividades 

educativas, rodas de conversa e atividades adaptadas ao público-alvo, como materiais escritos. 

Ainda, é observado que os museus priorizam visitas guiadas, adaptando o discurso às 

necessidades individuais de cada visitante (CPC4). Por fim, em um menor percentual, tem-se 

atividades como feiras de ciências, observações astronômicas massivas e semanas científicas, 

referentes ao Entretenimento-Massivo (CPC1). Diante disso, conclui-se que os museus da região 

Sul valorizam estratégias de Divulgação Científica para o grande público e com foco na 

aprendizagem, incentivando o interesse pela Ciência. 
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O trabalho de enxertia da gabiroba está sendo realizado no Viveiro de Frutíferas do Departamento 

de Ciências Florestais na Universidade Federal do Paraná, tem como objetivo avaliar diferentes 

técnicas de enxertia para a espécie de gabiroba (Campomanesia xanthocarpa O. Berg). Sendo 

avaliadas diferentes técnicas de enxertias, no arranjo fatorial 2 x 2 (dois tipos de enxerto - enxerto 

lignificado e herbáceo, e com e sem aplicação de homeopatia Staphysagria). A instalação e 

avaliação do experimento são montadas uma vez por mês, o porta-enxerto é originado de sementes 

obtidas dos frutos de gabiroba e os garfos são coletados pela manhã em plantas adultas, sendo que 

a enxertia será realizada logo após a coleta. Na técnica de enxertia por garfagem, após o realizar 

o corte do enxerto e efetuar a união cambial entre o porta-enxerto e o enxerto é feita a amarração 

com fita de enxertia, e estes são cobertos com saco plástico transparente preso por barbante na 

extremidade, permitindo que os tecidos continuem hidratados. Sobre o saco plástico é posto um 

saco de papel tipo kraft para evitar a luz solar e reduzir a temperatura dos tecidos enxertados. As 

mudas enxertadas são acondicionadas em casa-de-vegetação, com irrigação por microaspersão, 

realizada 4 vezes ao dia permitindo que as plantas desenvolvam sem estresse hídrico. Com 20 

dias após a enxertia ou até observar a emissão de brotação do nas gemas do enxerto os sacos de 

plástico são retirados e o saco de papel é mantido por mais uma semana e então retirado. A 

avaliação é realizada mensalmente para evitar possíveis danos nas folhas novas, até completar 

150 dias após a enxertia. Para a avaliação e comparação da eficiência de cada técnica empregada, 

estas são submetidas a análises estatísticas informando médias, desvios, erros, variâncias e 

coeficientes de variação estatística. São avaliados o tipo de enxerto, material mais tenro 

(herbáceo) e lignificado e também o uso da homeopatia e sem homeopatia. Observou-se que as 

enxertias com material mais herbáceo secam mais rapidamente e não são eficientes para a 

enxertia. Já as estacas mais lignificadas estão resistindo por mais tempo, mas com baixo índice 

de pegamento de enxertia. Com isso, realizamos a enxertia com material ainda mais lignificado e 

com esse tivemos resultados satisfatórios na enxertia, com alto índice de pegamento. Conclusões 

prévias indicam que esta espécie é sensível ao processo de enxertia e o material mais lignificado 

seria o ideal para esta prática, levando em conta a boa procedência do porta-enxertos e a matriz 

dos enxertos. 
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Tem crescido nos últimos anos pesquisas com fontes alternativas de microminerais para animais 

que sejam biologicamente mais ativas e prontamente disponíveis. Neste panorama, o uso de 

nanocompostos de microminerais é uma alternativa ainda pouco explorada na nutrição animal, 

especialmente de organismos aquáticos. Buscando um melhor entendimento de seus efeitos nos 

peixes, um experimento de alimentação de 50 dias foi conduzido a fim de avaliar os efeitos de 

diferentes fontes de cobre em parâmetros sanguíneos de alevinos de tilápia (Oreochromis 

niloticus) com peso médio inicial de 6,7±0,95 gramas. Foi utilizado um delineamento 

inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições, isoproteicas e isoenergéticas, 

contendo implemento de nanopartículas de cobre (NPs-Cu) de tamanho médio primário de 2553 

nm em dois dos tratamentos (2,0 e 4,0 mg de NP-Cu/Kg), um contendo sulfato de cobre (4,0 mg 

CuSO4/Kg) como controle positivo, outro com fonte orgânica, sob a forma quelatada em 

bisglicinato de cobre (4 mg/Kg), e um controle negativo, sem fontes de cobre. Foram utilizados 

300 alevinos em 20 tanques de 60 litros (0,25 peixes/Litro) em sistema de recirculação dotado 

com filtragem única de água e aquecimento controlado por termostatos. Os parâmetros de 

alterações patológicas no fígado foram analisados histologicamente em lâminas no Laboratório 

de Patologia Animal, sendo as alterações encontradas, necrose de hepatócitos, infiltração 

leucocitária, esteatose, tecido adiposo junto ao hepatopâncreas, dilatação dos sinusóides e 

hemorragia. Os alevinos que receberam a dieta a base de nano cobre 2 mg/kg apresentaram um 

índice de lesão 15 em uma escala de 0 a 25, enquanto os alevinos que receberam a dieta de nano 

cobre 4mg/kg apresentaram um índice de lesão 20, entre elas a principal lesão encontrada foi 

infiltração leucocitária, necrose, dilatação dos sinusóides e hemorragia, respectivamente. Baseado 

nos resultados das análises patológicas conclui-se que a dieta de nano cobre na concentração de 

4mg/kg é tóxica para os alevinos, sendo mais adequado a dieta de nano cobre na concentração de 

2 mg/kg.  
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O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da inclusão de butirato de sódio encapsulado (BSE) 

e arginina (Arg) em dietas de frangos de corte de 1 a 22 dias de idade submetidos ou não a um 

modelo de desafio entérico sobre o desempenho produtivo e morfometria da mucosa intestinal. O 

experimento foi realizado em gaiolas no biotério experimental da Universidade Federal do Paraná 

– Setor Palotina, onde 768 pintos de corte linhagem Cobb®, machos de um dia foram distribuídos 

em um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 2 com 6 repetições cada 

(4 dietas vs com e sem desafio entérico), totalizando 48 unidades experimentais com 16 aves cada. 

As dietas utilizadas foram: Arginina:Lisina 1:13; Arginina:Lisina 1:13 + butirato; Arginina: 

Lisina 1:30 e Arginina: Lisina 1:30 + butirato. Aos 15, 16 e 17 dias de idade, as aves do grupo 

desafiado receberam inoculação via inglúvio de 15 mg/kg de peso vivo de amoxicilina.  Aos 19º 

dia, as mesmas aves novamente receberam inóculo de Escherichia coli 109 UFC/ave (ATCC® 

8739™). O desempenho zootécnico foi calculado semanalmente, para avaliação do peso médio, 

ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. Aos 22 dias de idade, 2 aves por 

repetição foram sacrificadas para avaliação histomorfométrica dos segmentos duodeno, jejuno e 

íleo. Os resultados foram analisados, utilizando-se análise de variância (ANOVA) com auxílio do 

programa estatístico SAS Os resultados mostram que no período de 1 a 14 dias de idade, as aves 

que receberam a associação de Arg+BSE apresentaram melhor (P<0,05) ganho de peso. As aves 

do grupo controle apresentaram maior consumo de ração no desempenho semanal de 14 a 21 dias 

e por fase de 1 a 21 dias. O desafio entérico resultou em menor (p<0,05) relação vilo:cripta da 

mucosa do jejuno e menor (p<0,05) profundidade da cripta, menor largura da cripta, menor 

camada muscular e menor área de absorção da mucosa do íleo quando comparado com as aves 

não desafiadas. As aves que consumiram dietas suplementadas com Arg + BSE apresentaram 

melhores resultados de desempenho apenas na fase inicial e em aves não desafiadas. A 

suplementação de Arg e BSE pode ser uma estratégia de suporte para o crescimento dos frangos 

de corte na fase inicial de vida. 
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A cúrcuma, popularmente nomeada como açafrão-da-terra, é conhecida por sua ampla utilização 

na indústria alimentícia, devido suas propriedades farmacológicas e medicinais oriundas de sua 

principal substância ativa, a curcumina. A extração de seus compostos bioativos é feita por meio 

do uso de solventes tradicionais, como o metanol e o etanol. No entanto, esses solventes são 

tóxicos e agridem o meio ambiente, por isso busca-se alternativas com o uso de solventes verdes, 

como solventes eutéticos profundos (DES), que foram utilizados neste trabalho. Uma 

desvantagem da curcumina é sua baixa solubilidade em água, o que acaba por reduzir sua 

biodisponibilidade e metabolização, culminando em uma rápida eliminação do organismo. Com 

a finalidade de contornar esse obstáculo, a encapsulação aparece como uma alternativa para 

melhorar a absorção e a biodisponibilidade desses compostos, sendo o objetivo principal do 

presente estudo, avaliar o emprego de solventes eutéticos profundos na encapsulação de extratos 

vegetais, por meio de diferentes técnicas. A cúrcuma foi utilizada para obtenção do extrato 

vegetal, cujo compostos bioativos foram extraídos pelo uso de dois diferentes DES hidrofóbicos 

compostos por mentol: ácido acético e mentol: ácido lático na proporção 1:1 e 1:2, 

respectivamente. Já a encapsulação, foi realizada por duas técnicas distintas, a extrusão por 

gotejamento e a emulsificação com o uso do Ultra-turrax, sendo selecionados para a composição 

do material de parede, o alginato de sódio e uma mistura de alginato com quitosana. A análise da 

encapsulação foi feita pela quantificação da curcumina livre, assim como pela microscopia óptica 

e a calorimetria exploratória diferencial (DSC), além dos métodos de DPPH• e ABTS+ 

relacionados com a capacidade antioxidante in vitro. Evidenciou-se pelo estudo que as emulsões 

obtidas têm tamanho microscópico, enquanto as esferas obtidas pela extrusão por gotejamento 

têm tamanho macroscópico. Além disso, esperou-se evidenciar uma encapsulação estável com os 

DES utilizados, além de verificar as interações entre solvente eutético profundo, materiais de 

parede e o agente ativo encapsulado. Como conclusão, visou-se que neste estudo os encapsulados 

finais apresentassem um alto potencial para a aplicação alimentícia e farmacêutica, devido à sua 

atoxidade, estabilidade e altos índices de atividade biológica dos compostos bioativos da cúrcuma, 

o que preserva suas propriedades. 
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O trabalho teve por objetivo investigar isolados bacterianos obtidos do trato digestivo de abelhas 

sem ferrão (tetragonisca angustula), quanto ao potencial biotecnológicos para supressão de 

fitopatógenos e a capacidade de produção de acetoína. Os isolados foram obtidos por diluições e 

obtenção das UFCs, que foram caracterizados por sua morfologia e coloração de Gram. Para o 

antagonismo frente as bactérias fitopatogênicas (Erwinia carotovora subsp. carotovora, 

Clavibacter michiganesis subsp. Michiganesis, Pseudomonas syringae pv. Garcae, Xantomonas 

citri pv. Citri, e Pantoea ananatis) utilizou-se da técnica adaptada de disco de difusão. Tomou-se 

como avaliação a presença ou ausência de halo de inibição quantificados pelo diâmetro em 

milímetros. No embate fúngico (Sclerotínia sclerotiorum e Sclerotium rolsfii), as bactérias foram 

crescidas em meio de cultura BDA e o método foi o de cultura pareada. As avalições foram 

realizadas após 7 dias de crescimento, avaliando o diâmetro de crescimento do patógeno. Para 

avaliar a capacidade de produção da acetoína, os isolados foram submetidos ao teste qualitativo 

de Voges-Proskauer (VP) modificado e quantificados em espectrofotômetro tipo NanoDrop®. O 

ensaio pelo teste das folhas destacadas foi realizado para confirmar o potencial de biocontrole das 

candidatas tendo o mofo branco como modelo. O presente trabalho conseguiu demonstrar que 

bactérias obtidas a partir de abelhas sem ferrão da espécie Tetagronisca angustula possuem 

potencial biotecnológico para biocontrole de fitopatógenos. As candidatas 2, 4, 7 e 10 foram as 

que exercerem melhor atividade inibitória sobre todos os diferentes patógenos bacterianos 

testados. A bactéria 4 foi a candidata que apresentou os melhores valores de halo de controle 

frente as bactérias patogênicas. A bactéria 3, controlou de forma específica a Xantomonas citri 

pv. Citri com valor de halo de inibição de 28,50 mm, superior as demais candidatas. As candidatas 

4 e 10 foram efetivas no controle do Sclerotium rolfsii, inibindo respectivamente, 83,87% e 

71,50% do crescimento deste fungo durante o teste de antagonismos in vitro. No controle do 

Sclerotinia sclerotiorum, todas as candidatas a bioprospecção foram eficientes controlando de 71 

a 88% do crescimento deste fungo. As candidatas 4 e 10 produziram os maiores valores de 

acetoína. Todas as candidatas demonstraram controle eficaz sobre o crescimento do mofo branco 

pelo teste rápido da folha destacada. Sendo assim, o presente trabalho permitiu identificar isolados 

bacterianos com potencial para biotecnologico para o biocontrole. 
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Os efeitos combinados da urbanização e das demais atividades humanas associadas ao rápido 

crescimento populacional das últimas décadas são facilmente visualizados nos corpos hídricos 

urbanos. Muitos rios, córregos e lagos têm sido degradados em consequência do impacto 

crescente dos processos de urbanização. Este cenário é especialmente visível em áreas de densa 

população humana e carentes de infraestrutura sanitária, onde cursos de água recebem uma grande 

quantidade de esgoto doméstico. Deste modo rios urbanos sofrem transformações, perdendo suas 

características naturais e alterando a qualidade de suas águas. Neste contexto, este projeto busca 

soluções sanitárias que atendam as necessidades de adequação em áreas urbanas costeiras, 

visando à sustentabilidade destas regiões. 

A proposta deste trabalho visa desenvolver malhas numéricas das quais objetivam introduzir 

processos realistas de transporte e difusão de contaminantes urbanos em regiões de interesse na 

costa paranaense. Os locais de estudo estão relacionados a regiões de interesse ao poder público 

e civil, assim como regiões de intenso uso e alto potencial poluidor, além de regiões de 

preservação e áreas de conservação. 

A metodologia do trabalho consiste na criação de diversos cenários de simulação para pontos de 

emissão de efluentes (em posição difusa ou direta), na definição de profundidade e distância da 

costa para que o retorno da pluma de efluentes junto a zona costeira seja minimizado, e por fim, 

na avaliação da estabilidade numérica da malha através da comparação de resultados obtidos pelos 

modelos contra dados observados. 

Os cenários numéricos foram desenvolvidos utilizando dados georreferenciados para construir a 

linha de costa e os limites da malha numérica em elementos finitos. A malha computacional foi 

elaborada através do software BlueKenue, onde foram gerados um total de 47.071 nós e 86.362 

elementos, com densidades variando de 1 à 250 metros de resolução. 

A partir do desenvolvimento da malha serão rodados diferentes cenários utilizando o código de 

software livre Telemac, visando realizar a avaliação local das condições poluidoras para cada 

cenário de interesse. Nesta etapa, a vazão do efluente, a forma de poluição (difusa ou direta), 

profundidade e a carga de nutrientes serão estimadas. 

Testes numéricos para a parametrização dos cenários, além de testes de sensitividade de malha 

serão realizados. Todas as comparações devem ser embasadas em testes estatísticos considerando 

a eficiência do modelo, cenário, tempo computacional e precisão dos resultados simulados. 
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As avaliações da aplicação de água pelos sistemas de irrigação indicam a qualidade de aplicação 

de água do aspersor e do sistema projetado. Usualmente os sistemas de irrigação por aspersão são 

avaliados apenas com base na distribuição de água acima da superfície do solo, mas como a planta 

consome o que é armazenado no interior deste, o ideal é que se avalie também a uniformidade no 

perfil do solo. Diante do exposto, este trabalho objetivou utilizar uma metodologia simplificada 

de avaliação, visando reduzir o tempo e número de coletores para avaliação do coeficiente de 

uniformidade de Christiansen (CUC) e de distribuição (CUD) de um sistema de irrigação por 

aspersão convencional em condições de campo, comparando os resultados originados de 

informações acima e abaixo da superfície do solo sob sistema de plantio direto. Para isso, 

primeiramente foram realizados estudos para avaliar as metodologias utilizadas em ensaios de 

uniformidade, onde foram selecionadas a metodologia aplicada em ensaios de pivô central e a 

padrão utilizada em aspersão convencional (Metodologia em malha). Para coletar as lâminas pelos 

métodos avaliados e determinar a uniformidade, os ensaios foram realizados conforme o que é 

previsto por norma. Após ser coletado as lâminas precipitadas nos coletores e infiltrada no solo 

pela diferença de umidade após e antes à irrigação, foram analisados o CUC e CUD. 

Adicionalmente, determinou-se a umidade 2,5 horas após o ensaio, com o intuito de avaliar o 

processo de redistribuição de água no solo pela avaliação da uniformidade dos dados sem 

sobreposição. Foi possível observar que a metodologia de coleta utilizada em sistemas de pivô 

central, se mostrou ineficiente para avaliação de uniformidade em aspersão convencional, onde a 

metodologia proposta superestimou os valores de uniformidade. 
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Os museus de ciências desempenham papel fundamental na disseminação de conhecimentos 

científicos junto ao público. Neste trabalho, adotando como parâmetro uma pesquisa qualitativa 

documental, foram mapeadas e analisadas as estratégias de Divulgação Científica (DC) de museus 

da região Norte do Brasil. Para isso, fez-se a apuração de arquivos do Guia Brasileiro de Centros 

e Museus de Ciências, do Cadastro Nacional de Museus e da Rede Brasileira de Museus e 

Coleções Universitárias para seleção e recorte da amostra. Foram localizados 66 museus na região 

e desses, 65% são de administração pública, 53% estão presentes nas capitais dos Estados, 39% 

dos espaços são reservas ambientais e parques nacionais. O Estado com o maior número de 

museus é o Amazonas, com 21, seguido do Pará (19), Acre (6), Amapá (5), Rondônia (5), Roraima 

(5) e Tocantins (5). A análise das estratégias de DC foi realizada com base nas categorias de 

Comunicação Pública da Ciência (CPC), a saber: i) Entretenimento-Massivo - CPC1; ii) 

Aprendizagem-Massivo - CPC2; iii) Entretenimento-Individual - CPC3; e iv) Aprendizagem-

Individual - CPC4. Dos museus estudados, 30% usam redes sociais e 44% sites para promoverem 

o Entretenimento Massivo (CPC1) e divulgar conteúdos científicos associados a parques 

nacionais e reservas ambientais, com o objetivo de explorar a Ciência presente nestes locais, 

estimulando o público a reconhecê-la por meio de atividades dirigidas a muitas pessoas e com 

linguagem lúdica e interativa na internet. Visitas virtuais também são presentes nos meios digitais 

de algumas instituições, com a intenção de Aprendizagem-Massiva (CPC2), bem como a visitação 

mediada nas exposições de longa duração e temporárias dos espaços, essas com foco na 

Aprendizagem Individual (CPC4) e com maiores ocorrências. O Entretenimento-Individual 

(CPC3) foi notado em menor escala e realizado por meio de materiais educativos disponibilizados 

nas mídias eletrônicas dos museus, para atrair a atenção do público para temas da Ciência. 

Conclui-se que os museus da região Norte fazem uso mais expressivo de estratégias de DC 

focadas na aprendizagem do público, para que a Ciência seja considerada parte da identidade das 

pessoas e para que a considerem interessante. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  998 

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS PARA A SÍNTESE DE 2-

(ORGANOCALCOGENIL)BENZO[B]CALCOGENOFENOS 

Nº 202212619 

Autor(es): Joelma Toporovski Machado 

Orientador(es): Daniel da Silveira Rampon 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: 2-(Organocalcogenil)Benzo[B]Calcogenofenos, Calcogenoalquinos, 

Eletrossíntese Orgânica 

 

A química dos compostos heterocíclicos é atrativa dentro da química orgânica, devido a grande 

importância industrial e biológica que essa classe apresenta. Os calcogenofenos são compostos 

heteroaromáticos constituídos de um anel de seis membros fundido a um anel de 5 membros 

contendo um átomo do grupo 16 da tabela periódica. O presente trabalho foi realizado em torno 

do 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. De forma mais específica, foram gerados eletrófilos in situ por via 

eletroquímica e esses foram aplicados em reações de ciclização nucleofílica mediada por 

eletrófilos (CNME). Foram empregados como reagentes calcogenoalquinos funcionalizados com 

heteroatomos na posição orto, preparados adotando metodologias conhecidas, bem como sais de 

halogênios ou disseleneto de difenila. Para obtenção dos 3-bromo-2-sulfenilbenzeno[b]tiofeno, o 

composto 1-(2-feniltioetinil)-2-(butiltio)benzeno foi submetido a um sistema eletroquímico 

composto de eletrodos de grafite C(+)|C(-), e exposto a corrente constante de 40 mA na presença 

de NaBr (8 equiv.) como eletrólito e promotor da reação. Utilizando uma solução de 4:1 

acetonitrila/H2O como solvente a temperatura ambiente por 4,0 h, forneceu o produto 3-bromo-

2-sulfenilbenzeno[b]tiofeno em 87% de rendimento, até então   a melhor condição observada. 

Para a preparação dos 3-fenilselanil-2-sulfenilbenzo[b]tiofeno por via eletroquímica, foi 

empregado como substrato 1-(2-feniltioetinil)-2-(butiltio)benzeno na presença de  disseleneto de 

difenila, utilizando novamente eletrodos de grafite C(+)|C(-) sob corrente constante de 20 mA, e 

eletrólito suporte. O melhor rendimento foi obtido empregando como eletrólito o Bu4NPF6 (1,0 

equiv.) e MeCN como solvente, alcançando um rendimento para o produto 3-fenilselanil-2-

sulfenilbenzo[b]tiofeno de 95%. Devido ao alto custo do eletrólito empregado foram conduzidos 

outros testes, dentre esses, o teste no qual foi empregado o n- Bu4NBF4 (1,0 equiv) como eletrólito 

sob corrente constante de 20 mA durante 3,5 h em MeCN, alcançando também um bom 

rendimento, de 89%. O desenvolvimento das duas metodologias para a produção in situ de 

eletrófilos que podem promover ciclizações demonstraram bons resultados até o momento. Ainda 

serão avaliadas possibilidades para a otimização das condições empregadas, além da variação do 

escopo reacional. 
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As comunidades de meiofauna trazem informações de grande relevância sobre o ecossistema 

local, devido ao seu ciclo de vida curto, abundância, 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. A partir disso, o presente estudo tem como objetivo determinar os 

padrões gerais de distribuição espacial da comunidade meiofaunal do Complexo Estuarino de 

Paranaguá (CEP), que podem ser analisadas através da identificação de espécies recorrentes no 

local. Os padrões de composição e estrutura das comunidades podem ser explicados por meio de 

dois processos principais, a filtragem ambiental e o princípio da similaridade limitante. Na 

filtragem ambiental, 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 princípio 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 denominadas de regras de montagem (assembly rules). Neste contexto serão 

testadas duas hipóteses: 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 de espécies no Complexo Estuarino de Paranaguá. A segunda hipótese 

foi desenvolvida a partir de um estudo já publicado "Geochemical mapping in a subtropical 

estuarine system influenced by large grain-shipping terminals: Insights using Metal/Metal ratios 

and multivariate analysis" (Angeli et al, 2020), onde foi feito um mapeamento geoquímico da 

área, usando relações razão Metal/Metal e análise multivariada, sendo assim a segunda hipótese 

propõe que a meiofauna também terá distribuição correlata com as fácies geoquímicas do CEP. 

As amostras foram selecionadas com base em um mapa deste estudo, definindo um total de 23 

amostras. 
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Desenvolvido no Laboratório de Engenharia de Superfícies da Universidade Federal do Paraná, 

este trabalho visou entender a influência da adição de titânio metálico (Ti) na formação do 

revestimento para o substrato de nióbio (Nb). O Nb apresenta propriedades mecânicas relevantes 

para a indústria mecânica, tais como sua alta condutividade térmica e elétrica, ductilidade e alta 

resistência a corrosão a temperaturas elevadas. Entretanto, o metal em questão tem uma baixa 

resistência a oxidação, assim, quando esta ocorre, acaba por fragilizar o metal, alterando suas 

propriedades mecânicas. O revestimento desenvolvido e estudado nesse trabalho é formado por 

silicetos de nióbio com a adição de titânio, e tem como principal objetivo proteger o substrato 

metálico da oxidação. O revestimento foi obtido pelo processamento das amostras por Double 

Pack Cementation. Para cada processamento as composições das pack misturas foram variadas 

na presença de titânio em 10% ou sem a presença do mesmo. Além disso, também foram 

utilizados dois ativadores diferentes, sendo eles o fluoreto de amônio e o cloreto de amônio. Cada 

composição teve seu processamento realizado por 6 horas na temperatura de 1000 ºC. Para a 

análise do revestimento processado, realizaram-se ensaios de Dureza Vickers, DRX e imagens 

obtidas por miscroscopia confocal. Para a dureza não houve diferenças expressivas entre as 

amostras processadas com titânio, independente do ativador, e as amostras processadas sem Ti. 

Já por meio dos resultados do DRX, pode-se observar a formação de revestimentos de siliceto 

com NbSi2 na superfície, e um alguns picos relacionados a TiSi2 na amostra processada com 

cloreto de amônio. Além disso, as amostras processadas com Ti apresentaram maiores picos de 

intensidades na formação de silicetos de nióbio (NbSi2). 
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Os padrões de produção e consumo de energia sempre foram baseados em recursos fósseis, 

gerando poluentes, emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e comprometendo o suprimento de 

energia de longo prazo da Terra. A questão ambiental e seu papel no crescimento econômico são 

temas recorrentes que vem sido destaques nos debates desde meados do século passado. Afirma-

se que a população mundial cresceu de forma exponencial, no último século, gerando assim, um 

número cada vez maior de consumidores de produtos industrializados. Em relação ao transporte 

urbano, o desenvolvimento das cidades brasileiras concentra-se no transporte rodoviário. 

Portanto, é de grande importância estudar a eficiência energética do transporte, implementar boas 

soluções para atender os deslocamentos de usuários e promover o uso eficiente dos recursos 

naturais. O transporte de passageiro faz parte do rol de temas abordados na grande temática 

Economia Verde. Um dos princípios é a mudança para modelos ambientalmente mais eficientes 

de transporte. O avanço da tecnologia tem proporcionado condições necessárias para a existência 

de um Sistema de Transporte Público sustentável e eficiente que garante o desenvolvimento 

adequado para a qualidade de vida da população. Considerando este cenário e tecnologias 

estudadas, teve-se como objetivo estimar, na linha Ligeirão-Boqueirão, a eficiência energética do 

deslocamento de demandas de passageiros por meio de simulações disrcretas computacionais. A 

metodologia foi desenvolvida com base em pesquisa documental e bibliográfica para 

levantamento de dados. A aplicação da técnica de simulação de eventos discretos foi com o intuito 

de avaliar a eficiência energética da micro rede simulada. Os resultados ainda não produziram 

informações suficientes para determinar quais os tipos de modelos de eficiencia energética mais 

adequados. Como continuidade deste estudo, sugere-se compreender o custo da eficiência 

energética atual a partir de dados de emissão de poluentes e consumo de energia pelo modo de 

transporte utilizado na rede. O estudo possui limitações por ser uma linha de transporte única 

investigada em profundidade. Também sugere-se possíveis estudos futuros comparativos com 

outras linhas da rede do município de Curitiba. 
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Este trabalho mapeou e analisou as estratégias (virtuais) de Divulgação Científica adotadas por 

museus de ciências da região Sudeste do Brasil. A pesquisa, qualitativa documental, teve como 

fontes de dados o Guia Brasileiro de Centros e Museus de Ciência, o Cadastro Nacional de 

Museus e a Rede Brasileira de Museus e Coleções Universitárias. Após, procedeu-se com a 

sistematização das características das instituições, como distribuição geográfica, tipologia do 

acervo, recorte político-espacial, administração, acesso ao museu e estratégias de Comunicação 

Pública da Ciência (CPC) adotadas, a partir da análise das categorias: Entretenimento-Massivo 

(CPC1), Aprendizagem Informal-Massivo (CPC2), Entretenimento-Individual (CPC3) e 

Aprendizagem Informal-Individual (CPC4). Foram localizados 264 museus, sendo: 118 (45%) 

em São Paulo, 68 (26%) em Minas Gerais, 57 (21%) no Rio de Janeiro e 21 (8%) no Espírito 

Santo. Sobre o recorte político-espacial, 83 (31%) estão nas capitais. Com respeito ao ano de 

fundação, 57% surgiram no período de 1900—2000.  A administração majoritária é a pública, 

sendo que 68% possuem entrada franca. Com relação à Comunicação Pública da Ciência, é 

notório o predomínio de atividades com foco no Entretenimento e para o Público Massivo (CPC1) 

e Aprendizagem Informal para o Público Individual (CPC4). Na categoria CPC1 encontram-se 

Observações Astronômicas e grandes eventos científicos. Na CPC4 prevalecem visitas mediadas 

às exposições. Os museus utilizam redes sociais para a realização de palestras, divulgação de 

conteúdos científicos e engajamento do público, tanto individual quanto massivo. Nestes casos, 

estas ações estão agrupadas nas categorias CPC2 e CPC3. Conclui-se que os museus do Sudeste 

valorizam estratégias de Divulgação Científica para o público-massivo com foco no 

entretenimento e de aprendizagem para o público individual. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1003 

ESTUDO DE DI E TRIPEPTÍDEOS EM ALIMENTOS E RESÍDUOS PROTÉICOS 

ANIMAIS 

Nº 202212648 

Autor(es): Beatriz Santos Rocha 

Orientador(es): Eduardo Cesar Meurer 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Anti-Hipertensivo, Biopeptídeo, Espectrometria De Massas 

 

Peptídeos bioativos são fragmentos de proteínas constituídos de aminoácidos de cadeia curta que 

possuem potenciais funcionais como antioxidante, antimicrobiano, anti-hipertensivo (inibidor de 

ACE) e cicatrizante. Estes compostos podem ser obtidos através do processo de hidrolise. O 

trabalho teve como objetivo realizar um experimento planejado a partir da produção inicial de 

hidrolisados de pele de tilápia, grau de hidrolise do produto final e perfil peptídico, por meio de 

espectrometria de massas (LC-MS/MS). Para a produção dos hidrolisados, aplicou-se o método 

Taguchi, com combinações dos pontos central, alto e baixo, com as variáveis sendo, a 

concentração de enzima e a massa de substrato no meio, e os pontos de controle como maior 

percentual de proteína e grau de hidrolise. As amostras foram produzidas em triplicata, e ao fim 

totalizou-se 15 experimentos. 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 et al. Foi possível a realização do planejamento fatorial, no qual resultou em um 

gráfico com superfície resposta que gerou outras 3 combinações para a confirmação do ótimo. 

Para o grau de hidrolise espera-se altos valores, dado a correlação entre o perfil peptídico 

encontrado em trabalhos realizados inicialmente ainda em ausência do Taguchi, no qual o produto 

que resultou na presença de di-peptideos 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 

abundante em peptídeos bioativos, o qual contém potencial de aplicabilidade industrial farmaco, 

alimentício e agricola. 
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Ilex paraguariensis popularmente conhecida como erva mate, é originaria da mata Atlântica, e 

fonte de alcalóides, polifenóis, flavonóides, triterpenos e ácidos orgânicos. Os galhos e as folhas 

são a principal parte de interesse, e o alto rendimento de material vegetal determina alta demanda 

por nitrogênio. Com a retirada dos galhos e das folhas a reposição deste nutriente pode ser 

necessária para assegurar uma maior produtividade. Entretanto encontram-se poucos trabalhos 

em relação a adubação nitrogenada da erva mate. Este trabalho teve 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 foi implantado experimento a campo em 

2018, no município de Severiano de Almeida – RS, com espaçamento entre plantas de 2,7 x 1,5 

m. 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 na primeira colheita aos 36 meses após a implantação: teor de nitrogênio na 

folha índice para determinar estado nutricional do nutriente das plantas; e produtividade de erva-

mate comercial (folhas + galhos finos). O nitrogênio foi determinado pelo método Micro-

Kjeldahl. Não houve efeito da adubação nitrogenada tanto em produtividade de erva-mate 

comercial quanto no teor foliar de N. Os clones não diferiram na produtividade de erva-mate 

comercial, mas o clone BRS BLD Aupaba apresentou maior teor foliar de nitrogênio em relação 

ao clone BRS BLD Yari. Conclui-se que a adubação nitrogenada no início do ciclo de cultivo não 

proporciona aumento de produtividade de clones de erva-mate, porém o clone BRS BLD Aupaba 

é mais exigente em nitrogênio. 
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A síntese do grafeno possibilitou o estudo de vários materiais bidimensionais (de duas dimensões 

- 2D) e, entre eles, os alótropos do carbono chamados de grafino e o grafidino. Esses materiais 

começaram a ser estudados a partir de 1987 e receberam esse nome pois fazem parte da família 

de alótropos de carbono 2D, em que os grupos acetilênicos conectam-se em anéis hexagonais do 

tipo benzênicos. A diferença entre o grafino e o grafidino dá-se no número de ligações acetilênicas 

que existem entre os dois anéis aromáticos - uma ligação para o caso do grafino e duas ligações 

para o grafidino. Graças aos avanços das metodologias de síntese, o estudo de estruturas chamadas 

de nanoscrolls (ou nano-papiros) - que é o enrolamento dessas estruturas bidimensionais em uma 

topologia do tipo papiro, recebeu grande destaque. Em princípio, qualquer estrutura em camadas 

pode ser enrolada desta forma, desde que as condições necessárias de energia e estabilidade 

estrutural sejam fornecidas. Esta topologia dos nanoscrolls com as extremidades abertas pode ser 

explorada em muitas aplicações, como no caso de eletro-atuadores, dispositivos eletrônicos ou 

foto-eletrônicos e, também, no armazenamento de gases. Neste projeto pretendemos investigar 

algumas dessas questões, como por exemplo, qual o efeito da curvatura (topologia) na 

condutividade térmica do material. Para investigar o processo de corte de membranas de grafeno 

será utilizada dinâmica molecular reativa com o campo de força ReaxFF. O ReaxFF é capaz de 

simular reações químicas sem tratar os elétrons explicitamente, permitindo tratar sistemas 

contendo diversos átomos, dependendo dos recursos computacionais disponíveis. O código que 

será utilizado foi cedido pelo professor Adri van Duin, um dos criadores do método. Para o uso 

do ReaxFF fo necessário o estudo do uso do software LAMMPS para simular o equilíbrio térmico 

das estruturas estudadas. 
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Aminoácidos desempenham papéis essenciais às plantas. Dentre suas inúmeras funções, 

destacam-se: são compositores de proteínas, percursores de hormônios vegetais, quelantes de 

nutrientes, possuem resistência a estresse hídrico e a altas temperaturas, reduzem o gasto de 

energia para síntese de proteínas e são transportes de nutrientes para a planta. Contudo, são 

capazes até mesmo de aumentar a eficiência de fertilizantes nas plantações. 

Os métodos estudados para determinar o grau de hidrólise das proteínas presentes em diversas 

amostras foram: precipitação com ácido tricloroacético (TCA) e com utilização de 

espectrofotometria de UV-Vis. 

O grau de hidrólise pelo método de precipitação com ácido tricloroacético foi calculado de acordo 

com o método adotado por Kaewka, onde as amostras foram misturadas com ácido tricloroacético 

10%, resfriadas e centrifugadas. O sobrenadante de cada amostra foi passado pela análise de 

nitrogênio, pelo método de Kjedahl, e os resultados foram colocados na fórmula: GH = 

(Nitrogênio total do sobrenadante/Nitrogênio total da amostra). 

A utilização da espectrofotometria de UV-Vis começa pelo preparo do reagente OPA e do padrão 

serina. As leituras no espectrofotômetro começaram com o ajuste do comprimento de onda para 

340 nm e água destilada foi usada como controle. Direto nas cubetas do espectrofotômetro, foram 

adicionados 3 mL do reagente OPA e 400 µL de amostra. As leituras foram feitas em triplicatas 

e o tempo de contato entre a amostra e o reagente OPA foi cronometrado por 2 minutos antes da 

leitura da absorbância ser realizada. 

Os resultados de GH obtidos pelos métodos de precipitação e de espectrofotometria, foram, 

respectivamente: pela amostra de padrão (0,1 g/100 mL), 12,13% e 22,46%. Amostra de colágeno 

comercial (0,1g/100 mL), 9,95% e 1,28%. AWWA SL7 (0,5 g/100 mL), 15,14% e 14,47%. 

Amostra de P5 (0,1g/100 mL) apresentou 4,5% e 47,48%, e por fim, a amostra de soja ardida 

obteve como resultado 15,68% e 20,84% na concentração de 0,1 g/100 mL; 6,53% e 12,69% na 

concentração de 0,5 g/100 mL e 11,76% e 14,43% na concentração de 1,0 g/100 mL. 

Quando comparadas as duas metodologias, observa-se que os resultados obtidos a partir da 

precipitação com ácido tricloroacético foram inferiores aos obtidos pelo método de 

espectrofotometria. Ao analisar pontos como a sensibilidade do método, a confiabilidade nos 

resultados e o desvio padrão entre triplicatas, o melhor método determinado foi o de 

espectrofotometria por UV-Vis.   
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O início da teoria das séries de Fourier está intimamente ligada com o problema físico da 

condução do calor em uma barra. Matematicamente, esse problema consiste em determinar uma 

função que satisfaz a equação do calor sobre condições iniciais e de fronteira. A solução desse 

problema depende, em grande parte, de determinar quando podemos expressar uma dada função 

como uma série de senos e cossenos, tal série é conhecida hoje como série de Fourier. Devido às 

propriedades das funções seno e cossenos, o limite dessa série, quando existir, necessariamente 

será uma função periódica e contínua. Nosso objetivo neste trabalho é estudar as funções quase 

periódicas que são uma generalização das funções periódicas e contínuas. Com isso, ampliamos 

nosso estudo das séries de Fourier. Para tal, foi realizado um estudo qualitativo do campo das 

funções quase periódicas partindo de livros e artigos selecionados. Entende-se como função quase 

periódica uma função que pode ser aproximada uniformemente por polinômios trigonométricos. 

A primeira etapa do trabalho constituiu-se em mostrar que o conjunto das funções periódicas 

contínuas está estritamente contido no conjunto das funções quase periódicas, isto é, toda função 

periódica contínua é quase periódica, mas existem funções quase periódicas que não são 

periódicas contínuas. Uma vez garantido que estávamos fazendo uma ampliação de conceito, 

entramos na segunda etapa do trabalho onde estudamos as principais propriedades das funções 

quase periódicas. Com o comportamento dessas funções bem estabelecido, adentramos na terceira 

etapa onde focamos na série de Fourier dessas funções. Conseguimos demonstrar a unicidade da 

série de Fourier e também que a desigualdade de Bessel e a identidade de Parseval continuam 

válidas para as funções quase periódicas. Com relação a convergência da série de Fourier, 

estabelecemos dois critérios: um de caráter pontual e outro de caráter global. No primeiro caso, 

se os expoentes de Fourier da função são crescentes e convergem para o infinito, então para um 

ponto x que pertence a uma vizinhança de variação limitada a série de Fourier converge 

pontualmente em x. Adicionando outras condições sobre os expoentes de Fourier garantimos a 

convergência uniforme em toda a reta real.  Com o estudo realizado verificamos que as funções 

quase periódicas são objetos matemáticos promissores no estudo de equações diferenciais, uma 

vez que obtemos novas propriedades para série de Fourier ao mesmo tempo que mantemos 

algumas das válidas no caso de funções periódicas.  
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A rodamina B (RB) é um corante orgânico amplamente utilizado em biotecnologia, como na 

microscopia de fluorescência, na citometria de fluxo e também como corante. A propriedade mais 

aplicada dessa substância é a fluorescência, usada como marcador fluorescente, seja para 

determinar a direção e o fluxo na água, ou sistemas adesivos odontológicos. Neste trabalho foram 

realizados estudos de modelagem molecular objetivando descrever a estrutura eletrônica e as 

propriedades espectroscópicas da RB. Ela se apresenta em diversas formas, sendo estudada nesse 

trabalho a sua forma de ácido carboxílico. A geometria molecular da RB foi otimizada por DFT 

(B3LYP/LANL2DZ), usando o software Gaussian16, e posteriormente comparada com uma 

estrutura determinada por difração de raio X (DRX) encontrada na literatura. As cargas de Bader 

foram definidas através do programa de análises eletrônicas de função de onda, Multiwfn, e o 

espectro de infravermelho foi calculado empregando a teoria do funcional de densidade 

dependente do tempo (TD-DFT). A geometria molecular otimizada foi comparada com a estrutura 

determinada por DRX encontrada na literatura. O desvio quadrático relativo geral entre os 

parâmetros geométricos é de 4,229%, sendo que para os comprimentos de ligação foi de 3,666% 

e para os ângulos de ligação foi de 3,955% (os hidrogênios foram desconsiderados na aferição 

das medidas). As principais diferenças entre as estruturas estão nos comprimentos e ângulos de 

ligação dos carbonos não aromáticos. Então foram determinadas as Cargas de Bader. Como 

esperado, os átomos que apresentam as maiores densidades eletrônicas são os oxigênios e os 

nitrogênios, e o que apresenta a maior deficiência eletrônica é o carbono carbonílico, seguidos 

pelos carbonos ligados aos heteroátomos. A RB também foi analisada através de um cálculo 

teórico de espectroscopia no infravermelho, técnica que verifica a absorção de radiação 

eletromagnética por uma amostra na faixa do infravermelho. Analisando o espectro obtido no 

programa Chemcraft, algumas vibrações se características de destacaram: as bandas em 1610 cm-

1 e 1631 cm-1, correspondentes aos estiramento das ligações C=C do anel aromático que está 

ligado ao grupo ácido e dos aneis ligados aos grupos amina, respectivamente; e a banda em 1740 

cm-1, que corresponde o estiramento da ligação C=O carbonílica de um ácido carboxílico. Foi 

interessante realizar esta análise do ponto de vista teórico, pois foram obtidos resultados 

satisfatórios em comparação aos dados experimentais encontrados na literatura e foi possível 

estudá-los de forma mais visual. 
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Os macromicetos e os micro-organismos associados a eles são uma importante fonte de 

compostos bioativos que podem ser aplicados em diversas áreas da biotecnologia. Um exemplo 

desses compostos são os fito-hormônios que auxiliam no crescimento vegetal. As auxinas são 

uma classe de fito-hormônios produzidas por várias espécies bacterianas, e auxiliam na divisão 

celular, iniciação de sistemas radiculares, folhas e flores, e outros processos de crescimento. A 

auxina mais comumente encontrada na natureza é chamada de ácido indol acético (AIA).  O 

presente projeto teve como objetivo isolar bactérias colonizadoras de macromicetos que 

produzissem AIA, assim como analisar suas atividades de solubilização de fosfato, fixação de 

nitrogênio e formação de esporos. Das cepas bacterianas isoladas 10 apresentaram produção de 

AIA satisfatória. Destas, 7 demonstram fixação de nitrogênio e em 6 a presença de esporos foi 

detectada, enquanto por parte de nenhuma delas houve solubilização de fosfato. As cepas 

bacterianas que apresentaram melhor resultado nos parâmetros anteriores (A44 e C1NL+CT) 

foram selecionadas para otimização de meio de cultivo, com o objetivo de selecionar a fonte de 

carbono e nitrogênio ideais para o maior rendimento possível quanto à produção de AIA. Antes 

da otimização as cepas A44 e C1NL+CT produziam, respectivamente, 25,2014µg/mL e 

30,9531µg/mL de AIA após 24 horas de fermentação. Através do sequenciamento genético foi 

constatado que pertencem aos gêneros Paenibacillus e Bacillus. O melhor rendimento da produção 

de AIA foi alcançado em meio contendo 1g/L de K2HPO4, 0,2g/L de MgSO2, 1g/L de NaCl, 

0,06g/L de CaCl, 7,46g/L de glicerol e 3,36g/L de extrato de levedura, e os valores máximos de 

concentração de AIA foram 238,13µg/mL para a cepa A44 e 311,87µg/mL para a cepa 

C1NL+CT, após 24 horas de cultivo. Para teste da eficiência do inóculo bacteriano na promoção 

do crescimento de leguminosas e grãos, a concentração de bactérias nos fermentados foi 

determinada através de análise na câmera de Neubauer e ajustada para 10^8 UFC/mL. 

Separadamente foram inoculados, em 80 grãos de feijão e 80 grãos de soja, as duas cepas 

bacterianas, água (controle negativo) e um inoculante presente no mercado (controle positivo), na 

quantidade indicada pelo fabricante. Então os grãos foram plantados em vermiculita e regados 1 

vez a cada 2 dias por um período de 45 dias. Os próximos passos da pesquisa são a análise e 

comparação dos resultados de crescimento das plantas em estufa. 
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A indústria 4.0 surge como conceito moderno a partir do crescente uso de tecnologias da 

informação e automação no cenário industrial, visando ganhos de produtividade e 

sustentabilidade. A integração dos processos, internos e externos, ocorre por intermédio dos 

pilares da indústria 4.0. Neste contexto, a implementação de robôs colaborativos no cenário 

industrial tornou-se diferencial competitivo para as empresas. Os robôs colaborativos podem 

utilizar braços robóticos (produto final) ou garras robóticas, eles também vêm sendo cada vez 

mais utilizados nos sistemas de automação das linhas de produção, em atividades como o pick-

and-place, por possuírem vantagens em relação à realização de forma manual das operações, 

gerando um aumento da velocidade, produtividade, precisão e melhor relação custo-benefício. 

Diversos tipos de garras são aplicadas, sendo as mais comuns, garras elétricas, hidráulicas e 

pneumáticas. Algumas extremidades de garras robóticas têm a necessidade de serem fabricadas 

de modo particular e sob medida. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma garra de baixo 

custo que possa ser utilizada como um instrumento que realize o transbordo das peças produzidas 

na linha de produção para um veículo AGV. O veículo AGV então realizará o transporte da peça 

para outra máquina, ou seja, a garra realiza a atividade de transbordo da peça para o meio de 

transporte sem a necessidade de mão de obra humana. O método utilizado é a o desenvolvimento 

em CAD e simulação em CAE da garra dedicada para a posterior fabricação da mesma. O 

software utilizado para o desenvolvimento do modelo 3D, foi o SolidWorks, que tornar possível 

uma melhor visualização do modelo e componentes. Um problema encontrado foi o atrito entre a 

área de contado da pinça com a interface da peça a ser agarrada, como melhoria, implementou-se 

dentes às pontas das pinças melhorando a aderência. Ao final, espera-se posteriormente, com os 

dados desenvolvidos neste trabalho, a implementação prática do protótipo nas linhas de produção, 

dando start a era digital. 
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A programação no ensino médio regular ainda não é abordada, entretanto com o Novo Ensino 

Médio implementou-se a disciplina de Pensamento Computacional, nela é abordada a 

programação e oferecidos cursos da maneira tradicional de ensinar, pois os professores ainda 

estão no início da sua implementação e estão de certa forma aprendendo a programar junto com 

os alunos. Visando auxiliar e elaborar materiais didáticos nessa disciplina a iniciação científica 

júnior se fez eficaz, por meio dela foi possível pensar em uma proposta inclusiva, sustentável e 

didática. Cita-se essas três palavras pois o projeto realizado além de ser didático, pode ser aplicado 

na realidade, trazendo um significado para o aluno. A motivação para a realização deste projeto 

teve início com a problemática de motoristas dirigirem acima da velocidade permitida e até 

mesmo desrespeitando a travessia de pedestres nas ruas, no município de Francisco Alves. 

Buscando solução para esse problema idealizou-se uma plataforma semafórica inteligente, que 

contará com sensores programados no Arduino para o auxílio de pessoas com deficiência visual 

e por ser em uma cidade pequena, ela não ficará sempre com o sinal aberto, evitando possíveis 

delitos que prejudicariam os motoristas por estarem parados com o sinal fechado. Além disso, 

esse projeto poderá ser utilizado em várias disciplinas para ensinagem, Física, Química, 

Matemática e Pensamento Computacional, sendo assim, um projeto interdisciplinar, que 

oportunizará outros estudantes a pesquisar nessas áreas, abrindo mais oportunidades de bolsas de 

iniciação científica júnior e para aqueles que queiram trabalhar voluntariamente. Ele contará com 

uma possível publicação, como artigo, enfatizando sua aplicabilidade nas disciplinas das ciências 

exatas com metodologias ativas e evidenciar a proposta inclusiva e sustentável para travessia de 

pedestres. 
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Em instituições de ensino básico e fundamental, especialmente públicas, observa-se a dificuldade 

em disseminar o conhecimento científico entre alunos e professores e posteriormente entre os 

alunos e a sociedade. O projeto Ciência na Escola busca contribuir com a sociedade oferecendo 

uma maneira de lidar com este problema. Para isso, tem como objetivo principal desenvolver uma 

solução de software destinada a estudantes do ensino fundamental e médio, auxiliando em 

atividades em sala e principalmente em campo.  A solução funcionará a partir da criação de 

questionários com fluxo de execução variável, chamados de protocolos, por parte de professores 

e superiores via aplicação web, que serão repassados e posteriormente respondidos por estudantes 

por meio de um aplicativo mobile. Os estudantes poderão responder protocolos com perguntas de 

escolha simples, de múltipla escolha e dissertativas, além de carregar fotos e vídeos 

geolocalizados, favorecendo também a execução de atividades fora da sala de aula. O aplicativo 

desenvolvido executará um protocolo, armazenará as respostas do estudante e as enviará para o 

banco de dados do projeto quando houver rede de internet disponível. Todas as respostas ficarão 

disponíveis aos criadores do protocolo por meio de uma dashboard de visualização na aplicação 

web citada acima. 

Um bom desenvolvimento de software começa com um bom processo de documentação e 

planejamento que servirão de base ao longo de todo o projeto. Para isso foi necessário estudar e 

aplicar as ferramentas de engenharia de software, como levantamento e elicitação de requisitos 

através de reuniões, entrevistas e questionários, bem como a documentação dos mesmos. Além 

da elaboração da estrutura do software no padrão UML (Unified Modeling Language), 

Linguagem de Modelagem Unificada em português. 

Utilizando as técnicas e métodos propostos, foi atingida a modelagem do sistema, que servirá de 

base e orientação para a implementação a partir de agora. 

Foi obtida primeiramente a descrição de um protocolo, que pode ser constituído de diferentes 

tipos de perguntas e itens. Em seguida, foi concebida a lista de cargos para os usuários do sistema, 

sendo ela:  Discente, Docente, Assistente, Coordenador de Projeto, Coordenador de Eixo, 

Admin/Coordenador Geral. Onde cada cargo desta lista possui acesso a diferentes partes do 

sistema. 

A modelagem do sistema, aliada a pesquisa de tecnologias também realizada, constrói uma base 

sólida para a futura implementação do sistema. 
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O posicionamento relativo, também denominado por alguns autores como posicionamento 

diferencial, consiste na determinação das coordenadas geodésicas de um ponto em relação a um 

referencial materializado por uma ou mais estações chamadas de estações base, as quais possuem 

suas coordenadas geodésicas conhecidas. Neste método é necessário que exista a simultaneidade 

de observações entre a estação base e o ponto a ser determinado. O vetor formado entre as estações 

envolvidas (ΔX, ΔY, ΔZ) é determinado durante o processamento dos dados. A estação base a ser 

utilizada pode ser uma estação pertencente à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 

(RBMC), o que, em alguns casos, dispensa a necessidade do uso de um segundo receptor para ser 

utilizado como vértice de referência ou qualquer outra estação implantada pelo usuário. Este 

posicionamento possibilita a minimização de erros sistemáticos por meio das técnicas de 

diferenciação, contudo a medida que as estações base e móvel se distanciam estes erros passam a 

ser pouco correlacionados. Com o aumento da linha de base também há uma dificuldade na 

solução dos inteiros das ambiguidades, degradando a solução das altitudes geodésicas. Mediante 

o exposto, esta pesquisa avaliou a precisão e acurácia da altitude elipsoidal de uma boia estática  

com  o emprego de diferentes estações base. Foram instaladas duas estações base num píer, na 

baia de Antonina, em julho de 2022. Os equipamentos utilizados foram receptores Leica 1200 e 

Hyper SR na estação base (PT01 e PT02, respectivamente)  e na estação móvel (boia estática). 

Os dados foram gravados de 1 em 1 s.  As soluções foram geradas com o emprego do programa 

RTKLIB, no modo relativo cinemático. Inicialmente analisou-se as soluções obtidas para a boia 

empregando a estação base PT01 entre as 16h 40min e 17h 15 min. Os inteiros das ambiguidades 

foram 100% resolvidos, e a precisão interna da altitude geodésica ficou entre 0,0319m e 00122 

m. Posteriormente os dados da boia foram processados com a estação base UFPR (RBMC) que 

dista cerca de 83km. Neste caso, obteve-se 58,9% de ambiguidades inteiras resolvidas e 41,4% 

de ambiguidades reais. A precisão relativa obtida foi de 0,6475 m a 0,0173m. Verificou-se que 

os valores mais elevados foram obtidos para as ambiguidades reais. Analisou-se inicialmente a 

diferença entre as altitudes geodésicas para os valores máximo e mínimo do posicionamento da 

boia. Obteve-se 0,07m e 0,46m, respectivamente. Outras analises estão sendo efetuadas nesta 

pesquisa e irão se apresentadas no relatório final. 
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A Política Nacional de Recursos Hídricos é a norma que rege a gestão de recursos hídricos no 

país, com o objetivo de assegurar a esta e às futuras gerações a disponibilidade de água em padrões 

de qualidade adequados. Desse modo, um instrumento desta política é o enquadramento de corpos 

d'água, segundo os seus usos preponderantes. A avaliação da qualidade dos corpos hídricos, então, 

é de extrema importância para o planejamento de uso de água em cada região, além de auxiliar 

no acompanhamento e avaliação dos parâmetros dos corpos de água. No entanto, enquanto o 

enquadramento dos rios é realizado de forma segmentada para que cada trecho receba a categoria 

mais adequada, os reservatórios recebem apenas uma categorização. Isso se constitui em um 

problema, já que os reservatórios não seguem, necessariamente, um comportamento linear por 

toda a sua extensão, podendo apresentar diferenças temporais e espaciais. Portanto, torna-se 

importante o conhecimento das variáveis que interferem na qualidade da água nos reservatórios, 

para que possam ser criados métodos mais eficientes de enquadramento desses corpos. Por 

exemplo, uma variável que influencia o comportamento dos reservatórios é o tempo de residência, 

ou o tempo de detenção hidráulica, usualmente definido como a razão entre o volume de água no 

reservatório pela vazão. Essa variável exprime a taxa de renovação do reservatório e, quanto 

maior o tempo de residência, maior tende a ser a alteração na qualidade da água em relação ao rio 

original. Sendo assim, o projeto da minha iniciação científica visa estudar a dinâmica de 

reservatórios e seus braços por meio da aplicação de modelos hidrodinâmicos e de qualidade das 

águas, com o objetivo de utilizar esse conhecimento como embasamento para a tomada de 

decisões de gestão de corpos d'água. Para isso, serão utilizados dados de precipitação, vazão e 

volume coletados por projetos de pesquisa da própria faculdade (por exemplo, o projeto 

FotoÁgua) e também disponibilizados por outras instituições como o INMET ou a ANA. O 

tratamento desses dados e as posteriores análises estatísticas serão realizados em ambientes de 

desenvolvimento como o Jupyter Notebook. Os resultados obtidos serão, então, comparados com 

modelos tridimensionais hidrodinâmicos e de qualidade da água (Delft3D) previamente 

desenvolvidos no âmbito do projeto. 
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Os organoclorados são uma classe de moléculas muito usado como pesticidas e fungicidas 

podendo ser encontrados em subprodutos da indústria química. Entretanto, estas moléculas 

apresentam pouca degradabilidade e são persistentes no meio ambiente, podendo ser perigosos 

para a saúde humana. A biorremediação é uma técnica que visa estimular a biota local para mitigar 

os efeitos da contaminação dos solos e decompor os compostos organoclorados. A administração 

de óleo vegetal solúvel nas áreas contaminadas com amidas graxas é uma forma de 

biorremediação. As amidas graxas são moléculas tensoativas que possuem diversas aplicações, 

principalmente na área industrial. Estas moléculas são aplicadas em diversos setores como na 

indústria têxtil, petróleo, agroquímicos, indústria de alimentos, tintas, produtos de limpeza e 

cosméticos.Visto que há uma grande importância destas moléculas para diversos setores da 

indústria e por apresentarem propriedades interessantes para a biorremediação, o projeto consiste 

em sintetizar amidas graxas provenientes de óleos vegetais e estudar a potencialidade destes 

compostos na remediação de áreas contaminadas por eteno clorados.Os reagentes utilizados 

foram: ácidos palmítico, oleico, ricinoleico e linoleico. As aminas: etanolamina, etilenodiamina 

e dietanolamina. Os solventes: hexano, acetato de etila, diclorometano, metanol, etanol. Os 

catalisadores: ácido sulfâmico e ácido sulfúrico.Os compostos nitrogenados foram sintetizados a 

partir de duas reações. A primeira etapa foi a reação de esterificação dos ácidos graxos usando o 

ácido sulfâmico como catalisador “verde”, heterogêneo. Em seguida, foi realizada a reação de 

aminólise para obter a amida graxa, sendo utilizada uma proporção de 3:1 da amina em relação 

ao éster graxo. Os ácidos graxos palmítico, oleico e linoleico foram obtidos comercialmente e o 

éster ricinoleico foi obtido do óleo de mamona. As aminas utilizadas foram obtidas 

comercialmente. Os rendimentos para os ésteres graxos foram entre 78-90% e para as amidas 

graxas 68-96%. A caracterização dos compostos foi feita por infravermelho e ressonância 

magnética nuclear de 1H e 13C (200 MHz).Por fim, foram feitos testes para analisar a efetividade 

dos compostos sintetizados em formar emulsões. As emulsões foram preparadas empregando óleo 

vegetal comercial e água destilada, utilizando um proporção de 9:1 em relação a massa de óleo 

vegetal e a massa de surfactante, respectivamente, agitado com o auxílio de um vórtex (2800 

rpm), durante 2 minutos. As emulsões formadas se mostraram estáveis no período de observação. 
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WEBGIS. 
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Uma vez que o oceano onde atua diretamente no meio sócio, econômico e ambiental, é 

fundamental compreender sua dinâmica e limitações.  São diversos os aspectos físicos, químicos 

e biológicos que interferem na probabilidade de retenção do óleo na costa. Visto que os 

ecossistemas marinhos possuem grande biodiversidade e complexidade trófica, tais se relacionam 

entre si, sendo alguns mais suscetíveis aos impactos que ocorrem no meio, como é o caso de 

ambientes abrigados de ondas, manguezais e recifes de coral. O reconhecimento das manchas de 

óleo na superfície do oceano vem sendo realizado com o uso de diversas tecnologias de 

sensoriamento remoto, onde esta se apresenta como uma aliada no monitoramento marinho. 

Apesar do Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL) levar em conta os recursos biológicos, as 

atividades socioeconômicas presentes e as características geomorfológicas da costa, como o tipo 

de substrato, a declividade do litoral e o grau de exposição à energia de ondas e marés, se mostra 

parcialmente vago no que se diz a respeito da probabilidade de retenção do óleo.  A partir do 

levantamento bibliográfico multidisciplinar, o presente estudo desenvolveu uma escala indicando 

a probabilidade de permanência do óleo de acordo com características geomorfológicas e 

hidrodinâmicas da área atingida. A probabilidade de retenção de óleo, considerou a presença ou 

ausência de ondas, amplitude da maré, declividade, tipo de vegetação e substrato. Sendo assim, 

pontuou-se as variáveis citadas em diferentes graus de retenção, onde a somatória destas 

estabeleceu uma probabilidade de estagnação do óleo que varia entre 20% a 80%. As etapas 

futuras consistem na integração do índice proposto com as cartas SÃO em sistema WebGIS 

acoplado com modelos de dispersão de óleo, buscando melhorar as ações de contingência em 

casos acidentes com óleo indicando as áreas com prioridade de proteção e remoção do óleo. 
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PROPRIEDADES DA CORRENTE SINÁPTICA NO PROCESSO DE 

SINCRONIZAÇÃO DE REDES NEURAIS 
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Neste trabalho, tratamos de uma das questões mais fundamentais na análise de redes de 

osciladores e, em especial, de redes neurais: como distinguir aspectos que possam levar a 

caracterização de estados futuros da rede a partir de séries temporais finitas. Sob esse objetivo, 

utilizamos modelos neurais como o de Hindmarsh–Rose, Hodgkin-Huxley e Rulkov para simular 

o comportamento de redes, calculando as soluções de mapas de iteração ou de equações 

diferenciais acopladas desses modelos. Isso nos permite obter sinais de campo médio como os 

gerados por neurônios reais e consistem na sobreposição de sinais determinísticos caóticos ou 

periódicos de cada neurônio, dependendo da topologia e parâmetros da rede. Diante disso, os 

sinais de campo médio podem ter propriedades tanto estocásticas quanto determinísticas e, em 

geral, estão corrompidos por ruído ou pela soma de sinais descorrelacionados, gerando flutuações 

aleatórias com ou sem correlação temporal. Esses tipos de sinais de campo médio de uma rede de 

osciladores são essenciais para a Física, Neurociência e diversas áreas, uma vez que simulam a 

natureza dos dados experimentais obtidos desde sistemas estelares a sistemas de partículas ou 

mesmo sistemas biológicos. Então, com a proposta de superar os desafios de se interpretar esse 

tipo de sinal e por meio deles obter informações que permitam prever fenômenos futuros, 

utilizamos uma abordagem baseada na análise de microestados de recorrência. Nesse sentido, 

calculamos as entropias dos sistemas para vários estados via análise de recorrência, de forma a 

quantificar o grau de correlação temporal das séries que caracterizam cada estado da rede. 

Adicionalmente, também quantificamos os sistemas com um parâmetro de assimetria relacionado 

à probabilidade de ocorrência de grupos de microestados ao se analisar os campos médios 

avançando e regredindo no tempo. Dessa maneira, demonstramos que um aumento da 

estocasticidade antecede a sincronização da rede neural, quando, enfim, começa a haver um 

aumento do grau de determinismo no sistema. Essas propriedades indicam o efeito de destruição 

de sinais nas redes proporcionado pela corrente sináptica e preconizam o estado sincronizado, o 

que implica em novas formas de se conhecer o futuro de um sistema complexo. Logo, 

contribuímos com o entendimento do processo de sincronização do caos em redes neurais por 

meio de sinais macroscópicos e sinalizamos universalidades essenciais para a caracterização e 

previsão de comportamentos de sistemas dinâmicos não-lineares. 
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TRANSPORTE PÚBLICO PARA ESTUDANTES 
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Foi realizado um curso de algoritmos para introdução sobre programação de computadores. A 

seguir foi realizado um curso da linguagem de programação Python, uma vez que esta linguagem 

serviu como base para o desenmvolvimento da pesquisa realizada. O objetivo era desenvolver 

uma aplicação simples em Python de um modelo de transporte, o qual seria adequado para o 

tranposte público de estudantes. A linguagem Python foi escolhida devido ao grande crescimento 

dela no mercado de trabalho. O projeto consistiu em programar e resolver um exemplo, baseado 

no problemas das p-medianas. O algoritmo implementado possui uma sequência de raciocínios, 

instruções ou operações computacionais para alcançar um objetivo, a solução do problema de 

programação linear, sendo necessário que esses passos sejam finitos e operados sistematicamente. 

Em termos técnicos, desenvolveu-se um algoritmo com uma sequência lógica, finita e definida de 

instruções que devem ser seguidas para resolver o problema ou executar a tarefa. Após esse passo, 

estudou-se o sistema de entradas e saídas de informações utilizando o Python. O aprendizado 

sobre programação foi o foco do desenvolvimento da pesquisa pois o problema resolvido 

computacionalmente necessita de uma interface computacional para ser abordado. Essa 

abordagem é sempre utilizada quando desenvolve-se um projeto digital, seja as que foram 

desenvolvidas no projeto ou aquelas utilizadas que estão disponibilizadas nas bibliotecas ou nos 

frameworks da própria linguagem Python. Por ser mais simples e permitir que com poucas linhas 

de código uma tarefa seja executada, depurar o código para encontrar um erro ou evoluí-lo é muito 

mais fácil. Isso aumentou a produtividade na criação e na manutenção dos códigos. Os resultados 

obtidos ainda são bastantes simples devido a dificuldade de aprendizado desenvolvido ao longo 

do projeto, mas espera-se que a solução do problema das p-mediandas adaptado ao transporte 

público de passageiros seja objeto de estudo de futuras pesquisas de alunos de IC do ensino médio. 
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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, especialmente vinculados à variabilidade climática. Estes impactos, por sua vez, mostram-

se cada vez mais intensos. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo verificar diferentes 

limiares de eventos pluviais extremos, de acordo com bases estatísticas que os validem por meio 

de dados quanti e qualitativos referentes às repercussões espaço-temporais destas dinâmicas nas 

últimas décadas. Partindo dessa premissa, por meio dos pressupostos metodológicos do Sistema 

Clima Urbano e Sistema Ambiental Urbano, além de dados fornecidos pelo INMET, SIMEPAR 

e CEMADEN, a atual pesquisa pretende fornecer contribuições no que tange a prevenção de 

riscos e desastres naturais ligados às chuvas por meio da análise espacial das áreas mais 

impactadas por eventos hidrometeorológicos em Curitiba e Região Metropolitana a partir de 

dados pluviométricos padronizados por meio do SPI (Standard Precipitation Index) que 

expressam a frequência e intensidade dos eventos, sendo classificados a partir de sete distintos 

comportamentos (classes) que variam do Extremamente Seco (valores de SPI positivos; SPI+) ao 

Extremamente Úmido (valores de SPI negativos; SPI-), indicando assim como cada evento se 

apresenta e se destaca diante do comportamento do total acumulado de precipitação num dado 

período em relação ao histórico geral daquela região, podendo estar acima ou abaixo da média, 

conseguindo expressar, por exemplo, o quão raro é determinado evento e/ou quão relevante foi 

para o local a partir de sua intensidade (esta classificada pelo SPI). Diante disso, foi realizada uma 

análise espacial cruzando os eventos classificados anteriormente com as estações de 

monitoramento das quais são provenientes os dados, verificando assim quais localidades e regiões 

apresentam maior número de eventos considerados extremos estando assim mais suscetíveis aos 

seus reflexos e impactos negativos. 
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ÓXIDOS DE FERRO E ALUMÍNIO DOS DIFERENTES LITOTIPOS BASÁLTICOS 
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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. As rochas vulcânicas da Formação Serra Geral (FSG), encontram-se 

inseridas no contexto da Província Ígnea do Paraná (PIP). No estado do Paraná, a FSG limita-se 

pela borda do Terceiro Planalto, onde afloram em cerca de 90.000 km² do seu território. As rochas 

efusivas da FSG são a comumente associadas a um derrame com características uniformes, no 

entanto, existem diferenças entre suas composições geoquímicas, em decorrência das variações 

locais, além de diferentes morfologias e composições mineralógicas dessas rochas, as quais 

influenciam os solos formados, mas que muitas vezes não são considerados. O objetivo deste 

trabalho foi comparar as variações mineralógicas de solos derivados de diferentes litotipos de 

basalto da Formação Serra Geral, de acordo com a classificação proposta por 

MINEROPAR (2018). Para tanto foram coletadas amostras em seis perfis de solo até o contato 

com a rocha ou 9 m de profundidade e analisado a mineralogia por difratometria de raios-X. Os 

locais de amostragem estão situados no estado do Paraná, a saber nos municípios de: Guarapuava 

(Formação Pitanga – membro Guarapuava), Turvo (Formação Pitanga – Membro Três Pinheiros), 

Cascavel (Formação Paranapanema), Corbélia (Formação Paranapanema – Membro Salto do 

Lontra), Maripá (Formação Paranapanema) e Santa Helena (Formação Paranapanema). Para 

tanto, 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. Seguindo o trabalho foi realizado a síntese de 

gráficos através do aparelho de Raio – X (DRX) que nos mostra a intensidade de óxidos presentes 

nas amostras, nos possibilitando análise dos solos. 
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: MENSURAÇÃO DE DIÂMETROS EM PLANTIOS FLORESTAIS 
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Tendo início na década de 50 no território brasileiro devido as alianças do governo federal com a 

FAO (Food and Agriculture Organization) e ganhando mais ênfase após a criação do primeiro 

curso de Engenharia Florestal do Brasil na década de 60, os inventários florestais sofreram 

diversos avanços com o decorrer do tempo, os quais visam a obtenção de variáveis qualitativas e 

quantitativas sobre os recursos florestais de determinado local. Assim, na contemporaneidade, a 

utilização de Laser Scanner Terrestre (LST) no setor florestal está em crescente, onde através de 

varreduras laser é possível coletar dados tridimensionais das árvores de forma rápida, acurada e 

com um alto grau de detalhamento, evitando assim até mesmo a derrubada dos indivíduos. Dessa 

forma, a presente pesquisa visa realizar o processamento automático dos dados obtidos através de 

varreduras múltiplas através de 5 alvos em um plantio de Eucaliptus sp. com 5 anos de idade e 

espaçamento 2,0 m x 2,5 m, com o objetivo final de obtenção de variáveis dendrométricas. Após 

o estabelecimento do processo de varredura múltipla, com no mínimo 2 varreduras por unidade 

amostral, foi obtida a nuvem de pontos, a qual foi segmentada através dos algoritmos Octree 

Search e Automatic Segmentation entre vegetação e solo e a segmentação individual dos 

indivíduos por meio de algoritmos, além da também maneira manual. Posteriormente, ainda no 

processamento computacional, será encontrado o posicionamento automático das árvores com 

coordenadas XYZ pelo algoritmo Lowest Points, e em seguida, serão obtidos os DAP’s das 47 

árvores inseridas na parcela por meio do algoritmo Least Square Regression. Assim, é possível 

observar e entender como a tecnologia é efetiva (bem como seu grau de efetividade) para a 

mensuração de diâmetros em plantios florestais, proporcionando mais alternativas em um mundo 

cada vez mais tecnológico. 
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A FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMININA: O RECONHECIMENTO JURÍDICO DA 
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O ordenamento jurídico brasileiro consagrou um novo paradigma de entidades familiares com o 

advento da Constituição Federal de 1988. A partir de uma visão pluralista e multifacetada das 

relações familiares, houve o reconhecimento da afetividade como seu valor jurídico fundamental, 

bem como do princípio constitucional do livre planejamento familiar, assegurando os direitos 

reprodutivos dos indivíduos e uma diversidade de configurações familiares. Com os avanços 

tecnológicos e a popularização de técnicas de reprodução assistida, as famílias ectogenéticas são 

uma realidade social e merecem especial atenção do Direito. Todavia, a temática encontra um 

limbo legislativo no Brasil, sendo regulada tão-somente através dos dispositivos deontológicos 

das Resoluções do Conselho Federal de Medicina. Nesse cenário, a presente pesquisa objetiva 

evidenciar as discussões acerca dos limites da reprodução assistida e da elegibilidade individual, 

questionando a possibilidade ético-jurídica da monoparentalidade programada. Embora a 

Resolução CFM n° 2.294/2021, atualmente vigente, não proíba a prática das técnicas de 

reprodução assistida por mulheres solteiras, a questão ainda resta doutrinariamente controvertida. 

Através da revisão bibliográfica e da análise das normativas pertinentes, busca-se assimilar o 

aparente conflito entre o melhor interesse da criança resultante e a autonomia feminina no 

planejamento familiar. Ainda, averigua-se a possibilidade de utilização dos embriões 

criopreservados excedentários apenas pela mulher nos casos de divórcio. Conclui-se que, sem o 

devido amparo legal, não cabe aos aplicadores da lei restringir os direitos reprodutivos da mulher 

solteira. Por fim, considerando que a configuração da monoparentalidade feminina programada 

não gera, necessariamente, um prejuízo ao indivíduo resultante, deve-se analisar as circunstâncias 

concretas para determinar o melhor interesse da criança, sem auferi-lo aprioristicamente. 
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SISTEMAS ABERTOS E SISTEMAS ISOLADOS NO CONTEXTO DA FLECHA 
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ENTRE OS ORGANISMOS VIVOS E O SISTEMA ECONÔMICO 

Nº 202210880 

Autor(es): Amanda Bueno de Oliveira 

Orientador(es): Marco Antonio Valentim 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Antropoceno, Economia, Entropia 

 

A presente pesquisa procurou refletir filosoficamente acerca da relação entre os seres vivos e o 

capitalismo, buscando corroborar o conflito termodinâmico entre eles, tendo a entropia como 

intermediação. Para isso, viu-se, por um lado, os seres vivos enquanto 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 o capitalismo como sistema isolado, que 

não troca energia e matéria com o meio e, por isso, alimenta e antecipa a morte termodinâmica 

do seu sistema. Temos apresentados, portanto, dois cenários antagônicos: o ponto de vista da 

entropia enquanto elemento evolucionário da vida, visto que os seres vivos agem como sistemas 

dissipativos, responsáveis pela auto-organização que mantém o fluxo entrópico entre o sistema e 

o meio; e inversamente, a perspectiva antrópico da entropia que, a partir do capitalismo, acelera 

a flecha entrópica do tempo e caminha ao encontro do Antropoceno. Nesse sentido, este trabalho 

discutiu a tensão presente na dicotomia da entropia 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, de onde partem 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 a Termodinâmica com as leis da 

vida e da Economia, chegando ao ponto que evidencia os problemas desta relação. Por fim, 

demonstra-se o corolário da argumentação, enfatizando a urgência do pensamento ecológico à luz 

do cenário antropocênico. 
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Vinculado ao Projeto de Pesquisa Performance, Conceitos e Produção Artística, o plano de 

trabalho Performance: a afetividade como potência para a desconexão virtual, propõe pesquisar e 

criar performances artísticas que utilizem a afetividade como potência para a desconexão com o 

mundo digital. A pesquisa nasce da urgência de criar uma possibilidade de desconexão com o 

digital, visto que, uma das maiores doenças da contemporaneidade é a dependência tecnológica. 

A interlocução teórica vem se debruçando sobre a contribuição acadêmica e artística de Tania 

Alice. São inúmeros os textos e vivências práticas, nos quais a autora 

relaciona arte, performance e a cura de traumas. O autor deste plano também pretende desenvolver 

duas performances “Exaustão Digital” e “Respire comigo e 

acalme-se. As experimentações artísticas atuaram também como perspectiva metodológica para 

a compreensão dos objetivos propostos na pesquisa. Para a 

criação da performance serão seguidos os passos de Programa Performativo sugeridos pela 

acadêmica e performer Eleonora Fabião. Existem diversos significados para a palavra 

“performance”, este estudo dedica-se ao entendimento do significado artístico. A performance é 

uma arte híbrida, que não está interessada em se conceituada, esse tipo de arte mistura diversas 

linguagens artísticas, como: a dança, a música, o teatro, o audiovisual, as artes visuais e outros 

tipos de arte. Por conta disso, existe uma grande dificuldade em dizer o que é performance. A 

presença é uma das características fundamentais da performance, já que, a grande maioria das 

performances são feitas em espaços públicos e precisam chamar atenção das pessoas que passam 

pela obra. A performance é uma arte não ensaiada e que não se pode repeti-la exatamente da 

mesma forma, cada vez será feita de uma maneira, visto que, o público pode participar dela e 

consequentemente torna-se cocriador da obra. 
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A pesquisa tem como temática a relação dialética entre a crise permanente do sistema 

penitenciário no Brasil, especificamente no Paraná, e os meios alternativos para mitigação dos 

ambientes carcerários degradantes. Para além disso, elegeu-se a realidade pandêmica do Covid-

19 no cenário das penitenciárias como recorte para a tratativa da temática exposta, fazendo uso 

de conceitos elaborados por teóricos para abordagem do tema, bem como se fez uma análise 

acerca do cerceamento de direitos básicos e humanos para os apenados devido a um pensamento 

bastante retributivo sobre as penas impostas. Diante dessa esteira, a justiça restaurativa advém 

como alternativa para atenuar essa situação. Ainda, investigou-se do que se trata a justiça 

restaurativa, como também as experiências envolvendo essa maneira de justiça criminal e, de 

certa forma, como ela vem sendo tratada no Brasil. Não obstante, como ela é tratada no Paraná. 

Para tanto, adotou-se a metodologia de revisão bibliográfica, analisando qualitativamente a crise 

no sistema carcerário e como a justiça restaurativa tornou-se um meio para sanar essa 

problemática gravosa e permanente, bem como se fez, em contrapartida, de uma pesquisa 

empírica para entender como a justiça restaurativa se coloca na realidade das prisões paranaenses. 

Buscou-se entender como as práticas restaurativas, na prática, se torna veículo de certas mudanças 

na conjuntura atual. 

Conclui-se que analisado as crises constantes no sistema penitenciário, a levada a ambientes 

degradantes e de pouco êxito para a sociedade e, quase que nula para os presos – principalmente 

em meio a pandemia por Covid -19 -  e a forma como o sistema penitenciário ineficiente em sua 

forma atual não contribui para o melhoramento do que se propõe as penas, entende-se pela 

carência de métodos diferentes e descontruídos para a reestruturação e ressignificação valorativa 

de direitos fundamentais para os presos e sobretudo para a sociedade, bem como no sentido de 

reeducação para inserir os apenados para a sociedade novamente. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1027 

REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A MACROECONOMIA CONVENCIONAL 

FRENTE AO PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Nº 202210900 

Autor(es): Augustto Luis Rodrigues 

Orientador(es): Junior Ruiz Garcia 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Crescimento Econômico, Economia Ecológica, Sustentabilidade 

 

No século XXI, observa-se o destaque aos debates sobre o Desenvolvimento Sustentável, 

entendido como a habilidade de satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer 

a habilidade das futuras gerações de satisfazerem suas necessidades. É nesse contexto que os 

esforços desta pesquisa foram direcionados: a análise da teoria macroeconômica convencional 

(ortodoxa e heterodoxa) e suas práticas e a adoção de critérios em relação ao Desenvolvimento 

Sustentável. Mais especificamente os objetivos do trabalho foram: i) caracterizar o paradigma do 

desenvolvimento sustentável com base na literatura; ii) identificar as contribuições teóricas e 

aplicadas da macroeconomia convencional; iii) avaliar as contribuições teóricas e aplicadas da 

macroeconomia convencional a luz do Paradigma do Desenvolvimento Sustentável. A pesquisa 

utilizou informações bibliográficas, selecionadas pelo agrupamento de palavras-chaves, como: 

macroeconomia, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e suas traduções para o inglês. As 

bases consultadas foram o Google Scholar e o ScienceDirect. Os resultados preliminares 

mostraram que, segundo Herman Daly, a sociedade tem direcionado seus esforços em direção ao 

crescimento econômico (leia-se Produto Interno Bruto – PIB) e não ao desenvolvimento 

sustentável. Desse modo, a teoria macroeconômica convencional não tem tratado da transição 

para a sustentabilidade. A macroeconomia neoclássica, por exemplo, assume que apenas as 

mudanças de preços no mercado já seriam suficientes para alcançar o desenvolvimento 

sustentável. A realidade mostrou que é necessária uma reformulação do paradigma do 

crescimento e os pressupostos econômicos associados e das instituições sociais e as relações de 

poder. A ideia de crescimento e sustentabilidade são incompatíveis, como se fossem um paradoxo, 

isso porque a economia é um subsistema aberto do ecossistema terrestre, o qual é finito e não-

crescente. À medida que o subsistema econômico cresce, incorpora porção cada vez maior do 

ecossistema global, portanto, existe um trade-off entre crescimento e sustentabilidade. A solução 

passa por um subsistema econômico estável em termos materiais e energéticos, que não 

necessitasse do crescimento biofísico para continuar funcionando. A dependência pelo 

crescimento econômico pode ser explicada por duas razões: o entendimento do crescimento como 

progresso e a expectativa de crescimento como parte natural da Economia. Assim, se a economia 

não cresce, a sociedade está em crise. 
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A todo momento indivíduos recebem anúncios de diversas marcas e, muitasvezes, sem perceber 

o impacto em suas relações de consumo. A competitividade pelaatenção dos consumidores é fator 

estimulante para o meio publicitário investir emestudos que visam entender o comportamento dos 

consumidores. Esses estudosenglobam o neuromarketing e buscam melhorar a comunicação entre 

empresa e cliente.O presente artigo abordou as cores como aliadas na hora de criar embalagens 

paraprodutos. As cores transmitem sentimentos e emoções e também podem influenciar oato de 

consumo.Com base na pesquisa realizada, pode-se concluir que a escala de cores quentesfoi 

assimilada pelos participantes com sentimentos de energia e sensação revigorante.Além disso, 

percebeu-se que algumas embalagens se repetiram com relação ascaracterísticas, como por 

exemplo, leveza e maciez, que foram representadas pelomesmo creme hidratante. Dessa forma, é 

possível concluir que paletas claras podemcarregar sentimentos mais suaves quando associadas 

aos cremes hidratantes.Vale destacar que esses foram estudos realizados comparando embalagens 

decosméticos versus paleta de cores. Portanto, quando comparado com outros segmentos,o 

resultado pode ser diferente. Concluiu-se que uma cor pode ter mais de umsignificado, 

consideranso a aplicação em diferentes segmentos de produtos. Vimos queem relação a cor preta, 

as características ligadas foram &quot;sofisticado&quot; e &quot;elegância&quot;, masos 

cremes escolhidos para representar estas características não foram de embalagenspretas, mesmo 

com a disponibilidade de uma embalagem nesta tonalidade para escolha.Com base nestes 

apontamentos pode-se concluir que as cores tornam-se aliadasde designs de embalagens, mas 

devem ser adaptadas e testadas pontualmente para oproduto de interesse. Engessar teorias mostra-

se como um risco, pois ficou evidente queo segmento do produto tem poder de influência direta 

nas embalagens e cores.Os estudos de neuromarketing mostraram um diferente caminho 

quandopensando em avaliar composições de embalagens visando os consumidores.Corroboram 

com as pesquisas tradicionais, mas envolvem situações cognitivas nãopossíveis de serem 

investigadas por outras metodologias. Esta pesquisa apresentouapenas uma das possibilidades de 

análise a partir da neurociência do consumo, que tempermitido avanços importantes na área do 

marketing e da comunicação.  
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Nas últimas duas décadas, o controle de constitucionalidade judicial se inseriu fortemente nas 

discussões sobre direitos fundamentais ocorridas no Brasil.  Nesse contexto, seja para os críticos 

da legitimidade do judicial review, seja para os que corroboram com a sua prática, fato é que o 

Supremo Tribunal Federal (STF) se constituiu como um dos protagonistas no debate público 

brasileiro. Se é correto afirmar que a investigação sobre o conteúdo das decisões do STF é uma 

das tarefas elementares da doutrina constitucional, certo também é dizer que o estudo sobre a 

maneira pela qual a Corte decide é uma das incumbências igualmente basilares da pesquisa 

constitucional. Posto tal cenário, a presente pesquisa visa a analisar e problematizar a maneira 

pela qual o STF opera o instrumento da fungibilidade procedimental entre a ADI e a ADPF (e 

vice-versa) em sua atividade forense. Inicialmente, examina-se como a doutrina entende a 

fungibilidade processual entre as duas ações para, num segundo momento, identificar se este é 

um problema tratado pelos estudiosos, isto é, a fungibilidade procedimental; após, por meio da 

pesquisa empírica, desvenda-se a origem da prática do artifício na jurisprudência do STF e em 

quais artigos a fungibilidade procedimental se opera; por fim, põe-se em xeque os argumentos 

utilizados para corroborar ou detratar o uso da fungibilidade procedimental no âmbito da Corte. 

Destarte, o objetivo final da iniciação científica é responder, a partir de todo material teórico e 

jurisprudencial captado, se a fungibilidade procedimental encontra suporte normativo-doutrinário 

ou se, ao contrário, constitui uma afronta à legislação atinente ao controle concentrado de 

constitucionalidade que, por sua vez, acaba por desnaturar a razão de ser da ADI e da ADPF como 

ações autônomas. 
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O presente relatório buscou compreender as aproximações do Termo Territorial Coletivo (TTC) 

e seu modelo de origem, o Community Land Trust (CLT), buscando hipotetizar acerca de seu 

potencial em assentamentos informais. Esse modelo, através da propriedade coletiva da terra, 

aspira ao acesso à moradia, à segurança de posse e à permanência das comunidades em seus 

territórios. Isso se dá a partir da gestão coletiva da terra e a possibilidade de regulamentação para 

inscrição de membros, os quais podem ser restritos a classes mais vulnerabilizadas, e outras 

condicionantes, como preço máximo de revenda. No contexto de habitação brasileira, a segurança 

de posse se demonstra como um entrave relevante na garantia do direito à moradia digna - 

demonstrando, assim, a relevância da potencialidade do modelo. Para entender as origens do TTC, 

utilizou-se de revisão bibliográfica para compreender o processo de inspiração, criação, 

estabelecimento e importação do modelo originário estadunidense do CLT. Para o entendimento 

sobre como poderia se dar a realização do TTC em territórios populares brasileiros, foram 

estudados casos traduzidos para o Sul Global a partir de revisão bibliográfica. A partir desses, foi 

possível perceber a informalidade enquanto entrave primário para a aplicação do modelo nesse 

panorama, dialogando com a realidade informal de posse brasileira e as dificuldades do acesso à 

segurança de posse. Foram identificadas as adaptabilidades do modelo para diferentes contextos 

sem o abandono das características e objetivos primordiais, abrindo caminho para a 

instrumentalização desse. Por fim, foram estabelecidos os obstáculos do panorama jurídico 

brasilerio referente à implantação em assentamentos informais no território nacional e as 

condicionantes para o sucesso de implantação aprendidas em outras experiências. 
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O presente plano de trabalho visa evidenciar, através da comparação entre o Common Law e o 

Civil Law, as diversas possibilidades de aplicação da boa-fé. Com isso, partindo da premissa de 

que no direito anglo-saxão tem-se a base da relação contratual na liberdade entre as partes de 

estabelecerem os termos do negócio jurídico, é perceptível a não obrigação dos sujeitos de 

cumprirem quaisquer deveres ou valores sociais. Tal noção de liberdade é conhecida nesse 

sistema como freedom from restraint. Nessa toada, a liberdade contratual é valorizada ao ponto 

de praticamente qualquer forma de intervenção estatal que venha a interferir nas escolhas livres 

das partes ser mal vista. É nesse sentido que o trabalho se aprofunda na questão dos obstáculos 

desse Direito Contratual específico, demonstrando a existência de pontos de tensão, os quais 

evidenciam a necessidade de certo nível de intervenção estatal como forma de garantia para a 

plena execução dos contratos. Tais pontos de conflito são, por exemplo, a necessária 

incompletude dos contratos, a qual é ainda mais evidente em negócios dessa categoria a longo 

prazo. Com esse exemplo em mente, o projeto tem por foco se aprofundar na solução encontrada 

pelos países adeptos do Common Law, que desenvolveram uma teoria própria - a Doutrina dos 

Termos Implícitos - para não apenas completar o contrato, mas também trazer direitos e deveres 

às partes, com base em valores sociais, tendo por finalidade o pleno adimplemento do negócio. 

Em outras palavras, o Estado, na figura dos tribunais, promove a eficiência das relações 

contratuais adotando a Boa-Fé de forma mais superficial ao oferecer esse preenchimento nos 

contratos. Assim, a principal conclusão buscada pelo trabalho é a demonstração clara de que, 

mesmo sendo contra a aplicação da Boa-Fé Objetiva, foi necessária a adaptação de tal princípio 

para que, em oposição à implantação de um princípio positivado, ele pudesse ser incluído dentro 

dos moldes do Common Law. 
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A pesquisa tem como tema-problema analisar como se dá a proteção dos povos indígenas isolados 

frente aos impactos negativos do garimpo ilegal, considerando-as como violações de direitos 

humanos. Justifica-se a pesquisa tendo em vista o avanço das atividades ilegais mineradoras 

durante o período de pandemia da Covid-19, trazendo ameaças à sobrevivência e existência dos 

indígenas em isolamento. Nessa perspectiva, elege-se a realidade brasileira a partir de 2020 até 

fevereiro de 2022 como recorte temporal para a presente análise, a fim de verificar se as práticas 

dos poderes executivo e legislativo atendem a necessidade de proteção aos povos indígenas, 

considerando a especial vulnerabilidade dos povos isolados. Para atingir o objetivo a revisão 

bibliográfica procurou apresentar os fundamentos teóricos para a proteção do direito de ser e 

existir dos povos indígenas. Também foi realizada a análise da legislação para compreender como 

se dá a proteção dos povos isolados. Posteriormente, realizou-se um levantamento dos projetos 

de lei, em trâmite no Congresso Nacional, que autorizam a pesquisa e exploração de minérios em 

territórios indígenas. A análise qualitativa dos projetos de lei destacou o PL nº 490/2007, por 

conta do estágio avançado de tramitação e, sobretudo, os riscos à sobrevivência, tanto física 

quanto cultural, dos povos indígenas isolados. Foram identificadas duas dimensões de riscos que 

se ligam com o direito de ser e de existir dos povos isolados, notadamente a saúde coletiva e o 

direito originário ao território. Concluiu-se, preliminarmente, que a conjuntura do poder executivo 

apresenta contrariedade ao direito de ser e de existir dos povos indígenas e, no legislativo, a 

estruturação de um lobby da mineração junto aos entes públicos, é capaz de conduzir a aprovação 

de normativas que podem causar ainda mais violações aos direitos fundamentais dos povos 

indígenas isolados. Como resultado preliminar do PL 490/2007, destaca-se a liberação de 

mineração em Terras Indígenas, o rompimento com a política de proteção aos povos isolados e 

limitação da demarcação de territórios indígenas às condicionantes da tese do marco temporal de 

ocupação, depreendendo que a própria existência dos povos isolados é colocada em risco em prol 

dos interesses da mineração. 
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O presente plano de trabalho teve como objetivo apresentar o entendimento de corpo e trabalho 

nas concepções de Karl Marx e Friedrich Engels na sociedade capitalista. Utilizamos, em especial, 

dois textos de juventude desses autores, nos quais tais temas são abordados de forma orgânica, ou 

seja, no desenvolvimento de reflexões que dão nascimento ao materialismo histórico e dialético, 

tais textos são: Manuscritos Econômicos-Filosóficos, escrito em 1844 e a Ideologia Alemã, datada 

em 1845-1846. A metodologia utilizada foi a exegese do texto, procurando melhor entendimento 

de corpo na dialética do capital e do trabalho estranhado na perspectiva do materialismo histórico. 

Com isso, foi possível constatar que o primeiro pressuposto histórico é a existência física, 

material, de indivíduos humanos produzindo e construindo sua relação com o mundo natural e 

com outros indivíduos, ou, melhor dizendo, um ser humano “corporificado”, que é humano, entre 

outras coisas, por possuir uma anatomia que foi sendo formada e transformada ao longo dos 

milênios pelo trabalho, desde os antepassados mais remotos até o homo sapiens. Inevitável 

também foi abordar como corpo e trabalho se entrelaçam e como, na sociedade capitalista, tal 

entrelaçamento dá origem ao estranhamento, que se caracteriza pelo embrutecimento dos sujeitos 

no contexto hodierno, destacando a atualidade dos temas e necessidade de considerações acerca 

das abordagens estudadas no texto. A partir deste estudo, foi possível concluir que, para Marx e 

Engels, o corpo humano é a própria condição da existência dos indivíduos, tanto no sentido 

ontológico como no aspecto estranhado da sociedade capitalista. O trabalho não existe sem um 

indivíduo humano que tem no corpo sua condição de existência, o local de sua subjetividade e o 

centro de sua emancipação. Foi também possível constatar que, a partir do estudo dos textos de 

juventude desses autores, será necessário avançar para um estudo mais detalhado de “O Capital”, 

para buscar os nexos entre a concepção de corpo mais filosófica dos textos acima citados e a que 

se apresenta na obra clássica de maturidade. 
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CRISÂNTEMOS FLORESCEM AO LADO DA SEBE: POESIA FEMININA E 

POLÍTICAS DE GÊNERO NA CHINA DO PERÍODO TÁNG (SÉCULOS VII - X) 
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Palavras-chave: Dinastia Tang, História Da China, Yu Xuanji 

 

A pesquisa analisa a vida e obra da poeta chinesa Yu Xuanji (844-869), nascida durante a Dinastia 

Tang (618-906) a partir da perspectiva historiográfica por meio de análises literárias. Nela, 

contempla-se estudos acerca dos aspectos sociais e políticos, partindo de uma perspectiva de 

gênero, o que gerou discussões acerca de temáticas como casamento, ensino, viagens e religião, 

em especial ao Daoísmo, a partir da perspectiva das mulheres do período. Desse modo, tendo em 

vista que a poetisa estudada ficou marcada, para além de sua obra, como cortesã e, mais tarde, 

monja taoísta, desdobrou-se um aparato bibliográfico compreendendo suas características 

enquanto uma mulher da sociedade chinesa durante a Era Tang. Para isso, utillizou-se como 

metologia a leitura de artigos específicos como Women's education in traditional and modern 

China e Women's travel in the Tang Dynasty: Gendered identity in a hierarchical society, além 

de obras completas que ajudou nos referenciais acerca da Dinastia Tang, como o Women in Tang 

China. Além disso, a pesquisa abarca análises dos poemas de Yu, embasadas por arcabouço 

teórico de estudiosos da poetisa que, para além de trazerem leituras acerca de seus poemas, 

também os contextualizaram e decifraram os signos utilizados por Yu em sua obra. Para isso, foi 

utilizado o material Poesia Completa de Yu Xuanji da editora Unesp, no qual contempla todos os 

escritos da poetisa que se tem registro, com tradução em português. Assim, o objetivo da pesquisa 

concentra-se por considerar expressiva importância o estudo da história das mulheres, em especial 

às da China Antiga, primeiramente por analisar uma poetisa cuja relevância no meio literário 

chinês é significativa, seja pelas métricas e rigor utilizados em sua escrita, seja pela bravura em 

desenvolver um trabalho biográfico, numa época ao qual era comum poetas homens retratarem 

sobre a vida das mulheres. Dessa forma, a existência de uma personagem histórica arquitetando 

a iniciativa de tomar sua narrativa para si já é algo por si só relevante, além de denotar-se a 

considerável falta de estudos acerca de História da China em território brasileiro, o que instiga na 

sua maior exploração acerca dos mais diversos assuntos, incluindo o estudo de história das 

mulheres. Assim, alcançou-se resultados em torno da origem e contexto histórico da Dinastia 

Tang e sobre as mulheres ao longo da Era, como sua aprendizagem e educação, a sua participação 

na religião daoista e as viagens que faziam, a partir da análise da vida e obra da Yu Xuanji, que 

retratou esses temas em seus poemas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À PESSOA IDOSA EM TEMPOS DE 
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O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as políticas públicas relacionadas ao 

envelhecimento populacional durante a pandemia causada pela COVID-19. Interessa entender as 

principais consequências da pandemia na população idosa da cidade de Curitiba e suas 

repercussões nas políticas públicas de saúde. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa, na 

qual, num primeiro momento, efetuou-se uma revisão bibliográfica preliminar sobre a velhice, 

compreendendo-a como complexa e heterogênea, e sobre políticas públicas. Essa revisão 

possibilitou, num segundo momento, conhecer a legislação brasileira sobre as políticas voltadas 

ao envelhecimento, sobretudo a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94), o Estatuto do Idoso 

(Lei 10.741/2003) e a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa (Portaria 2.528/2006). 

Sequencialmente, iniciou-se levantamento e análise das principais orientações internacionais e 

das políticas de saúde no Brasil durante a pandemia, nas três esferas governamentais, bem como 

de estudos que abordam suas consequências na população idosa brasileira. Conjuntamente, foi 

realizado um levantamento de dados epidemiológicos, extraídos do painel Covid da secretaria 

municipal de saúde de Curitiba, considerando os números de casos, óbitos e dados vacinais, da 

população curitibana na faixa etária de 60 anos ou mais durante o curso da COVID-19. Os 

resultados mostram que o momento pandêmico estabelece mudanças nas interpretações e 

definições  das  políticas públicas, porém, as relacionadas aos idosos contribuíram para o 

imaginário social de "grupo de risco", na qual não considerou sua complexidade e 

heterogeneidade, uniformizando suas vivências e concepções sobre a velhice, auxiliando na 

intensificação de práticas preconceituosas ligadas a seus estereótipos. Também é possível 

observar que a vacinação contribuiu para a redução de contaminação e óbitos da população idosa 

curitibana, embora ela continua com grau contrastante de óbitos em relação a outras faixas etárias. 
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CONTRIBUIÇÕES DAS MULHERES PARA A CONQUISTA DE CIDADES MAIS 

JUSTAS E IGUALITÁRIAS 
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O presente relatório tem como objetivo identificar as contribuições das mulheres para a conquista 

de cidades mais justas e igualitárias, por meio da participação em processos de autogestão em 

ocupações de moradia. Abordando a importância delas na construção de territorialidades, através 

da perspectiva interseccional e entendendo a participação das mulheres no âmbito do corpo, da 

casa e da cidade. Partindo do pressuposto de que os corpos representam o cerne da luta feminista, 

o lugar primeiro da luta  por  condições dignas de existência. A moradia, simbolicamente 

representada pela casa, é lugar do trabalho doméstico e do cuidado, centrais para a reprodução da 

vida, mas marginais com relação ao seu reconhecimento como trabalho não pago. Por fim, a 

cidade, como meio das relações interpessoais, materializa as lutas por autonomia e emancipação. 

Para isso, foi utilizada uma análise feminista por meio de interlocuções e vivências das mulheres 

em seus territórios de luta e transformação, incluindo aquelas atuantes em movimentos populares 

e moradoras de comunidades, abrangendo diferentes territórios, formas de organização e 

experiências. As vivências apresentadas por mulheres ligadas à luta por moradia nas ocupações 

serão utilizadas enquanto epistemologia, para compor um quadro conceitual de análise do 

processo de reprodução de violências estruturais que perpassam todas as esferas da vida cotidiana 

feminina. A partir disso, o papel das mulheres na busca por direitos será analisado a partir da 

dupla chave: (1) a presença feminina no processo de autogestão na construção habitacional; e (2) 

a luta por moradia como ferramenta emancipatória  das mulheres. Nesse sentido, a autogestão na 

produção habitacional e na economia solidária, será pensada enquanto alternativa para as 

mulheres, uma vez que essas práticas são prioritariamente conduzidas por elas e corroboram com 

a autonomia feminina e, portanto, na luta por direitos. 
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RETROFIT DE EDIFICAÇÕES NA ÁFRICA 
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Autor(es): Luna Valentine Rojas Foschini 

Orientador(es): Antonio Manoel Nunes Castelnou Neto 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Arquitetura, Retrofit, Sustentabilidade 

 

Introdução: Originado há mais de meio século e desde então aprofundado em diferentes 

disciplinas, o debate que permeia a sustentabilidade vem se mostrando cada vez mais presente. 

Com as atividades humanas avançando sobre o patrimônio ambiental, o crescimento urbano 

acelerado e a tecnologia necessária para manejar os recursos do planeta, a questão do 

desenvolvimento sustentável surge com uma advertência: diante de um cenário que, em 

continuidade exponencial, é capaz de provocar graves mudanças tanto na sociedade quanto no 

meio ambiente, são fundamentais ações que visem um convívio harmonioso entre os seres 

humanos e a natureza. Seja em obras projetadas como naquelas preexistentes, deve-se aplicar 

técnicas que promovam a redução de impactos, a economia energética e a equidade social, de 

modo que futuras gerações possam também desfrutar destas construções em quaisquer lugares 

que se encontrem. Objetivos e metodologia: Este trabalho em iniciação científica, de caráter 

teórico-conceitual e cunho exploratório, faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Adequação 

de edificações com vistas à sustentabilidade por retrofitting” e teve como meta estudar como vem 

se efetivando tal atividade na África, de modo a contribuir com outras pesquisas que enfocam os 

demais continentes. Como métodos, adotou o levantamento web-bibliográfico de casos africanos 

de retrofit realizados recentemente, assim como a síntese histórica sobre a questão da 

sustentabilidade e da formação econômica, social e cultural do próprio continente. Resultados: 

Com os fins de exemplificar, descrever e ilustrar a prática do green retrofit, fez-se o estudo de três 

obras sul-africanas, o que permitiu constatar o papel essencial da tecnologia para a remodelação 

de espaços já construídos. Conclusão: A adoção de técnicas ambientalmente responsáveis na 

construção civil contemporânea constitui-se em um dos fatores imprescindíveis para se atingir o 

que se denomina de “desenvolvimento sustentável”. 
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TURISMO E HOSPITALIDADE NOS RITUAIS DE CHEGADA 
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A atividade turística é norteada por diversas sensações, experiências e ritos, como o rito de 

chegada, o momento que o turista vivencia o rompimento de limites, a transgressão de fronteiras. 

Através da visão de que este ato coloca o visitante em uma posição de descobrimento e 

estranhamento para com o novo espaço, colocando o rito de chegada como relevante para a 

construção da ideia de lugar, pertencimento e, consequentemente, com os aspectos da 

hospitalidade, vista aqui em seu contexto urbano, pois o projeto visou compreender como o 

fenômeno do momento de chegada afeta a percepção do turista sobre a cidade. Como objetivos 

específicos pretendeu-se identificar quais as características do ritual de chegada dos turistas nas 

cidades; analisar as relações do rito de chegada com construção da imagem da cidade; 

compreender os significados de “adentrar as fronteiras da cidade” e seus impactos na experiência 

turística. Quanto à metodologia, o projeto teve caráter exploratório, qualitativo, sendo realizado 

uma revisão de literatura não-sistemática através dos termos “turismo, lugar, cidade, 

hospitalidade, turista”, pesquisados em bases de dados indexadas na Periódicos Capes, além da 

utilização do  artigo “Submergirse en la modernidad: la llegada a la metrópolis como rito 

iniciático”(CALATRAVA, 2018) que serviu como partida para construção teórica deste projeto. 

Para compreensão das questões da pesquisa na prática, foi empregado o uso de entrevistas semi-

estruturadas com turistas que foram para a cidade de São Paulo, a cidade foi escolhida pela 

diversidade de entradas, contribuindo para uma análise mais ampla do momento de chegada. O 

projeto revelou uma lacuna de estudos na literatura de turismo, tanto no que diz respeito à 

experiência turística, quanto no que diz respeito aos estudos de hospitalidade. Além disso, através 

das entrevistas conclui-se que a percepção do turista no momento de chegada na cidade, está 

relacionada às emoções de segurança, medo e deslumbramento. Por fim, esta pesquisa 

possibilitou a elaboração de um artigo que será apresentado no XIX Seminário ANPTUR 

(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo).  
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A pesquisa de Iniciação Científica foi desenvolvida com o apoio da bolsa de fomento do CNPQ, 

sob a vigência do edital corrente entre 2021 e 2022. Trata-se de uma abordagem interdisciplinar, 

na qual busquei dar segmento a pesquisa desenvolvida anteriormente, em que estudei a recepção 

das Metamorfoses de Ovídio na obra de Paulo Leminski, agora analisando a sua tradução do 

Satyricon de Petrônio. O objetivo central desta nova etapa é entender a aproximação de Leminski 

com os antigos durante o período de abertura política nos anos 1980, tendo em vista a atuação do 

poeta na vida cultural de Curitiba e de sua escrita como ato de transgressão, na qual a linguagem 

cruza-se com os modos de vida, retomando o passado e presente em jogos simbólicos. Para tanto, 

foi feita  a análise de dois tipos de fontes, sua tradução do Satyricon e outros textos do poeta, 

principalmente aqueles de crítica literária publicados postumamente sob o título de Ensaios e 

Anseios Crípticos, em um diálogo entre História e Literatura. Assim, do ponto de vista 

metodológico, analisei sua tradução da obra romana em comparação com a versão bilíngue de 

Sandra Bianchet, afim de entender melhor as propostas do poeta, bem como, a partir de Pereira, 

observei os debates que emergiram na academia sobre suas escolhas não convencionais. Na 

sequência, cruzei os resultados obtidos com seus textos de crítica literária para discutir como o 

autor relaciona sua vivência cotidiana com a linguagem e explicita a finalidade de voltar para os 

antigos, retomando o latim. Esta metodologia, aliada aos estudos de Recepção propostos por 

Lorna Hardwick e Charles Martindale, bem como de teoria pós-estruturalista, em especial Derrida 

e Deleuze, me permitiu observar que as escolhas de Leminski não são aleatórias ou pautadas pelo 

cânone, mas consciente do caráter abrangente de sua escrita e sua retomada dos antigos tem um 

viés de aproximação com as camadas populares, da qual ele fazia parte, e não como um elemento 

de distinção erudito. Ter à luz essas reflexões, assim como sua aproximação dos poetas 

simbolistas paranaenses e dos concretistas do Rio de Janeiro e São Paulo, é importante, portanto,  

para entender seu projeto tradutório e literário e sua ação política no contexto urbano que se 

desdobrava entre os períodos dos anos 1970 e 1980. 
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A configuração da família brasileira vem se modificando intensamente nos últimos anos, fugindo 

de um padrão encontrado no século passado. A pluralidade de relações familiares enseja em novas 

preocupações para o direito, que deve buscar tutelar os direitos e interesses dessas famílias, para 

que se estabeleça e respeite garantias e direitos constitucionais previamente estabelecidos. A 

filiação socioafetiva, configuração em que se reconhece laços familiares com base em vínculos 

afetivos, transformou o modo como as famílias podem ser compreendidas,  acarretando também 

em implicações jurídicas advindas da existência de uma relação neste formato. Nas hipóteses em 

que há o reconhecimento dessa modalidade de filiação por registro, sendo esse reconhecimento 

realizado em um Cartório de Registro Civil, ou, na ausência deste, por meio de uma ação judicial 

de eventual reconhecimento de paternidade por afeto, o direito à prestação de alimentos nessas 

filiações também há de ser pensado, visto que não há prevalência da paternidade biológica em 

relação à paternidade socioafetiva, conforme decidido pelo STF no RE 898060, tema de 

repercussão geral. O advento das famílias recompostas - famílias que surgem a partir de um 

casamento ou união estável com um parceiro que inicialmente não se configura como pai/mãe do 

infante - traz à tona o seguinte questionamento: É possível que, em caso de divórcio/dissolução, 

surja a necessidade de realizar prestação de alimentos à esta criança/adolescente? Para tanto, o 

método dedutivo foi utilizado, partindo de uma análise do avanço legal e doutrinário sobre a 

configuração familiar brasileira, abordando a construção jurisprudencial da socioafetividade e a 

prestação alimentar. Dessa pesquisa, percebeu-se um cenário de mudanças e desenvolvimentos 

legislativos, de modo que o direito, aos poucos, pode melhor se adequar à configuração familiar 

brasileira, abordando suas particularidades. Os filhos, sendo eles havidos dentro ou fora do 

casamento, passaram a possuir igualdade jurídica entre eles, tendo acesso aos mesmos direitos, 

inclusive com relação à prestação de alimentos. Além disso, foi possível perceber a evolução da 

tutela dos alimentos e a maneira como estes são prestados, de modo em que se verifica uma maior 

abrangência destes para com crianças e adolescentes que necessitam fazer o uso destas prestações 

para subsistência própria, a fim de satisfazer suas necessidades pessoais fundamentais, 

independentemente da existência de um registro em cartório, desde que se possa verificar, 

efetivamente, a formação de um vínculo parental socioafetivo. 
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NATURE IN THE WORLD OF MODERN SCIENCE. 
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O presente trabalho analisou o livro Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of 

Modern Science, da filósofa estadunidense Donna Haraway, traçando um diálogo com a obra do 

filósofo francês Michel Foucault. Publicado em 1989 e ainda sem tradução para o português, em 

tradução literal, o título da obra seria “Visões Primatas: Gênero, Raça e Natureza no Mundo da 

Ciência Moderna”. O livro parte dos polifônicos discursos que compuseram o campo da 

primatologia no século XX para situar as instituições e os sujeitos que amplificaram determinadas 

formas de ver o mundo em detrimento de outras. Por conseguinte, foram trabalhados os tropos de 

signo e carne como apresentados na obra de Haraway a partir dos conceitos de carne e batismo 

discutidos por Foucault em História da Sexualidade 4; também foram exploradas as problemáticas 

relacionadas à produção de conhecimento científico na modernidade como expostas na primeira 

parte de Primate Visions, usando para isso o conceito de visão proposto pela autora. Para tanto, a 

metodologia adotada foi a análise do discurso, recorrendo em especial a Arqueologia do Saber e 

A Ordem do Discurso, ambas de Michel Foucault. Desse modo, foi possível perceber o 

movimento da autora através de três eixos temáticos/metodológicos na construção do livro: raça, 

gênero e ciência. A partir disso, então, discutiu-se as limitações da produção de conhecimento 

científico e um novo conceito de objetividade foi proposto por Haraway. Muito em linha com a 

discussão que seu trabalho trouxe até o fim do século XX, concluiu-se que, para Haraway, a 

produção de um conhecimento científico necessitaria ser realizada através de saberes localizados, 

isto é, formas de conhecimento capazes de reconhecer a parcialidade de sua própria visão – 

afirmando a impossibilidade de uma visão que tudo vê de todos os lugares. Para isso, indicou-se 

como resultado alcançado que outro tropo construído por Haraway em sua obra é o de testemunha 

modesta, a partir do qual as noções de onisciência, onipresença e neutralidade – entrelaçadas na 

produção científica moderna – são criticadas. 
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O objetivo dessa pesquisa é realizar um mapeamento cientifico por meio das características 

topológicas e modulares da produção acadêmica sobre financiamento político eleitoral no Brasil 

nos últimos 30 anos e identificar suas principais características estruturais, organizacionais em 

termos de evolução de suas tendências e lacunas. O plano de trabalho foi executado entre os meses 

de maio e agosto de 2022.  Inicialmente, foram realizadas leituras como forma de ampliar a 

compreensão e fortalecer o conhecimento sobre eleições, financiamento político e análises de 

redes sociais – ARS. Para darmos início a pesquisa participamos da organização e montagem de 

uma biblioteca temática no Laboratório de Análises de Redes (LAR), onde nos reuníamos 

preferencialmente as terças-feiras no período da manha, por voltas das 9:00 ao 12:00. Para darmos 

andamento sobre a produção acadêmica do financiamento político, para tanto, foram consultadas 

as seguintes bases de dados: Portal de periódicos CAPES, Web of Science, Scielo, Scopus, 

Dimensions e Brasilian Political Science Review (BPSR), com aplicações de palavras chaves e 

filtros para um melhor refinamento das buscas. Os itens coletados nas fontes, resultaram em um 

total 357 registros exportados para o software gerenciador de dados Zotero, nos formatos, (bib + 

ris). Após a importação foram realizadas análises de desduplicação dos itens coletados, o que 

resultou em um total de 285 itens. Para a etapa seguinte a biblioteca criada no Zotero foi exportada 

para o aplicativo RYYAN – Inteligent Systematic Review, para um novo tratamento e 

refinamento da coleção, que foi tratado por três avaliadores as cegas, resultando em 110 itens 

filtrados que posteriormente serão exportados novamente para o Zotero para novas análises na 

sequência da presente investigação.  
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A Educação Médica tem passado por diversas revoluções no último século. No Brasil, a partir da 

Lei 12.871, de 2013, e das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, o cenário da Educação 

Médica também foi transformado. Para aplicação das novas diretrizes curriculares, que incluem 

o uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, o Team-Based Learning (TBL) é uma 

estratégia que atende a essa proposta pedagógica na educação médica. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a percepção dos estudantes do curso de Medicina acerca da aplicação da metodologia de 

TBL. Os estudantes matriculados entre o terceiro e décimo semestres do curso foram convidados 

a participar do estudo. Suas percepções foram avaliadas a partir de um questionário virtual 

utilizando a escala de Likert, por meio da plataforma Google Forms. As respostas foram 

dicotomizadas em positivas (concordo total e parcialmente) e negativas (discordo total e 

parcialmente). Foram coletadas noventa respostas. Destas, 70% dos estudantes concordaram que 

o TBL os ajudou a aceitar melhor opiniões diversas à sua; 77% alegaram que o TBL os fez 

participar das aulas mais ativamente do que a metodologia tradicional de ensino; 76% sentiram 

que o processo agregou à sua autonomia na própria aprendizagem; 70% responderam que o TBL 

os fez aprender com os erros e valorizá-los. Mais de 60% dos respondentes referiram já ter 

deixado de fazer questionamentos por medo de represália de colegas e de professores. 76% dos 

estudantes referiram que nem todos os professores aceitam ser questionados; bem como 87% 

alegaram que nem todos os professores realizam a etapa de aplicação do conhecimento, bem como 

82% concordaram que essa etapa é essencial. Apenas 23% deles alegaram que os materiais 

enviados como bibliografia base para as sessões era adequado em quantidade, bem como apenas 

33% deles consideraram as questões dos testes de prontidão adequadas e bem-formuladas. De 

acordo com a percepção dos estudantes, o TBL faz com que estes adquiram uma rotina de estudos 

prévios, o que aprimora sua aprendizagem, bem como permite que tenham mais autonomia em 

seu aprendizado. Segundo os participantes, o trabalho em grupo aprimorou sua capacidade de 

respeitar opiniões diversas e acolher divergências, bem como os fez mais participativos nas 

atividades didáticas. Assim sendo, conclui-se que a percepção acerca do TBL como o principal 

método de ensino-aprendizagem para este curso de Medicina foi positiva para os alunos 

participantes. 
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O sentido do dançar é descoberto pela própria investigação do sentido incitada pelos gestos 

dançados. Esta pesquisa busca especular sobre o impacto da dança nas formas de pensar. Ou seja, 

tem por objetivo compreender os outros olhares que a dança desperta na interação entre 

pensamento e corpo. Para tanto, o ponto de abertura é o enigma que um corpo ressalta quando 

dança. A metodologia é a leitura e interpretação dos autores mencionados articulando dança 

contemporânea e filosofia a partir daqui: a base da especulação está na técnica de Merce 

Cunningham, nas reflexões filosófico-dançarinas de José Gil e nas especulações acerca da dança 

contemporânea de Jussara Xavier. Com essas fortes influências, a pesquisa ressalta importantes 

conceitos como sentido, acontecimento, desejo, agenciamento, entre outros, que dialogam com a 

bibliografia de Gilles Deleuze. Além disso, é parte da metodologia desta pesquisa trabalhar com 

vídeos de coreografias — dos coreógrafos estudados — selecionados sem um critério específico, 

ou seja, escolhidos arbitrariamente. Esse método busca se aproximar o tanto quanto possível do 

caráter aleatório passado pela técnica de Cunningham. A discussão começa aqui: a confusão 

gerada nas danças deste último é aquilo que possibilita questionar o que a dança é capaz de gerar 

nos corpos que dançam e que observam. Dessa forma, Gil é utilizado para que se possa 

compreender que, ao dançar, o corpo se torna um comunicador de sentidos. Isso é possibilitado 

pela construção de um plano de imanência que faz com que os movimentos do corpo tomem conta 

dos movimentos do pensamento. Por essa razão, a consciência passa a ser também corpo e vice-

versa. À medida que essas discussões são geradas, o próprio sentir chama a atenção, levando a 

pesquisa por um caminho que mais uma vez irá reforçar o caos trazido pela arte e o distanciamento 

de um pensar exclusivo a um sujeito. Assim, a própria relação com a vida é suscitada e é 

trabalhada na junção da dança com a poesia de Lucrécio. Enfim, por meio de analogia, os 

resultados da dança (e da pesquisa) são expostos numa mesma interação de um observador com 

a nuvem — esta trazida em referência a Gil. O enigma outra vez é revisado e a tarefa da pesquisa 

é reforçada. 
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A bioeconomia tem ganhado proeminência no contexto amazônico como uma solução para 

problemas de cunho ambiental, social e econômico de forma conjugada. Por meio da exploração 

sustentável dos recursos biológicos da Amazônia e do fortalecimento de cadeias produtivas dos 

produtos dela oriundos, entende-se que é possível conter o desmatamento ao mesmo tempo que 

se promove o desenvolvimento econômico num modelo centrado na distribuição de renda e na 

organização familiar. As propostas para este tipo de bioeconomia, no entanto, colocam em 

evidência a incipiência do modelo, a sua heterogeneidade e a falta de conhecimento e apoio 

adequado por parte das entidades que, em princípio, seriam responsáveis por implementá-lo. Com 

isso em mente, o presente trabalho buscou agregar-se ao esforço de aprimorar o entendimento 

público da realidade amazônica. Teve como objetivo mapear a bioeconomia no território da 

Amazônia Legal, distinguindo os modelos familiar e não familiar tanto em termos territoriais 

quanto nos âmbitos de produtividade e de relevância para as economias municipais. Por meio da 

Análise Exploratória de Dados Espaciais, buscou também observar efeitos de transbordamento 

da produtividade e da produção entre municípios vizinhos – isto é, se existem estes efeitos e, caso 

existam, se há regiões específicas em que ocorrem. Observou-se, por meio das análises 

conduzidas, que há grande preponderância da agricultura familiar sobre a não-familiar; que alguns 

poucos produtos da bioeconomia têm relevância econômica muito maior do que outros; que há, 

de fato, transbordamento da produção e, em menor grau, da produtividade, mas que nenhuma 

destas se dá de forma homogênea no espaço; e que não há grandes diferenças de produtividade 

entre as agriculturas familiar e não familiar, embora o produto por trabalhador seja ligeiramente 

maior na não familiar. Espera-se, ainda, identificar os principais polos de atividade e de 

produtividade da bioeconomia, caso haja. Espera-se, desta forma, que estas informações, somadas 

a outras fontes conhecimento científico bem como o local e o tradicional, sirvam de suporte para 

o fortalecimento da bioeconomia na região amazônica. 
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A presente pesquisa se concentrou no estudo do atlas encomendado pelo Marquês de Heliche, 

sobrinho-neto do duque de Olivares, valido do rei, em 1655, durante as Guerras de Restauração 

(1640-1668) ocasionadas pela destituição de Felipe IV e aclamação de D. João IV ao trono 

português, após 60 anos de união das coroas ibéricas. O atlas é composto por 131 mapas e foi 

elaborado pelo pintor Leonardo de Ferrari. Para adentrarmos tal escopo investigativo, foi 

necessária pesquisa bibliográfica capaz de englobar a conjuntura do período e os possíveis 

diálogos a serem estabelecidos com outras fontes. Foram selecionados um mapa específico para 

análise, que retrata a Batalha de Montijo, e relatos produzidos de ambos os lados. O atlas recebeu 

maior enfoque, tendo em vista que o ponto de partida foi o entendimento da importância da 

produção artística e cartográfica durante o Século de Ouro da Espanha (XVII) e suas funções, 

responsável por construir a imagem de uma coroa fortalecida em todos os âmbitos e extremamente 

abundante em recursos. Os mapas serviam como ferramenta administrativa de defesa territorial e 

possibilitavam maior controle das regiões. A análise de diferentes representações cartográficas 

expostas no documento foi orientada pela metodologia da História da Cartografia crítica, que 

rejeita a neutralidade dos mapas e considera as composições como fruto de um trabalho retórico 

oriundo de motivações e interesses de seus próprios autores ou de quem demanda sua fabricação. 

O autor de grande relevância para essa abordagem é John Brian Harley. Portanto, a investigação 

de correlações com o contexto vivenciado pela corte castelhana foi imprescindível para essa 

interpretação. Além disso, foi realizado um aprofundamento no campo da historiografia 

relacionada aos estudos de documentos produzidos após o término das batalhas, entendidos como 

“práticas da vitória”. Esses documentos chegam até nós de diversas maneiras - dentre elas, mapas 

e relatos de sucessos - e significam as formas de exercer e assegurar a vitória em determinados 

conflitos, evidenciando as ambiguidades e contradições quando colocadas em comparação. A 

tentativa de instituir equivalências entre o mapa e os textos foi baseada nesse prisma de disputa 

militar e diplomática que veiculava as intenções de fortalecimento e legitimação de cada lado, 

explicitando que o conflito ultrapassava os limites do campo de batalha e se estendia às produções 

cartográficas e publicações de poemas, crônicas e relatos, como é o caso das fontes em questão.  
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A prática baseada em evidências (PBE) tem grande relevância para a reabilitação, especialmente 

em condições crônicas, como a Paralisia Cerebral (PC). Os déficits de controle postural (CP) em 

crianças com PC têm grande impacto funcional e precisam ser delineados para maximizar a 

função destas crianças, o que demanda a compreensão dos efeitos da tarefa e do ambiente sobre 

estabilidade postural dessa população. Tal delineamento exige estudos com rigorosos desenhos 

experimentais, minimizando as chances de erros sistemáticos e conclusões sem evidência 

científica. O presente estudo revisou sistematicamente estudos que avaliaram o efeito da 

manipulação dos componentes de atividade e de fatores ambientais, por meio da manipulação da 

base de apoio e/ou superfície de suporte, respectivamente, sobre o CP de crianças com PC, 

avaliando sua qualidade metodológica. Uma busca sistematizada nas bases PubMed, Web of 

Science, SCOPUS e Science Direct, baseada nas recomendações do PRISMA checklist, resultou 

em 723 estudos. A partir dos critérios: (a) objetivo de investigar os efeitos das manipulações da 

base de suporte e/ou superfície de apoio sobre o CP; (b) crianças com PC de até 18 anos, nove 

estudos foram selecionados, aos quais 5 foram adicionados da busca manual em listas de 

referências. Um checklist adaptado avaliou a qualidade metodológica considerando: 1) objetivos 

do estudo; 2) hipótese fundamentada; 3) desenho metodológico apropriado aos objetivos; 4) 

seleção dos participantes, 5) critérios de inclusão; 6) fonte de recrutamento dos participantes; 7) 

tipo de amostragem; 8) aspectos éticos; 9) taxa de perda amostral; 10) cálculo amostral ou 

medidas do tamanho do efeito; 11) descrição de variáveis; 12) métodos estatísticos apropriados; 

13) medidas descritivas de dispersão ou variabilidade dos resultados; 14) aspectos da validade 

externa; 15) achados de maneira clara e objetiva e 16) limitações do estudo. Apenas 3 estudos 

apresentaram boa qualidade metodológica. Os demais tiveram qualidade regular. Poucos estudos 

descreveram sua forma de amostragem, o local de recrutamento dos participantes e sua ocasional 

exclusão ao longo do protocolo de avaliação. Apenas 7 discorreram sobre a transferência de seus 

resultados a outras populações, contribuindo com o conhecimento, considerando suas implicações 

em relação à prática ou política atual. Assim, observa-se a necessidade de estudos com um maior 

rigor metodológico para esclarecer os efeitos da manipulação de tarefa e ambiente sobre o CP de 

crianças com PC, contribuindo de forma mais contundente com a PBE na área da PC. 
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As recentes alterações legislativas dentro do âmbito do direito do trabalho e do direito 

previdenciário, que foram denominadas de emergenciais, demonstram uma tendência em prol da 

flexibilização e desregulamentação de direitos. Esse processo resulta na reprivatização dos 

direitos sociais, que é entendida como o retorno das legislações sociais, caracterizadas por serem 

direitos de segunda geração, ao âmbito do direito privado, ou direitos de primeira geração. A 

restrição de direitos e a diminuição das garantias à classe trabalhadora são fruto de uma série de 

contrarreformas na legislação social brasileira, desde 2017, com a Lei 13.467/2017, passando pela 

EC 103/2019, até os tempos atuais, com as medidas provisórias para controle das relações 

jurídicas dentro do cenário da COVID-19. A metodologia utilizada é a bibliográfico-documental, 

por meio do levantamento de fontes, dados de órgãos oficiais e legislações sociais. Utilizou-se, 

também, do método analítico-argumentativo, como forma de observar a tendência legislativa que 

essas alterações representam para o cenário atual do direito social. O caminho traçado evidenciou 

um retorno ao paradigma do direito civil clássico e dos direitos de primeira geração, nos quais o 

Estado não interfere nas relações sociais, sem legislar normas garantidoras e sem intervir nas 

relações sociais. Dessa forma, há a reinserção no direito do trabalho e previdenciário de princípios 

como o da autonomia privada, da liberdade negocial, além da limitação ou total revogação de 

direitos de cunho protetivo. Isso evidencia a reprivatização dos direitos sociais no Brasil. Ao 

mesmo tempo, essas alterações legislativas emergenciais corroboram para o processo de 

precarização e mercantilização das relações sociais, não trazendo benefícios à classe trabalhadora, 

mas privilegiando os interesses do capital. Por fim, através do método dialético, analisaram-se as 

contradições inerentes ao modo de produção capitalista, diante da construção e desconstrução dos 

direitos sociais. Diante disso, conclui-se que as legislações emergenciais utilizaram-se de cenários 

de crises econômicas, políticas e de saúde pública para justificar retrocessos nos direitos 

trabalhistas e previdenciários, com o fim de aumentar as taxas de lucro às custas da classe 

trabalhadora. 
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A presente pesquisa tem como objetivo analisar a história e o trabalho da organização militar 

denominada YPJ (Yekîneyên Parastina Jin, em português “Unidade de Proteção das Mulheres”), 

um grupo de mulheres curdas que lutam pela independência do Curdistão Sírio e agem em defesa 

dos ideais do feminismo curdo e da jineologia (ciência das mulheres), buscando igualdade de 

gênero e liberdade para as mulheres do Oriente Médio. As mulheres guerrilheiras que compõe a 

YPJ lutam também contra o avanço do Estado Islâmico na Síria; adotando a estratégia de guerra 

irregular e formação de milícias, o grupo feminista é responsável pela diminuição do poder do EI 

na região do Curdistão. Ainda, o grupo também atua construindo um modelo revolucionário de 

Governo denominado “Confederalismo Democrático”, pautado em um modelo anarquista que 

pratica a abolição do Estado e devolve ao povo o poder ativo de exercer política e concretizar 

uma democracia direta. Há, portanto, uma descentralização do poder em esferas locais e uma 

rotatividade das posições nos Conselhos Superiores, fazendo com que a atividade política se 

renove a todo o tempo e tenha um viés dinâmico. Nesse modelo administrativo, as mulheres 

ocupam uma posição equitativa, compondo igualitariamente cada espaço de deliberação. Em 

meio a um cenário fortemente patriarcal, em que as mulheres ocupam uma posição de 

vulnerabilidade, as feministas curdas representam um ponto dissonante, ocupando um papel 

central na luta pela autonomia do Curdistão e também na administração do território de Rojava. 

Nesse sentido, a experiência social que ocorre em Rojava é distinta, ousada e única na história, 

desafiando um cenário de guerra e violação de direitos humanos ao propor uma revolução pura e 

de bases populares, que ao mesmo tempo constrói um rico arcabouço teórico, como as teorias 

feministas curdas e as bases científicas e conceituais de um novo modelo socioeconômico 

puramente democrático. 
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Considerando a consolidação das redes sociais como meio informativo, constatou-se a premência 

de que as estratégias de advocacy empreendidas pelas clínicas jurídicas sejam pautadas por este 

recurso, sobretudo com relação à educação em direitos humanos voltada para a elucidação de 

temas concretos e caros à democracia. Diante disso, pretende-se, com a presente pesquisa, 

identificar, descrever e discutir os principais desafios relacionados à comunicação de direitos 

humanos no âmbito da atuação de uma clínica jurídica, a partir de um relato da experiência 

desenvolvido junto à Clínica de Direitos Humanos da UFPR (CDH/UFPR). Se, em princípio, o 

Instagram se mostrou na ferramenta mais pertinente para a divulgação de pesquisas - mesmo 

diante do fato da exclusão digital -, a prática revelou como primeiro grande desafio a 

incongruência entre os parâmetros que regem o funcionamento algorítmico do aplicativo e o 

caráter acadêmico e científico do conteúdo a ser difundido. Dessa forma, a partir da subversão e 

ressignificação de um espaço regido por interesses mercadológicos - e que se coloca a cada dia 

como o detentor da comunicação -, buscou-se promover a divulgação de conhecimento baseado 

em evidências. Observou-se, ainda, a questão da adaptação da linguagem jurídica e técnica para 

uma abordagem acessível, de modo a preservar a qualidade das informações divulgadas; os 

esforços para que houvesse o trânsito de conhecimento e alinhamento teórico em uma equipe 

composta por pesquisadoras de diferentes áreas; a necessidade de suscitar o envolvimento de 

terceiros na colaboração com uma produção conjunta de publicações e, por fim, entraves 

relacionados à escassez de recursos financeiros e à gestão do projeto. As estratégias visaram 

possibilitar uma melhor compreensão de matérias atinentes aos direitos humanos, objetivo que se 

volta, especialmente, ao fortalecimento dos valores democráticos. 
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A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo realizar a análise de obras literárias infantis que 

trabalham com a temática de relações étnico-raciais no Brasil com foco naquelas que tratam sobre 

capoeira. Assim como produzir biografias de seus autores, a fim de valorizar e dar destaque a essa 

produção através de um portal online de consulta pública. A literatura se mostra como uma 

importante ferramenta de aprendizado para a educação infantil, nesse sentido, a produção de obras 

que tratem sobre a questão racial é de extrema relevancia para o processo de formação e 

entendimento da nossa identidade nacional, fazendo uso de uma abordagem acessível para a 

compreensão dessa temática tão pertinente. Buscamos com nosso projeto dar enfase para livros 

que tratem de maneira positiva e contribuem para a representatividade de narrativas negras, sua 

cultura, história e ancestralidade. A capoeira é um dos maiores símbolos da cultura popular 

brasileira, desde sua origem se coloca como um meio de sobrevivência da população negra, sendo 

assim, a análise dessas obras se coloca como uma estratégia de divulgação desses livros, que 

contam sobre aspectos importantes da capoeira, como a valorização dos mestres, as suas cantigas 

tradicionais, a importância dos instrumentos e de cada movimentação para a dinâmica da roda. 

Foram analisados na pesquisa aspectos como, a presença e protagonismo de personagens negros, 

a linguagem utilizada no texto e a qualidade em termos de valorização da diversidade. 

Inicialmente trabalhamos com cinco livros, de autores diferentes sendo eles: Capoeira (Sonia 

Rosa), Berimbau mandou de te chamar (Beatriz Bozano Hetzel), Luana: capoeira e liberdade 

(Aroldo Macedo e Oswaldo Faustino), O herói de Damião em: A descoberta da capoeira (Iza 

Lotito) e Na Gamboa tem capoeira boa (Izabelle Arruda). Em todos os livros analisados os 

personagens de destaque são negros e de maneira geral, tratam de rituais importantes para a 

capoeira, assim como sua origem e mitos fundadores. Diferenciam seus dois principais estilos, 

angola e regional e caracterizam suas peculiaridades. O uso da capoeira como uma luta aparece 

nas obras na mesma medida em que seu viés cultural é destacado, demonstrando aos leitores essa 

característica singular dessa expressão cultural, interligada a uma religiosidade e a um modo de 

vida que ultrapassa as fronteiras da roda de capoeira, enfatizando o "ser capoeirista" como uma 

identidade do sujeito. 
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FORMAÇÃO DOCENTE E A EDUCAÇÃO POPULAR: construindo caminhos por meio da 

pesquisa participante no diálogo com a educação popular.  

Nesta pesquisa tivemos por objetivo problematizar a formação docente por meio da pesquisa 

participante em diálogo com a educação popular. Realizamos discussões sobre os conceitos que 

trazemos como base na pesquisa, realizamos encontros de forma remota com o grande grupo e o 

grupo com bolsistas e orientador. Durante a pesquisa pudemos conhecer com o coletivo de 

docentes de diversos graus de ensino, alguns processos pedagógicos no desenvolvimento de um 

processo de formação e ação docente, que tem como pressuposto de investigação os conceitos 

que nos aprofundamos: o ciclo gnosiológico freireano e a emancipação humana, aportados na 

pesquisa participante e na educação popular. Nos encontros que fizemos durante o perído de 

pandemia, conhecemos algumas experiências de docentes que participam da formação docente 

com foco na educação popular freireana, que atuam em escolas de ensino infantil até o ensino 

superior, o que é interessante que por meio da via tecnológica participaram pessoas de cidades 

diferentes nessa conexão de intercâmbio, educadoras inclusive da Argentina. Esse aqui é um 

ensaio teórico de caráter descritivo a partir de nossas pesquisas que toma como método a pesquisa 

participante por meio do círculo de diálogos, que realizamos mesmo via online. O grupo se propõe 

a um processo de formação docente continuada que tem como metodologia a pesquisa participante 

que visa o desenvolvimento autônomo a partir das bases concretas de suas realidades. Uma de 

nossas curiosidades dentro da pesquisa foi em relação a práticas pedagógicas com hortas escolares 

já que propõe a possibilidade de inclusão de docentes da educação do campo, e o debate sobre a 

ciência em formação que é a Agroecologia. Nesta etapa não conseguiremos mais avançar o debate 

pelo encerramento da Iniciação científica. 
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O trabalho por plataformas digitais, principalmente o realizado com o fim de transporte de 

passageiros, é um dos fenômenos que mais cresce no mundo do trabalho contemporâneo. Seu 

desenvolvimento é marcado por diversas particularidades, que geram disputas jurisprudenciais 

diversas – e este é o ponto a ser analisado na presente pesquisa. Os objetivos centrais do trabalho 

foram: a) compreender, a partir desses dados, qual o posicionamento dominante no estado do 

paraná acerca do trabalho por plataformas; e b) analisar quais as razões de decidir mais presentes 

na corte. Especificamente, buscou-se entender como as noções trabalhistas de subordinação e 

alteridade se manifestaram na jurisprudência em relação ao trabalho por plataformas. Como 

metodologia, utilizou-se, em primeiro ponto, um corpo processual envolvendo as principais 

plataformas digitais de transporte de passageiros operantes no Brasil, Uber e 99, com uma 

delimitação temporal de fevereiro de 2020 a maio de 2022. Tal corpo foi analisado a partir de 

critérios tidos como centrais, considerando-se tanto os pedidos e a condição de trabalho expostos 

nas petições iniciais, como o provimento sentencial e recursal. Os acórdãos foram trabalhados 

especificamente, de modo a delimitar os posicionamentos dominantes e os argumentos centrais 

utilizados pelos desembargadores. Como resultados, teve-se que o posicionamento quase 

unificado do tribunal é o reconhecimento do trabalho dos motoristas como autônomo e 

incompatível com relação de emprego, sendo os principais argumentos utilizados os seguintes: a) 

a autonomia dos motoristas em decidir suas jornadas e quais corridas pegar seria incompatível 

com a noção de subordinação; b) as plataformas digitais limitariam-se a executar a intermediação 

de negócios, sendo empresas de tecnologia; e c) o fato de que os trabalhadores suportam os riscos 

da atividade econômica, inexistindo alteridade face as plataformas, seria impeditivo para o 

reconhecimento de relações de emprego. Conclui-se no sentido de que a jurisprudência 

paranaense tem se atrelado a um conceito de subordinação que já não corresponde à realidade do 

mundo do trabalho contemporâneo, e assume posicionamentos perigosos tanto ao considerar as 

plataformas como empresas de tecnologia e meras intermediadoras de negócios, como ao tratar 

da transferência dos riscos da atividade econômica como óbice ao reconhecimento de vínculo de 

empregatício e não como evidente forma de precarização do trabalho. 
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Entre os anos de 1979 e 1985, o Brasil passava pela transição política entre a ditadura cívico 

militar e um regime democrático, consolidado pela eleição de Tancredo Neves em 1985. Nesse 

contexto, o país se viu diante de uma série de movimentações, fruto de uma conjuntura de intensa 

industrialização, da crise econômica acentuada no governo Figueiredo, resultando em uma onda 

de desemprego e por fim, dos levantes grevistas no ABC paulista e em diversas regiões do país. 

Assim como em outros estados, o Paraná emergiu em um forte processo de industrialização, que 

resultou diretamentente no massivo êxodo rural para sua capital e regiões metropolitanas, nesse 

cenário, tal qual ocorrerá no ABC paulista, as reivindicações sindicais afloraram, ao passo que a 

participação da igreja católica, mais precisamente de suas comunidades de base progressistas, 

foram consolidando-se  como importantes catalisadores dessas lutas, de lugares de debates 

alternativos e da formação dessa classe operária como conhecedora de seus direitos, sendo 

católicos ou não. Entre essas comunidades, a pastoral operária se destaca como forte braço ativo 

das ações progressistas de uma parte da igreja, corroborando para a construção de diversas ações 

ligadas diretamente ao trabalhador. Desse modo, essa pesquisa apresenta como temática o estudo 

das práticas da pastoral operária de Curitiba entre os operários industriais da capital e sua região 

metropolitana. Por isso, esse estudo parte dos seguintes objetivos: 1) Mapear as ações da pastoral 

operária de Curitiba; 2) Analisar as linguagens textuais e visuais do A voz do trabalhador; 3) 

Situar as lutas operárias dentro de uma conjuntura de transição política e de crise econômica. Para 

atender aos objetivos propostos, utilizamos como fonte primária o informativo A voz do 

trabalhador, publicado pela pastoral operária entre os anos de 1981 a 1983, as duas conclusões da 

II e III conferência geral do episcopado latino americano, em Medellín na Colômbia (1969) e 

Puebla no México (1979), respectivamente e as conclusões da CONCLAT de 1981. Para tanto, 

recorreu-se às técnicas de análise do discurso apresentado por Eni Orlandi. Em vista disso, a 

pesquisa fundamentou esses fatores à luz de um quadro teórico apoiado em autores que situam a 

ascensão das reivindicações sindicais em uma perspectiva relacionada aos aspectos econômicos 

e políticos do país no período. 
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O tema central de desenvolvimento do presente trabalho foi a inadmissibilidade das medidas 

antiarbitragem no direito brasileiro. Essas medidas, que podem assumir diversas formas, sendo 

normalmente liminares, são reguladas pelo direito processual e não há nenhum óbice que impeça 

o juiz de, em tese, concedê-las, desde que presentes os requisitos legais. Além do eventual caráter 

de urgência, baseado em cognição sumária, as medidas antiarbitragem têm também nítido caráter 

de tutela específica, já que constituem ordens judiciais que veiculam obrigação de fazer (solicitar 

a suspensão ou a extinção do processo arbitral) ou de não fazer (não dar início ou não dar 

prosseguimento ao processo arbitral). Não estava em questão na pesquisa a possibilidade de, em 

tese, o juiz conceder uma ordem em caráter de urgência, destinada a obrigar uma das partes a 

fazer ou deixar de fazer algo. Portanto, a questão central desse trabalho foi se há fundamento legal 

para a concessão de tais medidas quando direcionadas à suspensão ou extinção de uma arbitragem. 

Conforme foi observado durante a pesquisa, existem obstáculos legais para a concessão de tais 

medidas no direito brasileiro. Essas medidas representam uma afronta ao artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei 9.307/96, dispostivo que materializou em nosso ordenamento o princípio da 

competência-competência, que confere aos árbitros o poder para analisar com prioridade temporal 

a sua própria competência. Mencionou-se, ainda, que quando uma corte estatal profere uma 

medida antiarbitragem, esta o faz em negação aos seus principais pilares, quais sejam, o princípio 

da autonomia da cláusula compromissória e da competência-competência. Nesse contexto, 

analisou-se quando essas medidas são propostas por entes da Administração Pública. Isso porque 

notou-se, tanto em âmbito nacional, quanto internacional, uma maior utilização dessas medidas 

por parte desses agentes, além de ser mais comum a prolação de medidas antiarbitragem pelo 

Poder Judiciário local quando uma das partes está, de alguma forma, relacionada com o Poder 

Público. Concluiu-se que se a opção do legislador pátrio foi a de adotar as práticas da arbitragem 

consagradas internacionalmente, em particular no que diz respeito ao princípio da competência-

competência, resguardado pelo artigo 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96, então não pode o 

Poder Judiciário impor a suspensão ou exintção de processos arbitrais afrontando o entendimento 

dos árbitros a esse respeito. A pesquisa utilizou a metodologia analítica, a partir da análise 

bibliográfica e jurisprudencial nacional e internacional.  
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O conceito de república na filosofia política e jurídica de Kant ocupou uma relevância de segunda 

ordem nas recentes discussões em torno do republicanismo. Sob esse contexto, Philip Pettit 

considerou que o filósofo de Königsberg não seria um autor representativo da tradição republicana 

sobretudo por não ter dado atenção suficiente ao conceito de liberdade positiva concernente à 

participação política. Assim sendo, o presente trabalho assumiu como objetivo principal a 

apresentação e a análise de noções republicanas comuns à teoria política de Kant. Nesse sentido, 

recorreu-se à leitura de comentadores que aclaram e problematizam o pensamento kantiano, bem 

como à consulta de seus ensaios políticos e de suas obras principais, a saber: “A Crítica da Razão 

Pura (1781)”, “A Doutrina do Direito (1797)” e “O Conflito das Faculdades (1794)”. O trabalho 

também se valeu de contribuições do grupo de estudos Kant e Interlocuções o qual é realizado 

anualmente pelo Departamento de Filosofia da UFPR. No mais, a presente investigação utilizou 

o método de leitura sistemática, uma vez considerado as relações internas presente no opus 

kantiano. Com efeito, nessa análise, a república se apresentou enquanto uma norma contra - 

factual voltada para a orientação dos estados existentes no plano empírico. Constatou-se que, por 

oposição à tradição política clássica, Kant se valeu de um critério qualitativo segundo o qual a 

república é identificada como sendo um modo de governo não arbitrário. Em linhas gerais, o 

filósofo concebeu o Estado republicano principalmente com base no princípio da separação dos 

poderes e na consideração acerca da dignidade do ser humano. Nessa perspectiva, Kant 

apresentou o cidadão na condição de membro ativo o qual, por meio do sistema representativo, 

participa do processo de elaboração das leis. Em suma, a teoria político-jurídica kantiana destacou 

a máxima de edificação de um Estado fundamentado em princípios puros e racionais – isto é, na 

conexão da liberdade, lei e poder – bem como enfatizou o conceito de participação política ao 

apresentar os seres humanos enquanto co-legisladores. Em vista disso, a presente investigação 

teórica evidenciou enquanto problemática a maneira como Kant abordou a relação do exercício 

pleno da cidadania com a garantia formal de direitos. Dito de outro modo, compreendeu- se que 

o pensamento político e jurídico de Kant, especialmente no que concerne aos seus matizes 

republicanos, depende de uma investigação mais pormenorizada acerca do escopo de sua 

concepção de participação política.  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1057 

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DO TURISMO EM BALNEÁRIOS LITORÂNEOS - 

PANORAMA GERAL 

Nº 202211099 

Autor(es): Ana Clara dos Santos Caldas 

Orientador(es): Cinthia Maria de Sena Abrahao 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Litoral Do Paraná, Trabalho, Turismo 

 

O turismo é uma atividade econômica relevante para a economia dos municípios costeiros 

brasileiros. Isso posto, com foco na análise socioeconômica do Litoral do Paraná, este ciclo de 

pesquisa teve como objetivo analisar e mapear o perfil do trabalho formal e atividades 

características do turismo no Litoral do Paraná, bem como analisar as condições de trabalho dos 

proprietários de quiosques de praia, que se enquadram como trabalhadores por conta própria. A 

investigação baseou-se na abordagem qualitativa, método documental e exploratório, dividindo-

se em cinco etapas: i) revisão literária e estudo relacionados à metodologia de pesquisa; ii) buscas 

de informações na base de dados do IPARDES; iii) coleta e organização de informações em 

planilhas (emprego formal geral e das Atividades Características do Turismo); iv) produção de 

tabelas e gráficos; v) aplicação de entrevistas a proprietários de quiosque, considerados 

trabalhadores por conta própria, conforme denominação do IBGE, com o objetivo de: 

compreender os motivos para estarem na atual atividade, conhecer as condições de trabalho ou 

ocupação dessa categoria, identificar as necessidades de apoio em termos de políticas públicas, 

analisar a compreensão dos proprietários de quiosques sobre as mudanças territoriais recentes. 

Em termos de resultados: I. Observou-se que predominam os empregos de ensino médio 

completo, masculinos, com uma renda de 1,01 a 2 salários mínimos em 2019. No que se refere 

aos empregos de características turísticas predominam os empregos de ensino médio completo, 

femininos com uma renda de 1,01 a 2 salários mínimos em 2019. II. Nas entrevistas aplicadas: a 

análise permitiu constatar que estes trabalhadores realizam as atividades em condições 

relativamente precárias e com jornadas bastante extensas, além de tornar visível a insegurança 

que as mudanças na orla (decorrentes de um ciclo expansivo de investimentos imobiliários e uma 

possível licitação dos quiosques realizada pela prefeitura) têm despertado sobre eles, com 

expectativas de novas regras e custos que podem inviabilizar a atuação. Outro aspecto importante 

é a percepção de si mesmos como empreendedores, cujas reivindicações se dirigem mais à criação 

de condições de atratividade de turistas, que àquelas que se referem às condições de trabalho. 
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A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência do princípio da boa-fé objetiva no 

julgamento de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, a pesquisa se 

dividiu em duas etapas: a primeira direcionada ao exame doutrinário do instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica e a segunda à análise empírica de julgados do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná. Através do exame doutrinário, percebeu-se que a pessoa jurídica 

foi criada com um objetivo de união de forças entre sujeitos para atingir finalidades que muitas 

vezes não eram possíveis de serem atingidas de maneira individual. Ainda, de acordo com José 

Lamartine Corrêa de Oliveira, nota-se a existência de uma crise sob dois prismas relacionados à 

matéria: o primeiro envolve o fato de que, embora alguns agrupamentos recebam tratamento 

jurídico somente compatível com a noção de pessoa jurídica, tinham negada esta condição pelo 

ordenamento jurídico; o segundo aduz a incompatibilidade entre a finalidade que o Direito 

empresta à pessoa jurídica e sua efetiva utilização para a prática de abuso de direito ou fraude à 

lei. Foi sobre esse segundo aspecto que a presente pesquisa se apoiou, a fim de elucidar o 

fenômeno da pessoa jurídica e sua utilização abusiva, sob a perspectiva da divisão doutrinária 

entre a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica. Através da hipótese 

de pesquisa de que a boa-fé objetiva poderia servir de fundamento para o preenchimento ou não 

dos requisitos da desconsideração, a análise se voltou ao exame jurisprudencial de precedentes 

do TJPR. Dentro de um universo de 46 processos, cujo julgamento se deu entre os anos de 2002 

e 2022, envolvendo a temática da desconsideração e que faziam menção ao termo “boa-fé”, 

chegou-se às seguintes conclusões: 36 dos processos analisados envolviam a matéria empresarial, 

aplicando-se a teoria maior; notou-se uma maior frequência à menção da boa-fé objetiva (21), 

quando em comparação à boa-fé processual (14), boa-fé do terceiro adquirente (9) e boa-fé nos 

contratos (2); e evidenciou-se que 28 dos acórdãos analisados faziam menção ao termo “boa-fé” 

sem aprofundá-lo, como mero floreio retórico, e, por outro lado, 18 acórdãos fundamentavam e 

traçavam um raciocínio a partir da menção do termo. Por fim, realizou-se uma análise qualitativa 

de cinco precedentes que adentraram na matéria, em que se confirmou a hipótese de que a 

observância do princípio da boa-fé objetiva pelas partes influi no julgamento de casos atinentes à 

desconsideração da personalidade jurídica. 
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Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre religiosidade popular a partir de imagens, na 

articulação entre antropologia e fotografia. Foi realizada de forma coletiva, com uma equipe 

interdisciplinar, da qual participaram profissionais e estudantes das Ciências Sociais, 

Comunicação, Artes, Design e Ensino Médio. A proposta foi, a partir de pesquisa e diálogo 

coletivo, produzir uma coleção sobre três benzedeiras do Vale do Jequitinhonha/MG, denominada 

Santos, ramos e curas. Composta de três livros, que articulam imagens e textos, tiveram a 

participação da equipe em todas as etapas de construção. Trabalhando em torno das fotografias 

de Lori Figueiró das benzedeiras Dona Blandina Silva Souza, Dona Generina Isidorio da Silva e 

Dona Vera Lúcia Marques, em suas casas, seus altares, com sua comunidade, pudemos observar 

e compreender como as expressões de fé se articulam com os símbolos, pessoas, espaços e suas 

histórias, abarcando o que Figueiró elenca como a "sacralidade do cotidiano" presente no Vale. 

Individualmente, participei da produção de dois artigos para dois livros, com a colaboração de 

meus colegas Karina Averbuck e Maurício Iversen, e da professora Liliana Porto. Nesses textos, 

procuramos compreender o lugar da materialidade a partir das imagens das benzedeiras. Isto é, 

como objetos e as práticas de cura constituem uma estética cotidiana e um catolicismo popular na 

região, de forma com que mediem a fé e o sagrado a partir das práticas de benzimento. A 

bibliografia foi levantada tomando como base conceitos da Antropologia da Religião e da 

Materialidade, conjuntamente a estudos de Cultura Popular. Por decorrência da pandemia, 

obstáculos de comunicação e tecnologia e limitações de recursos, nos baseamos nas fotografias, 

em nossas observações, nos textos selecionados e informações dadas em conversas com Figueiró 

e a professora Liliana. A partir disso, pudemos refletir sobre como o mundo material dessas 

benzedeiras condensa os sentidos dessas mulheres, diversas, frágeis e fortes. Os ambientes, as 

ações, as estéticas nelas evidenciadas nos permitiram uma aproximação a essa realidade. Nesse 

processo de produção dos textos e montagem dos livros, pudemos repensar e apresentar a um 

público amplo contextos dinâmicos e potentes sobre uma prática significativa da cultura popular 

brasileira. 
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Os pesquisadores da área de Educação em Astronomia têm se preocupado com o processo de 

aprendizagem dos conceitos científicos envolvendo conteúdos referentes ao Ensino de 

Astronomia. Muitas vezes, os alunos concluintes da Educação Básica, saem com ideias 

alternativas às concepções científicas. Estas concepções são denominadas na literatura científica 

da área como: concepções alternativas. Neste projeto, a partir de uma pesquisa qualitativa do tipo 

Estado da Arte, realizamos um levantamento bibliográfico nas plataformas de busca: Google 

Acadêmico, Capes e Scielo. A busca foi realizada utilizando descritores relativos aos termos 

concepções alternativas e Astronomia. Ao todo, foram identificadas 134 publicações no tema para 

a composição do Estado da Arte. Apropriando-se do mesmo processo organizativo utilizado por 

Aquino (2019) construiu-se uma tabela no excel em que foram listadas as seguintes variáveis 

analisadas para catalogação das 134 publicações: 1) Título da publicação;  2) Referência da 

publicação; 3) Ano da publicação; 4) Palavras-chave; 5) Natureza; 6) Termos relacionados ao 

assunto investigado; 7) Região Geográfica de desenvolvimento da pesquisa; 8) Área científica de 

investigação ; 9) Plataforma;  10) Tipo de pesquisa; 11) Temática; 12) Investigação; 13) Tem 

relação com preconcepções, concepções alternativas e ideias prévias?; 14) Na astronomia? e 15) 

Atende a todos os critérios?. Os resultados não apontam apenas para um estilo de pesquisas que 

representa esta comunidade de autores e suas publicações, mas, principalmente, para a 

identificação de características que representam as concepções alternativas percebidas nas etapas 

de ensino, relatadas nas pesquisas, e que serão descritas na apresentação do Estado da Arte, 

próxima etapa a ser desenvolvida por este projeto. 
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Nº 202211114 

Autor(es): Joao Pedro Pereira Cordeiro 

Orientador(es): Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Educação Linguística, Letramento Crítico, Paulo Freire 

 

O plano de trabalho “Conceitos Freireanos em Educação Linguística”, parte do projeto 

“Letramentos e ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras”, tem o objetivo de desenvolver 

um estudo teórico sobre alguns dos conceitos que Paulo Freire determina em seus textos e suas 

relações com - e contribuições para - práticas pedagógicas na área de educação linguística. A 

metodologia adotada para o desenvolvimento do plano de trabalho foi a pesquisa qualitativa 

interpretativista e do tipo bibliográfico.  O desenvolvimento do plano de trabalho teve início a 

partir do levantamento e definição do referencial bibliográfico do educador Paulo Freire e de 

materiais complementares sobre os assuntos abordados nas obras do educador. Na segunda etapa, 

buscamos identificar e descrever conceitos trazidos por Paulo Freire através da leitura sistemática, 

estudo e discussão dos textos selecionados com a professora orientadora do plano de trabalho, por 

meio de encontros remotos. Posteriormente, trabalhamos com a elaboração de resenhas críticas 

referentes aos materiais estudados, mais especificamente fizemos uma apresentação aprofundada 

dos conceitos freireanos abordados nas obras estudadas, e, também, a análise interpretativa das 

possíveis relações desses conceitos com a proposição de práticas pedagógicas em educação 

linguística, mais especificamente em educação linguística crítica, com ênfase no letramento 

crítico. A partir das discussões propostas com o apoio das análises interpretativas, apresentaremos 

na sessão do EVINCI 2022, características da pedagogia freireana que estão relacionadas ao que 

vem sendo denominado de educação linguística crítica, indicando a necessidade de práticas 

pedagógicas críticas na área de línguas estrangeiras/adicionais que questionem o status quo e que 

contribuam, assim, para a formação de cidadãos e cidadãs sujeitos agentes de sua própria história 

e assim capazes de coletivamente promover a transformação individual e social, com vistas à 

valorização de uma sociedade mais justa, mais sensível às diferenças, mais equânime. 
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Para a constituição da história das instituições e da identidade de um povo, se faz necessário 

transformar a memória em registro vivo, através da documentação das atividades e dos 

pensamentos do homem. Quando se trata de registro teatral, nos deparamos com uma herança 

cultural efêmera. Uma vez que a performance é ao vivo e momentânea, envolvendo várias pessoas 

em sua produção, sua documentação é importante para salvaguardar e ampliar o acesso à memória 

desta linguagem artística tanto para pesquisa e ensino, quanto  para a constituição do imaginário. 

Esse projeto de pesquisa, orientado pelo professor Dr. Allan Valenza da Silveira e desenvolvido 

na UFPR, visa analisar a questão da preservação dos vestígios e registros de espetáculos de forma 

mais duradoura e democrática através de arquivos digitais. Através do estudo dos acervos já 

estruturados, o Cuban Theatre Digital Archive e o Aotearoa Theater Archive,  pesquisamos quais 

são os materiais por eles salvaguardados e como os classificam, além da forma de disponibilização 

pública que praticam. 

Este projeto tem como metodologia uma abordagem dupla. Há o estudo bibliográfico, pelo qual 

buscamos conceitos e propostas de trabalho com o acervo performático. Conjuntamente, nosso 

trabalho busca estudar empiricamente acervos teatrais e performáticos digitais. Para essa segunda 

abordagem, optamos pelo estudo de dois acervos digitais de teatro internacionais, o Cuban 

Theater Digital Archive e o Theater Aotearoa. O Cuban Theater Digital Archive é uma coleção 

digital de arquivos de teatro cubano desenvolvida na Universidade de Miami. Inclui materiais 

digitalizados e filmados em Cuba, bem como arquivos e informações relacionados ao teatro 

cubano na diáspora, com foco especial no teatro produzido por comunidades cubanas nos Estados 

Unidos. Já o Theater Aotearoa é um banco de dados das artes performáticas da Nova Zelândia 

cujo material foi catalogado datando de da década de 1840 até os dias de hoje. Lá encontramos 

produções nacionais neozelandesas que aconteceram dentro e fora do país, como também 

performances de outras nacionalidades que aconteceram na Nova Zelândia. Através destes sites, 

busca-se compreender o funcionamento do mecanismo de pesquisa, os tipos de arquivos que 

compõem o acervo, como o website é gerenciado, entre outros tipos de informações que sejam 

relevantes à pesquisa. 
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O presente plano de trabalho insere-se no projeto “Captadores híbridos para instrumentos 

musicais de corda”, e tem por objetivo o projeto e a construção de um dispositivo para a aferição 

da resposta em frequência de transdutores piezoelétricos em função do posicionamento destes em 

relação ao cavalete do instrumento (contrabaixo acústico). O dispositivo permitirá uma pré-

análise comparada da performance de diferentes transdutores, em diferentes montagens, o que 

propiciará uma considerável economia de tempo quando os experimentos forem realizados com 

instrumentos musicais reais. Essa pré-analise permitirá fazer uma triagem das configurações que 

se mostram mais eficazes em testes de bancada, poupando tempo quando da realização de 

experimentos com instrumentos reais. Saliente-se que alguns desses acoplamentos podem se 

mostrar eficazes quanto à uma ou mais variáveis sob investigação, mas, ao mesmo tempo, podem 

também se mostrar impraticáveis, considerando-se o uso constante de um instrumento musical. 

No entanto, esses experimentos podem trazer informações relevantes sobre o modo de produção 

do som nos instrumentos e suas formas de amplificação. A medição da resposta em frequência se 

dará pelo envio do sinal de saída do transdutor diretamente à placa de som do computador e será 

analisado com o software de aúdio Audacity (https://www.audacityteam.org/download/), que é 

suficientemente robusto para a realização dos testes de resposta em frequência e de nível de saída. 

O dispositivo criado consiste em uma placa madeira com um comprimento e espessura 

consideravél para suportar dois celulares, além disso quatro tubos de alúminio sustentam outra 

placa que servirá de base para o repouso do emissor de frequências. Esse emissor esta em repouso 

sobre um pedaço de espuma densa para assim eliminar possíveis vibrações externas. Abaixo do 

suporte do emissor, será posicionado uma balança de precisão onde o captador ficará sobre ela. 

Acoplado ao emissor estará um material que entre em contato com o captador fazendo com que 

haja uma certa pressão sobre ele. Um dos sinais de frequência irá vir de um celular, o outro celular 

será usado para verificar as respostas de frequência que o captador recebe através do dispositivo 

descrito acima. O intuito desse dispositivo é verificar que mudando a posição do emissor, as 

respostas de frequência captadas serão diferentes e com isso uma análise posterior será feita 

utilizando o software de aúdio Audacity. 
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Este resumo tem como objetivo apresentar o plano de trabalho para fins de apresentação no 

EVINCI 2022 por Heloisa Waléria Bajerski, integrante do Grupo de Pesquisa em Educação 

Linguística do Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) Educacional e 

Profissionalizante da UFPR. O plano de trabalho teve como título “Paulo Freire e os Estudos 

Decoloniais” e foi uma das atividades do Projeto de Pesquisa “Letramentos e ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras”, participante do edital 2021/2022 do Programa 

Institucional de Iniciação Científica.  O plano de trabalho teve como principal objetivo analisar a 

relação entre a pedagogia freireana e os estudos decoloniais, mais especificamente como esses 

campos de saber se relacionam e as possíveis implicações para práticas em educação linguística. 

Primeiramente foi feita uma contextualização de conceitos chaves e caracterização da pedagogia 

de Paulo Freire e seu entendimento da educação como prática política e de transformação social. 

Em seguida, foram definidas algumas referências para a construção de entendimentos sobre os 

estudos decoloniais, desenvolvidos principalmente pelo grupo colonialidade/modernidade de 

pesquisadores da américa latina, investigando seus conceitos, características e sua influência na 

área da educação. Por fim, inspirado nas leituras realizadas, foram feitas análises interpretativas 

sobre como a pedagogia de Paulo Freire se relaciona, ou não, com os estudos decoloniais. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa interpretativista, teórica portanto, de cunho 

bibliográfico, uma vez que foram utilizados dados a partir dos referenciais teóricos estudados para 

a composição da discussão e dos resultados. Como conclusão, foram identificadas algumas 

características da pedagogia freireana que podem ter relações com as discussões sobre 

decolonialidade, a partir dos textos estudados, não obstante a temática merece estudos mais 

aprofundados para que se possa afirmar essas relações entre conceitos com maior clareza, uma 

vez que autores, como Menezes de Souza (2021), afirmam que a pedagogia freireana não é 

decolonial. 
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O presente trabalho buscou entender o desenvolvimento infantil pesquisando os principais 

fundamentos teóricos na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural e relacionando com a 

Educação Física na educação infantil. Visou entender as relações dessa abordagem com a 

Educação Física, qualificando e apresentando possibilidades para a formação de licenciados na 

área. O principal fundamento foram as obras em que Vygotsky apresenta o desenvolvimento 

infantil e a formação dos conceitos, notadamente as três fases desse processo: o pensamento 

sincrético, o pensamento por complexos e o pensamento conceitual, respectivamente, os 

diferenciando em conceitos espontâneos e científicos. No caso do conceito espontâneo, sua 

definição se dá por aspectos fenotípicos, ou seja, é a aparência das coisas que define o início do 

processo de aprendizagem; para os conceitos científicos, a mediação se dá por outros conceitos e 

influências externas. Através dessa perspectiva, procuramos, no âmbito da Educação Física, 

questões relativas à motricidade, à cultura corporal e ao entendimento do corpo, a fim de entender 

como os conceitos espontâneos dão sustentação à formação de conceitos científicos e de que 

modo a Educação Física pode contribuir nesse processo. A Educação Infantil tem papel 

primordial em relação aos estímulos à promoção da consciência corporal, pois o ato de 

movimentar-se tem início logo em tenra idade, assim como os conceitos espontâneos, e, no 

decorrer do processo de desenvolvimento, através de diferentes interações, a criança passa a ter 

maior domínio dos aspectos motores, que pode ser potencializado ou não pelas mediações 

realizadas pelos adultos. Portanto, através da metodologia desenvolvida no trabalho, que parte da 

revisão teórica e bibliográfica, embasando-se principalmente na obra “A Construção do 

Pensamento e da Linguagem” (2001), de Vygotsky, se buscou a compreensão dos elementos 

fundamentais do processo de desenvolvimento infantil. Foi possível constatar que, em relação ao 

desenvolvimento dos conceitos, o desenvolvimento motor nos primeiros anos de vida é essencial, 

pois tem papel relevante para o desenvolvimento da consciência. Desse modo, pretende-se 

encaminhar um estudo que se concentre em indicar a melhor metodologia de trabalho para a 

Educação Física a partir das indicações de Vygotsky. 
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DA MÁQUINA AO CORTE: SOBRE A INSTÂNCIA DA FALTA E DO DESEJO NA 

POESIA DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
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O objetivo central do projeto de Iniciação Científica foi investigar como se processam a 

tematização e a formalização do erotismo e do desejo no poema “Uma faca só lâmina (ou: 

serventia das ideias fixas)”, de João Cabral de Melo Neto. Como metodologia, adotou-se a 

pesquisa bibliográfica e a análise do poema. Foram mobilizadas leituras críticas sobre a obra do 

autor, sobre o poema em particular e textos teóricos que tratam das concepções de lirismo. Marly 

de Oliveira, no prefácio à Obra completa do autor, aponta a hipótese de que o poema trata de uma 

ausência, de origem amorosa, à qual o sujeito lírico busca se referir a partir de três imagens: a 

bala, o relógio e a faca. Benedito Nunes menciona que é possível observar na poesia cabralina 

uma operação que ele denominou “desagregação da metáfora”, que consiste na exposição dos 

nexos semânticos entre comparantes metafóricos. No caso do poema, é comparado um 

componente faltante — que representa a própria falta — aos três referentes já citados. Quanto ao 

tratamento da matéria amorosa, Waltencir Oliveira menciona que se pode perceber na poesia de 

Cabral um constante choque entre pares antagônicos. Esse tensionamento entre extremos serviu 

de base para analisar a matéria amorosa em “Uma faca só lâmina” no esforço de tematização da 

ausência a partir de imagens de destruição. Concluiu-se que, no poema, a desagregação da 

metáfora configura a reiteração metonímica do sentimento de falta a cada operação de criação 

imagética. Por outro lado, imagens presentes no poema que figuram um embate entre a linguagem 

e o sujeito dizem de uma espécie de violência que anima a experiência erótica análoga à descrita 

por Georges Bataille em O erotismo, que entende que a interação de forças contraditórias de 

criação e destruição, vida e morte, anima a experiência erótica. Nos últimos versos de “Uma faca 

só lâmina”, observou-se um exemplo privilegiado dessa condição quando o sujeito, frente ao 

objeto, conclui que toda imagem rebenta. Michel Collot aponta que, na poesia lírica, objeto e 

sujeito se constituem mutuamente a partir da linguagem, assim, a pesquisa concluiu que as 

imagens criadas para simbolizar a falta inscrevem-se a partir e dentro do próprio corpo do sujeito, 

enquanto palavras. Sendo assim, discussão metapoética, dado subjetivo e tratamento do objeto 

poético imbricam-se na constituição de uma experiência. A pesquisa também apontou para 

aspectos de uma figuração do corpo nos poemas de temática amorosa/erótica na obra cabralina 

que colocam-no como lócus de imagens de choque de extremos correlatos a essa violência erótica. 
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AS REPRESENTAÇÕES DAS MATERNIDADES HOMOAFETIVAS EM ESCRITAS 

EM PRIMEIRA PESSOA. 
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oA presença da representação da maternidade homoafetiva nos textos literários ainda é muito 

tímida – podemos observar a abordagem dessa temática, principalmente, em relatos pessoais. É a 

partir dessa constatação que este trabalho encontrou sua motivação: por que essa temática é 

retratada, na maior parte das vezes, em relatos pessoais, e não em romances ou na ficção em geral? 

Dessa forma, partindo desse ponto, este trabalho teve como objetivo fazer uma análise da presença 

da maternidade lésbica na literatura a fim de encontrar justificativas para tal presença se dar 

predominantemente em escritas em primeira pessoa. A fim de levantar hipóteses sobre a questão 

e buscar respostas para o questionamento central, usamos como base os estudos feministas de 

Adrienne Rich (2003) e de Judith Butler (2003). Essa base teórica serviu para refletir sobre as 

mulheres que se relacionam com outras mulheres e são mães, sobre como elas se colocam no 

mundo e sobre como apresentam e representam seus relatos. Para uma análise mais aprofundada, 

desenvolvemos um comparativo entre o relato da autora brasileira Marcela Tiboni presente no 

livro Mama: um relato de maternidade homoafetiva (2019) e o relato da autora estadunidense 

Amie Klempnauer Miller contido no livro She looks just like you: a memoir of (nonbiological 

lesbian) motherhood (2010). Dado que os livros têm relatos muito parecidos, visto que contam a 

história de mulheres no processo de construção de família com suas esposas e que são narrados 

pela mãe que não gestou, pudemos focar na análise de suas diferenças ao considerar, com base 

nos textos teóricos, como cada uma dessas mães conta a sua história e por quais caminhos cada 

uma passou. Dessa forma, a associação da teoria feminista à análise literária permitiu 

compreender a importância de esses relatos serem escritos em primeira pessoa para introduzir o 

tema da maternidade homoafetiva na literatura. Como resultado da pesquisa, constatou-se que o 

relato em primeira pessoa serve para reivindicar o espaço dessas mães na literatura, um espaço 

até então inexistente e que, na sociedade, sofre um apagamento. Portanto, é isso o que permite 

abrir o caminho para uma presença mais sólida da maternidade lésbica na literatura: quanto mais 

relatos em primeira pessoa houver, mais natural tal presença será – e quanto maior essa 

naturalidade, maior será a frequência com que veremos a maternidade homoafetiva em romances 

e ficção em geral. 
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INOVAÇÃO SOCIAL, ECONOMIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO SOCIAL: 

COMPREENDENDO CONCEITOS E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS. 
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O Estado/Governo, Mercado e a Comunidade como estão organizados hoje, não alcançam os 

resultados esperados para responder   os problemas sociais existentes, tais como: pobreza, fome, 

desemprego, desigualdade social, desmatamento, poluição. Para tanto, buscou-se os seguintes 

objetivos: Desenvolver um referencial teórico para classificar o empreendedorismo social no 

Brasil; Pesquisar o que é Primeiro Setor, Segundo Setor, Setor dois e meio e Terceiro Setor; 

Analisar os diferentes tipos de negócios sociais; Levantar a relação entre Inovação social, 

economia social e empreendedorismo social. Como metodologia, a pesquisa apresenta-se como 

exploratória, descritiva e com abordagem teórica, contou com dois métodos de pesquisa, um 

bibliográfico e outra de sondagem. Na abordagem bibliográfica, procurou-se instigar, investigar, 

coletar e registrar conteúdos relevantes para a construção de conceitos acerca da inovação social, 

economia social, empreendedorismo social, em especial, na América Latina e no Brasil. Quanto 

as experiências no Brasil de negócios sociais, foi realizado uma sondagem com pesquisa em teses, 

dissertações, estudos de casos de organizações do Terceiro setor e Setor dois e meio. Como 

resultados, encontrou-se a abordagem de Muhammad Yunnus, criador do microcrédito com juros 

baixos, estimulando o empreendedorismo social em sua região, o qual é estudado hoje como 

empreendedorismo social e criador do conceito de Negócios sociais, o qual gerou o conceito do 

Setor Dois e Meio na sociedade. Essa abordagem mostra que é possível conciliar economia e 

social, criando um equilíbrio nessa dicotomia acerca do econômico e do social apresentado na 

economia convencional. O tema empreendedorismo social é incipiente no Brasil, assim como os 

estudos acerca da Economia social e solidária, porém já existem várias iniciativas de 

empreendedores sociais brasileiros com abrangência e impactos positivos. Constatou-se que o 

campo do empreendedorismo social e da inovação social vem surgindo no Brasil nas últimas 

décadas, tanto em termos práticos como teóricos. Aliados a economia social e solidária, essas 

novas formas de organização e de relacionamento baseadas na solidariedade, no respeito ao 

próximo, a natureza e ao bem comum geram um movimento transformador. 
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OS ÚLTIMOS DIAS DE POMPEIA: A RECEPÇÃO DE POMPEIA NO BRASIL 
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Voltada ao filme "Os Últimos Dias de Pompeia", a presente pesquisa desenvolveu-se a partir do 

encontro de uma ampla gama de periódicos brasileiros que divulgavam esta produção no país. 

Criação cinematográfica italiana de 1913, centrada em um enredo amoroso que se desenrola junto 

ao desastre suscitado pela erupção do Vesúvio, foi ela encontrada na primeira etapa de exploração 

sobre o tema de Recepção de Pompeia no Brasil a partir da Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Essa questão surgiu como uma proposta de diálogo com o projeto Recepción e influjo 

de Pompeya y Herculano en España e Iberoamérica (RIPOMPHEI), cujas concepções nos 

levaram ao objetivo de entender como a cidade romana seria recebida por brasileiros e brasileiras. 

Contudo, devido à abrangência temática encontrada, esse estudo dividiu-se em três fases, das 

quais a primeira constituiu-se o mote do presente edital. Nesta etapa, nos debruçamos sobre uma 

compreensão acerca das formas de Recepção das escavações do sítio arqueológico de Pompeia 

ao longo do século XIX e os impactos nos modos de composição visual e narrativa da película. 

Com tal intuito, analisamos três elementos: (a) a cultura material pompeiana, (b) o romance 

homônimo de Bulwer-Lytton (1834) e (c) as pinturas pompeianistas oitocentistas na elaboração 

cinematográfica. De modo a determinar o respaldo teórico-metodológico, encontramos base nas 

Teorias de Recepção, compreendendo o sentido duplo da relação entre o material antigo e seu 

leitor contemporâneo. Além disso, desenvolvemos a relação entre os estudos históricos e o 

Cinema a partir de proposições de estudos filológicos e discursivos da formatação dos 

documentos fílmicos. Entretanto, ao se constatar a escassa produção acerca do Cinema Silencioso, 

partimos, de igual modo, de suas relações com as performances teatrais para melhor 

discernimento de suas configurações particulares. Dessarte, por este arcabouço temático, teórico 

e metodológico, nos empenhamos na assimilação dos modos como Pompeia se fez motivo na 

formação e na reiteração de uma narrativa providencialista sobre a Itália, constituindo-se na 

congregação de perspectivas próprias sobre a natureza, o mundo oriental, as mulheres, os gregos 

e os romanos. Assim, emerge uma linha narrativa evocadora de uma Antiguidade múltipla – 

multiplicidade essa evocada de modo a exaltar uma vivência romana desde aspectos materiais, 

literários e artísticos a ser evocada no Brasil da década de 1910. 
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"FEMINISTA, MAS COM BATOM?": A QUESTÃO DE GÊNERO NA RAPOSA 
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Esta pesquisa de Iniciação Científica buscou analisar o Batom, um suplemento feminista da 

Raposa Magazine — um jornal alternativo curitibano publicado de 1980 a 1983 — com o enfoque 

direcionado à questão de gênero. A partir do suporte bibliográfico e da análise dos textos e 

imagens que compõem as páginas do jornal, almejou-se compreender a presença feminina no 

periódico e as manifestações feministas ali presentes. Publicado somente em dois números da 

Raposa Magazine, em maio e novembro de 1981, o Batom, que reúne artigos, arte e poesia 

feminista e/ou produzida por mulheres, emerge como espaço privilegiado para as questões 

propostas. De modo a localizar espacial e temporalmente a fonte, as referências bibliográficas 

consultadas abordaram o contexto sociocultural curitibano no período estudado, a imprensa 

alternativa das décadas de 1970 e 1980 e, mais profundamente, o movimento feminista de segunda 

onda e a imprensa que este produziu. Como suportes metodológicos, foram essenciais os escritos 

de Tania Regina de Luca, que direciona os trabalhos historiográficos que utilizam a imprensa 

como fonte, e de Artur Freitas, que propõe uma abordagem tríplice para o estudo das imagens 

artísticas — uma dimensão fundamental da pesquisa, uma vez que a Raposa Magazine e o Batom 

exploram intensamente a sua visualidade e o seu potencial artístico. A análise, associada à 

pesquisa bibliográfica, possibilitou situar o periódico em sua temporalidade, identificando as 

discussões ali trazidas que convergiam com o movimento feminista do período e os seus aspectos 

particulares. No Batom, foi possível identificar duas facetas principais: a discussão de temáticas 

sociais e políticas que protagonizaram o movimento feminista do período — como a luta por 

igualdade de gênero, a revolução sexual e as diferentes formas de exploração vivenciadas por 

mulheres de classes sociais distintas — e a intenção de divulgar o trabalho de mulheres artistas, 

fossem estes focados no feminismo ou não. O jornal também demonstrou o potencial de se tornar 

um meio de contato entre mulheres de diferentes regiões do Brasil, revelado pelas cartas de 

leitoras apresentadas na 2ª edição do Batom. Assim, conclui-se que o Batom mostrou-se como 

um espaço amplo e diversificado para a expressão política e artística de mulheres. Contudo, 

demonstrou, também, uma postura discriminatória em relação a uma parcela da população 

feminina: as mulheres lésbicas, frequentemente negligenciadas pelo movimento feminista da 

época. 
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O MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO, DE LITERATURA ESCRITA EM 

FRANCÊS E TRADUZIDA PARA O PORTUGUÊS, RELACIONADO AO ACERVO DE 

ROMANCES DISPONÍVEL NA PLATAFORMA ?BIBLIOTHÈQUE DES 

AMÉRIQUES? 
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O trabalho pretendeu investigar a presença de romances da literatura francófona das Américas no 

mercado editorial brasileiro, a partir de levantamento feito dos romances disponíveis na 

plataforma Bibliothèque des Amériques, identificando quais dos autores que compõem essa base 

já foram traduzidos no Brasil e quais as editoras brasileiras que o fizeram. A base de romances 

era constituída de 789 títulos, escritos por 441 diferentes escritores das Américas, sendo que 

destes apenas 17 (pouco menos de 4%) já foram traduzidos no nosso país. Com base nessas 

informações, de ordem quantitativa e qualitativa, pretendeu-se discutir as condições de produção 

dessas traduções, buscando identificar características em comum que justifiquem as escolhas 

feitas pelas editoras brasileiras. Foi também realizado um aprofundamento teórico sobre o 

conceito de campo literário, com destaque para a leitura do livro As regras da arte de Pierre 

Bourdieu e ainda sobre campo editorial e circulação da literatura de autoria africana de língua 

francesa no Brasil, a partir da leitura da tese de doutoramento de Maria Teresa Rabelo Rafael da 

Universidade Federal da Paraíba. Paralelamente, foi estudado conteúdo produzido pelo Grupo de 

Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, da Universidade de Brasília, cujas pesquisas 

priorizam discussões sobre a relação entre a literatura e a sociedade, tendo como foco a 

representação de grupos marginalizados e as disputas no campo literário brasileiro. Os resultados 

alcançados permitiram também aprofundar o conhecimento sobre as linhas editorais de cada uma 

das editoras brasileiras que mais publicaram romancistas que constam da base da Bibliothèque 

des Amériques: Companhia das Letras, Nova Fronteira, Rocco, 34 e Malê, além de pesquisar 

sobre a recepção dessas obras, especialmente no Brasil. E ainda, analisar pesquisas sobre 

produção e vendas do Setor Editorial Brasileiro feitas por entidades especializadas. Todo esse 

processo teve como objetivo precípuo buscar identificar critérios em comum que norteiam as 

escolhas das editoras brasileiras que optaram pela publicação dos escritores das Américas 

pesquisados, contribuindo assim também com a promoção, no Brasil, da literatura escrita em 

língua francesa e traduzida para o português. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 

ESTADO DO PARANÁ: UMA ANÁLISE DE PROJETOS ESCOLARES E PRÁTICAS 
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Este estudo tem por objetivo compreender como a educação ambiental vem sendo inserida nas 

instituições de ensino do Núcleo Regional de Educação de Toledo (NRE), de modo a analisar as 

ações, projetos e programas em educação ambiental. Em uma primeira etapa dessa pesquisa, 

encaminhou-se um formulário para as 92 escolas pertencentes ao NRE de Toledo, questionando 

como ocorriam atividades relacionadas a educação ambiental. Esse questionário foi respondido 

por 59 escolas, as quais receberam um segundo formulário, com o intuito de melhor compreender 

as práticas em educação ambiental relatados anteriormente. Dessas 59 escolas, apenas 14 

unidades responderam. Em decorrência, iniciou-se uma nova fase da pesquisa e, para tanto, cinco 

escolas foram selecionadas para pesquisa qualitativa, por apresentarem iniciativas próximas dos 

princípios da educação ambiental segundo os critérios estabelecidos pelos fundamentos teóricos 

desta investigação. Nessa fase da pesquisa, foram realizadas entrevistas in loco, sendo que apenas 

quatro escolas apresentaram propostas de atividades em desenvolvimento ou já desenvolvidas 

para o presente estudo. Em um panorama geral, foi possível constatar o grande desafio de se 

trabalhar a educação ambiental de maneira contínua, transversal e interdisciplinar, uma vez que 

as quatro escolas relataram que as práticas, em sua maioria, ocorrem por meio de ações pontuais. 

Constatou-se que as temáticas mais abordadas estão relacionadas ao reuso da água (implantação 

de cisternas), lixo e reciclagem, horta, prevenção à dengue, datas comemorativas e recuperação 

de nascente de rio, sem grandes contextualizações e fundamento teórico a respeito do conteúdo 

trabalhado. Quanto aos desafios, os aspectos mais apontados foram a falta de tempo dos 

professores devido a elevada carga horária, espaço físico inadequado e falta de motivação dos 

alunos. A pesquisa ainda contará com uma etapa de grupo de discussão com os professores 

responsáveis pelas atividades desenvolvidas nas escolas analisadas, a fim de promover uma 

reflexão acerca da temática. Além disso, está em desenvolvimento a concepção de um livro (e-

book), relatando a experiência desses professores, com intuito de compartilhar as vivências para 

promoção de atividades em educação ambiental em outras escolas. Espera-se que, a partir dessa 

análise nas escolas do Oeste do Paraná, possamos contribuir com outros estudos em educação 

ambiental que buscam analisar a sua inserção nas escolas. 
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DESIGUALDADE SOCIAL E PAUPERIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS E 
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O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo comparativo sobre as expressões da questão 

social, definidas como desigualdade social e pauperização, nos municípios de Matinhos e 

Paranaguá, situados no litoral do Paraná. A metodologia de pesquisa articula as dimensões 

quantitativa e qualitativa e subdivide-se em três variáveis: a) a busca documental de inscrições no 

Cadastro Único (CadÚnico) para demonstrar a pauperização; b) o Índice de Gini para demonstrar 

a desigualdade social e a concentração de renda e c) Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) para articular as dimensões de renda, saúde e educação. Em pesquisa anterior, 

demonstrei o aumento da pauperização no município de Matinhos, pois no período entre os anos 

de 2018 e 2019, o índice de pobreza do município aumentou em 0,93 % de famílias cadastradas 

no CadÚnico. Recentemente, os dados coletados sobre o Município de Paranaguá demonstraram 

que no mesmo período, de 2018 a 2019, também ocorreu o empobrecimento da população, sendo 

ele de 0,7%. No município de Paranaguá, entre 2018 e 2019, a população estimada era de 153.666 

hab. e o número de famílias no CadÚnico era de 9.942 famílias, o que correspondia a 6,46% da 

população. Em 2019, a população estimada aumentou para 154.936 hab. e o número de famílias 

inscritas no CadÚnico também aumentou para 10.619 famílias, o que equivale a 6,85%, ou o 

diferencial de 0,39%. Com relação a desigualdade social, o índice de Gini de Matinhos é 

considerado uns dos mais favoráveis do Litoral do Paraná (0,48), enquanto o de Paranaguá é de 

0,52 é o terceiro menos favorável. No tocante ao IDHM, os dados indicam que em Matinhos é de 

0,743, considerado alto. A subdivisão do IDMH em dimensões de longevidade (0,834-alto); 

educação (0,662-médio) e renda (0,733-alto), indicam que a desigualdade social em Matinhos é 

maior na dimensão de acesso à educação. Em Paranaguá, o IDHM é de 0,750, também 

considerado alto. A subdivisão do IDMH em longevidade (0,852-muito alto); educação (0,676-

médio) e renda (0,743-alto), indicam que a desigualdade social também é maior no acesso à 

educação. Como se pode observar, os dados revelam que os municípios de Matinhos e Paranaguá 

contam com índices de pauperização muito próximos, porém o índice de concentração de renda 

é bem mais satisfatório em Matinhos. Contudo, os dois municípios configuram maior 

desigualdade social no acesso à educação e índices crescentes de pauperização, o que o que pode 

sinalizar necessidade de maior investimento em políticas socioeducacionais em ambos os 

municípios. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1074 

ALÉM DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, OS IMPACTOS DA PANDEMIA 

NO DIREITO À EDUCAÇÃO À LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL. 

Nº 202211177 

Autor(es): Sofia Ribeiro do Valle de Sa 

Orientador(es): Melina Girardi Fachin 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Educação, Pandemia 

 

A pandemia da COVID-19 alterou profundamente todos aspectos da vida humana, colocando em 

risco a tutela de diversos direitos fundamentais, como o direito à saúde e à vida. No campo 

educacional, a interrupção do ensino causou profundos danos no desenvolvimento dos alunos, e 

os dados apontam que as consequências negativas se estenderão por gerações. Essa pesquisa 

pretende analisar os efeitos da pandemia na tutela do direito fundamental à educação, à nível 

global, considerando parâmetros do direito internacional. Nesse sentido, destaca-se a abrangência 

do direito à educação e seu reflexo no desenvolvimento pessoal e social, considerando a 

necessidade de igual acesso às oportunidades. O acesso à educação foi extremamente prejudicado 

com as políticas de isolamento social durante a pandemia, e a grande maioria dos países 

implementou o ensino remoto, com divergências na agilidade e eficiência da implementação 

variando entre os países, considerando a renda e o desenvolvimento de cada país. Entretanto, 

independente dos determinantes de desigualdade, os estudantes de todo o mundo passaram por 

uma interrupção em sua educação, causando um aumento mundial nos índices de perda de 

aprendizado. A pesquisa se volta para a identificação dos fatores de acentuamento das 

desigualdades, e a análise das consequências da pandemia para a manutenção e aumento da 

concentração de renda global. Além disso, será realizada uma análise dos dados mundiais a partir 

de uma perspectiva interseccional, buscando entender os marcadores que levaram a uma 

precarização ainda maior na educação para determinados grupos. Recortes de gênero, raça, etnia 

e classe são essenciais para compreender os efeitos da pandemia no ensino e aprendizagem a 

longo prazo, e as possíveis consequências para o aumento nas desigualdades.  
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O suicídio é uma das principais causas mundiais de morte, sendo noticiado na mídia e 

representado em livros e séries. Nesse sentido, a série “Os Treze Porquês” (2017)  se destacou 

por representar a história de Hannah, uma jovem que comete suicídio e deixa fitas gravadas sobre 

as 13 razões porque se matou. A repercussão do seriado colocou em pauta a importância de se 

pensar as representações do suicídio na mídia e seus possíveis impactos. Visando realizar uma 

reflexão sobre o tema, o presente trabalho teve por objetivo “investigar psicanaliticamente as 

representações midiáticas do suicídio focalizando a série “Os Treze Porquês”. Para isso, a 

primeira temporada da série fundamentou a escrita de um caso clínico, como método, elencando 

elementos importantes para a compreensão do fenômeno do suicídio. Para a construção da análise 

de caso foi primordial o resgate e emprego de conceitos como o de luto e melancolia, pulsão de 

morte e de trauma psíquico, propostos por Freud. Um dos principais elementos destacados na 

série foi o processo de melancólico de Hannah, protagonista, que descreve em diversos momentos 

se sentir  culpada e com raiva de si mesma, tal como no processo de melancolia, em que o sujeito 

toma a si mesmo como objeto e dirigindo-se críticas exacerbadas. Outro ponto a ser destacado é 

o lugar do traumático no suicídio de Hannah, isso porque o suicídio pode ser compreendido como 

uma tentativa de se livrar de uma situação traumatizante na qual o sujeito não conseguiu 

simbolizar uma situação. Ainda na análise da série, foram analisadas também as tentativas de 

restauração do laço social de Hannah, ou seja, situações nas quais a garota tentou pedir ajuda e 

comunicar o que estava sentindo. Por fim, foram explicitadas as possíveis repercussões sobre as 

representações do suicídio na série, apontando para a conclusão de que o suicídio deve ser 

abordado e o diálogo sobre ele é uma importante ferramenta de prevenção. Entretanto, isso deve 

ser realizado de maneira ética e responsável a fim de minimizar os impactos negativos que possa 

ter. Ao fim da análise, conclui-se que a série, em seu contexto original de lançamento, embora 

aborde questões importantes, cometeu deslizes importantes ao mostrar uma cena explícita e 

detalhada do suicídio de Hannah, uma vez que sua representação explícita é perigosa inclusive 

segundo os órgãos de saúde, que afirmam haver uma maneira ideal de representar e noticiar o 

suicídio. 
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A ciência refere-se ao conhecimento, atividade intelectual e prática que abrange o estudo 

sistemático da estrutura e comportamento do mundo físico e natural através da observação e 

experimentação. Com o crescente progresso da tecnologia que presenciamos diariamente, a vida 

cotidiana das sociedades pode ser facilitada com o auxílio da ciência e seu desenvolvimento. No 

entanto, os resultados de métodos e processos científicos necessitam ser divulgados pelos 

cientistas com uma linguagem de fácil entendimento para que a população geral tenha acesso 

descomplicado à esses conteúdos. No contexto brasileiro, existem vários projetos que visam a 

popularização destes aprendizados, como o desenvolvido no Ciência Para Todos (CPT), da 

Universidade Federal do Paraná. Nele, o empreendedorismo e a divulgação científica são 

valorizados, de modo que há uma organização do que é produzido para ser divulgado. Assim 

como o CPT, organizações estatais e outros projetos científicos utilizam o meio virtual para 

popularizar o conhecimento. Nesse sentido, o objetivo desta Iniciação Científica Júnior foi 

desenvolver métodos e protocolos para as redes sociais do Ciência Para Todos, a fim de aumentar 

o engajamento da população nas publicações do projeto. Para isso, as postagens foram catalogadas 

e os dados organizados em gráficos, possibilitando a comparação do engajamento de diferentes 

períodos e uma análise dos métodos aplicados. A estratégia escolhida para a formulação da 

publicação se baseia no tema e contexto da rede social a ser utilizada. Um aspecto importante 

para as criações das postagens é a estimulação criativa. Com ela, foi possível elaborar diferentes 

temáticas para manter os internautas engajados. A equipe do marketing encarregou-se de realizar 

treinamentos para garantir uma diversidade de produções no Instagram, Facebook e LinkedIn do 

CPT para assim, atingir mais usuários das redes sociais. 
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O crescimento do uso de plataformas digitais de trabalho se intensificou com o contexto da 

Pandemia da Covid-19 e a crise da falta de empregos presente no Brasil desde antes da Reforma 

Trabalhista de 2017 e ainda mais após esta. Os objetivos da presente pesquisa foram de: analisar 

da Reforma Trabalhista de 2017, comparando as promessas justificadoras para sua 

implementação e os impactos reais observados no mundo do trabalho após sua vigência; encontrar 

a relação entre a vigência da reforma trabalhista e a expansão do trabalho digital por plataformas 

no âmbito brasileiro e os impactos em seu sistema jurídico; contextualizar este cenário em meio 

à pandemia de Covid-19; analisar a jurisprudência brasileira quanto ao assunto. A questão a ser 

resolvida era a de entender o fenômeno expansivo do trabalho por plataformas digitais de entrega, 

em meio à Pandemia do Coronavírus no Brasil, e sua regulação jurídica atual. A metodologia de 

pesquisa empregada foi a revisão bibliográfica e análise de dados de jurisprudência. Assim, como 

resultado a partir dessas indagações, pôde-se constatar que a tentativa primordial da Reforma 

Trabalhista era a de promover a redução das taxas de desemprego e constituir-se como 

instrumento de modernização de leis trabalhistas. O que se argumentou é que a flexibilização 

“modernizadora” consequente desta serviu apenas para colocar mais trabalhadores em regimes 

precários de trabalho. Esta abertura para a terceirização e modernização de leis permitiram a 

expansão do trabalho por plataformas no país. A Pandemia de Covid-19 trouxe maior busca pelos 

serviços da plataforma pela população em geral e aumento da dependência dos trabalhadores em 

relação à plataforma como forma de renda principal, gerando consequente piora ao regime de 

trabalho dos entregadores, pelo caráter de subordinação via algoritmo do aplicativo. Em análise 

da jurisprudência brasileira, unicamente de acórdãos de dezenove processos que tramitam no 

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em face do IFood e da Rappi, o que se inferiu é que, 

na maioria deles, não há reconhecimento de vínculo empregatício do entregador, nem da 

responsabilidade solidária ou, ao menos, subsidiária, da plataforma e do restaurante contratante. 

Concluiu-se que o Direito Trabalhista se faz ainda mais necessário e a sua demanda ainda mais 

incisiva, visto o crescimento da flexibilização de direitos trabalhistas no trabalho por plataformas. 
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Resumo: Este Plano de Trabalho teve por objetivo investigar e analisar a desigualdade social e a 

pauperização no município de Guaraqueçaba, localizado na região do litoral paranaense. 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. A metodologia de pesquisa articula as dimensões quantitativa 

e qualitativa e subdivide-se em três eixos: a busca documental de inscrições no Cadastro Único 

para demonstrar a pauperização; b) o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

para articular as variáveis de renda, saúde e educação c) O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) para articular renda, saúde e educação. Atualmente, em Guaraqueçaba 

residem 7.594 hab., e dentre esses, somente 676 pessoas estão ocupadas formalmente com a renda 

per capita de 304,67 reais, média de 8,9% da população. Guaraqueçaba é considerado o município 

com menor índice populacional do litoral paranaense, com o menor desenvolvimento 

socioeconômico. No que se refere ao Índice de Gini, é 0,49, com a segunda menor concentração 

de renda dentre os municípios do litoral, entretanto a pobreza é crescente. Em 2018 a estimativa 

de hab. era de 7.689, no mesmo ano o número de família inscrito no Cadastro Único (Cadúnico) 

era de 1.869, sendo 24,46% da população, em 2019 a população estimada diminuiu para 7,636 

hab. e o número de famílias inscritas no Cadúnico aumentos para 1.918, ou seja, 25,11%. 

Constatou-se então que, mesmo antes da pandemia da COVID-19, Guaraqueçaba já contava com 

0,65% de aumento anual da pobreza. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social (IPARDES) relata que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) de 

Guaraqueçaba, em 2010, era de 0,587 considerado muito baixo. Ao se tratar da educação superior 

em Guaraqueçaba, o número de pessoas inscritas em educação superior online e particular era de 

128 e apenas 17 concluintes. Os dados revelam a falta de desenvolvimento socioeconômico e de 

políticas sociais no âmbito da educação, saúde e principalmente o de renda. Os indicies de pobreza 

são elevados e significativos dentro do município de Guaraqueçaba, acarretando assim a 

desigualdade social e pauperização no município. 
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Essa pesquisa tem como objetivo a análise e reflexão das políticas públicas destinadas à pessoa 

idosa no Brasil, em especial o fenômeno chamado feminização da velhice, que ocorre devido a 

maior presença de mulheres entre a população idosa. Assim, como mostram os dados do IBGE 

de 2019, as mulheres são maioria entre as pessoas idosas, representando 56% da população 

brasileira acima dos 60 anos. É importante ressaltar que com o avançar da idade cronológica a 

diferença entre homens e mulheres aumenta significativamente, essas estatísticas tiveram uma 

alteração em virtude da pandemia de COVID-19 instaurada em 2020, mas ainda mostram-se 

importantes para a análise do envelhecimento feminino brasileiro. Também é fundamental 

comentar que a feminização da velhice não se restringe somente a maior presença feminina entre 

as pessoas idosas, mas as particularidades enfrentadas por elas no processo de envelhecimento, 

que diferencia-se significativamente das vivenciadas pelos homens. Dessa forma, a principal 

questão deste trabalho é averiguar como as políticas públicas voltadas para as pessoas idosas 

tratam essas mulheres que envelhecem. Então, por meio dos dados demográficos, da pesquisa 

bibliográfica e da análise documental, buscou-se observar como as mulheres idosas são retratadas 

pelas políticas públicas brasileiras, assim como a necessidade de políticas específicas 

direcionadas a essa população. Os resultados indicam que algumas ações do Estado, como a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, por exemplo, e da Previdência Social, que apresenta 

idades diferentes de aposentadoria para homens e mulheres, reconhecem as diferenças de gênero, 

resultando em ações para lidar com as especificidades relacionadas ao envelhecimento feminino 

e a heterogeneidade da pessoa idosa no Brasil. No entanto, esse reconhecimento e as ações das 

políticas públicas muitas vezes mostram-se insuficiente para atender a heterogeneidade das 

mulheres idosas, em especial das pobres e negras. 
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Com este trabalho objetiva-se analisar quais representações do intelectual são construídas por 

Julio Cortázar em sua obra Rayuela (1963), considerando mais especificamente a posição da 

intelectualidade latino-americana. A principal fonte, portanto, é o romance, contudo, são 

explorados também outros escritos de Cortázar, como a transcrição de um curso ministrado por 

ele e sua correspondência. Como metodologia para abordar o livro utilizamos autores que tratam 

da obra literária interna e externamente, duas dimensões indissociáveis. Uma referência para o 

estudo da obra cortazariana, O escorpião encalacrado de Davi Arrigucci Jr. serve para orientar 

uma leitura a partir da teoria literária e da fortuna crítica construída sobre a poética de Cortázar. 

Já teóricos como Nicolau Sevcenko e Hayden White nos ajudam a analisar o texto literário 

enquanto fonte histórica. Em Rayuela, a narrativa formal e materialmente expressa a busca por 

um sentido na existência, fazendo uso de variadas técnicas literárias e referências filosóficas, 

científicas e artísticas. O personagem principal, Horácio Oliveira, é um intelectual que tenta 

explicar o mundo ao seu redor por meio da razão, mas sem sucesso. Assim, o projeto cortazariano 

nesta obra pode ser definido como o questionamento da razão na sociedade Ocidental. A figura 

do intelectual, portanto, é central, uma vez que é este indivíduo a origem e o meio do discurso 

racional. A fim de explorá-la dialogamos sobretudo com os escritos de Beatriz Sarlo e Michel 

Foucault, que orientam possíveis definições do que significa ser um intelectual. Julio Cortázar, 

por sua vez, define a si mesmo como um “intelectual latino-americano”, apesar de reservas 

pessoais com o termo. Por ter vivido muitos anos na Europa, ele considera sua visão mais global, 

embora saliente que não pretende defender uma posição universalista que diluiria qualquer 

possibilidade de ação. Assim, Cortázar defende uma posição do universal revolucionário, com 

seus ideais de libertação, para as condições específicas de cada território. Em conclusão, este 

trabalho defende que as críticas e questionamentos em torno da figura do intelectual em Rayuela 

são reflexões do autor do livro sobre sua própria posição no mundo. A razão universal da tradição 

ocidental falha em resolver os problemas que Cortázar enxerga ao seu redor e, nesse movimento, 

novas concepções de ação são propostas. O intelectual latino-americano é, enfim, um agente 

histórico que deve escapar de uma posição idealista racional e se envolver nas lutas do mundo. 
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O objetivo desta pesquisa foi analisar como o sati, prática milenar hindu de autoimolação e 

autossacrifício de viúvas após a morte de seus maridos, foi  representado pelos europeus, 

sobretudo portugueses, e em referências iconográficas indo-europeias no século XVI.O intuito do 

estudo foi verificar quais os sentidos, valores e comparações são atribuídos ao ritual pelos autores 

do período. A presença do ritual foi analisada em três fontes. O primeiro autor analisado é Duarte 

Barbosa, um dos primeiros cronistas portugueses a reportar o espaço indiano no início do século 

XVI. Inseriu  em seu Livro em que se dá relação do que viu e ouviu no Oriente (1517-1518) suas 

concepções e impressões sobre os costumes hindus, dedicando vários trechos às descrições dos 

sacrifícios performados pelas mulheres nativas em prol de seus maridos. Aspectos como a virtude, 

a voluntariedade e a tradição enraizada do costume são ressaltados, bem como descrições dos 

procedimentos e etapas do ritual. O impacto dessas imagens construídas pelos portugueses sobre 

o sati permeou a produção de autores lusitanos que nem mesmo estiveram na Índia e realizaram 

suas próprias descrições sobre a cerimônia, como Garcia de Resende, o segundo autor estudado. 

O poeta inseriu em sua Miscelânea e variedade de histórias, costumes, casos e coisas que em seu 

tempo aconteceram (1554), para além das odes aos domínios ultramarinos portugueses, poemas 

retratando a autoimolação das viúvas em piras funerárias. A terceira obra analisada é o Códice 

Casanatense, um manuscrito ilustrado que retrata vários povos asiáticos que tiveram contato com 

os portugueses, produzido por volta de 1540 na Índia e de autoria desconhecida. A pintura 

representa uma cerimônia de soterramento de uma mulher ainda viva ao lado de seu marido 

falecido, indicando uma variação do ritual do sati onde a morte é realizada a partir do 

enterramento e não do fogo. Outro intuito da pesquisa foi levantar discussões em torno do termo 

sati. Nos documentos do período e na historiografia, a palavra possui usos e conotações distintos. 

Além de indicar o ritual em si, é utilizado para se referir tanto à divindade Sati, que se sacrifica 

pelo seu marido Shiva e que nomeia o ritual como um sinônimo para uma boa esposa, honrada e 

virtuosa. A coerção ou a voluntarismo das viúvas presente nas cerimônias também é alvo de 

debates , sendo observado tanto nas fontes analisadas quanto em estudos contemporâneos sobre 

a temática. Esses aspectos realçam a diversidade de problemáticas em torno do sati que 

enriquecem a compreensão sobre o tema de uma forma multifacetada. 
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O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ COMO CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO DOS 

?SISTEMAS CONTRATUAIS? EMPRESARIAIS CONTEMPORÂNEOS: OS LIMITES 

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 422, DO CC, NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. 

Nº 202211209 

Autor(es): Willian de Meira 

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, Dever De Informar, Função Interpretativa 

 

Segundo Judith Martins Costa, a boa-fé objetiva é uma expressão semanticamente aberta e 

carecedora de uma concretização contextualizada, pois seu conteúdo estaria estritamente 

determinado pelas necessidades do caso concreto. Entretanto, vale dizer que, assim como 

qualquer outro princípio, a boa-fé objetiva possui além de um conteúdo nuclear também algumas 

funções já sedimentadas pelo entendimento doutrinário-jurisprudencial. Para diversificar ainda 

mais a sua aplicação no direito das obrigações, soma-se a essas diferentes funções também os 

diversos campos jurídicos normativos pelos quais a incidência desse instituto acaba por se 

imiscuir. Campos[1] esses que têm lógicas e histórias próprias e que necessariamente devem ser 

respeitadas e observadas no momento da interpretação. Nessa quadratura, sem prejuízo de uma 

abordagem reflexa das demais funções desse instituto, o presente trabalho aspira investigar se há 

uma ingerência das forças atuantes no campo empresarial durante a aplicação da função 

interpretativa da boa-fé objetiva, buscando elucidar qual o conteúdo mínimo dessa função quando 

aplicada pelos tribunais nas relações empresariais e, se existentes, quais seriam os aspectos que 

diferenciam a sua aplicação nas relações entre empresários. No desenvolver da pesquisa, 

constatou-se que a jurisprudência entende a boa-fé objetiva tem como centro de gravidade os 

deveres anexos de honestidade, lealdade, probidade, cooperação e proteção da confiança legitima, 

ao passe que nos contratos empresariais é o dever de informar que assume uma especial 

importância para salvaguardar a confiança legitima gerada na contraparte. Entretanto, há uma 

certa discrepância de posicionamentos entre qual seria o nível de informações fornecidas que as 

partes deveriam prestar para se eximirem da quebra da boa-fé objetiva, sendo que nesse aspecto 

os usos e costumes da atividade comercial seriam determinantes, pois a boa-fé objetiva deve 

justamente respeitar as forças que atuam no campo empresarial para não proteger de maneira 

desmedida a parte que se sentiu prejudicada, sob pena de violar a liberdade contratual. 

  

[1] Destaca-se que o conceito de campo remete ao Magistério do sociólogo Pierre Bourdieu, que 

o descreve como sendo um espaço de práticas específicas e autônomas dotadas de um modus 

operandi propriamente orientado pelas forças nele contidas. Essa relação entre as forças operantes 

e a aplicação do direito empresarial foi brilhantemente descrita por Judith Martins Costa na obra 

Os Campos Normativos da Boa-fé Objetiva: As Três Perspectivas do Direito Privado Brasileiro. 
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DA PRÁTICA DE ENSINAR À AÇÃO DE APRENDER: CONEXÕES ENTRE O PCK E 

A DICUMBA 

Nº 202211210 

Autor(es): Pedro Henrique Dangui Bellardo 

Orientador(es): Everton Bedin 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Dicumba, Pck, Pibid/Química 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) prevê o primeiro contato dos 

estudantes de licenciatura nas salas de aula de escolas públicas. Durante o ano de 2021, as 

atividades aplicadas pelos Pibidianos precisaram ser ajustadas devido o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE). O PIBID/Química da UFPR precisou adaptar, dentre outras, a primeira 

atividade a ser desenvolvida com as turmas participantes do Subprojeto: a Dicumba, uma 

metodologia ativa (MA) que vincula um tema de interesse do aluno com o conhecimento 

científico por meio de pesquisas e socializações, onde o docente assume o papel de orientador da 

construção do saber de seus alunos, e esses se tornam protagonistas do próprio conhecimento. O 

objetivo do trabalho foi analisar como os Pibidianos desenvolvem o Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo (CPC) ao aplicarem a Dicumba. Para tanto, utilizou-se o modelo do CPC de 

Grossman, que categoriza os conhecimentos de forma integrativa em: Conhecimento do Tema 

(CT), Conhecimento Pedagógico Geral (CPG), Conhecimento do Contexto (CC) e o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC); esse último emerge da interação dos três 

conteúdos anteriores. Foram realizadas 13 entrevistas, somando um integrante de cada equipe de 

Pibidiano e os três professores supervisores, buscando, em suas respostas, identificar as 

implicações da aplicação da Dicumba e a presença do CPC. As respostas foram analisadas de 

acordo com a Análise Textual Discursiva (ATD), na qual as repostas são transcritas, fragmentadas 

e analisadas em partes, de acordo com cada pergunta efetuada. As questões referentes às 

implicações da metodologia revelaram um cenário já esperado: a maioria dos entrevistados 

encontrou dificuldade nas raízes culturais, dado que a cultura aqui é o contexto escolhido e 

investigado pelo aluno da Educação Básica e não os objetos de conhecimento da química. O 

conflito sobre a compreensão dos temas e a dificuldade da associação com a ciência foi muito 

recorrente, principalmente aos temas relacionados à cultura popular, o que exigiu dos Pibidianos 

e dos supervisores relação entre os conhecimentos pedagógicos e científicos. As dificuldades 

encontradas em decorrência do ERE foram além dos conflitos culturais, como a baixa aderência 

dos estudantes e as faltas frequentes que dificultaram o avanço síncrono da Dicumba. Apesar das 

dificuldades, o discurso dos entrevistados revelou o florescer do CPC em diversos momentos, 

contornando problemas e acolhendo os alunos, despontando a potencialidade da Dicumba para 

amadurecer o CPC de docentes em formação inicial. 
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O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM PACIENTES 

COM CÂNCER 

Nº 202211211 

Autor(es): Jemima Franco dos Santos Lima 

Orientador(es): Luciana Puchalski Kalinke 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: ''Pacientes Com Câncer'', ''Praticas Integrativas E Complementares'', 

''Serviços De Saúde'' 

 

Introdução: A oncologia integrativa visa as abordagens de terapias não convencionais com 

evidências científicas para a promoção de um atendimento integralizado e humanizado de 

pacientes com câncer. Os efeitos causados pelo tratamento do Câncer, incluem: sofrimento, 

desgaste físico e psicológico, ansiedade, medo, comprometimento dos relacionamentos sociais, 

autoestima e declínio da qualidade de vida. Entre os benefícios das práticas integrativas e 

complementares, o acolhimento, integralidade do cuidado, minimização dos efeitos colaterais 

provocados pelo tratamento convencional, resultam em melhora da qualidade de vida, assim como 

numa assistência integralizada e humanizada no percurso do tratamento do câncer. Objetivo: 

Identificar na literatura as práticas integrativas e complementares frequentes, utilizadas pelos 

pacientes com câncer. Método: revisão integrativa de literatura, com coleta nas bases de dados 

MEDLINE via PUBMED, CINAHL, LILACS, Web of Science, Scopus (Elsevier) e Embase. 

Resultados: 06 artigos foram encontrados e publicados entre 2018 e 2021, cinco em inglês e um 

em português. As práticas integrativas e complementares a saúde mais utilizadas pelos pacientes 

em tratamento do câncer incluíam aromaterapia, chás medicinais, fitoterapia, homeopatia, 

meditação, musicoterapia, acupuntura, produtos naturais, relaxamento, suplementos vitamínicos 

e yoga. Conclusão: as PICs auxiliam os pacientes nos sintomas físicos causados pelas reações 

adversas do tratamento convencional, possibilitando um bem-estar físico e psicológico, 

garantindo uma construção na melhoria da qualidade de vida. Os resultados também contribuem 

para o planejamento do cuidado ao atendimento das necessidades individuais de cada indivíduo 

pelos profissionais da saúde, incluindo a enfermagem. 

Palavras-chaves: Pacientes com câncer; Práticas Integrativas e Complementares; Serviços de 

Saúde. 
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ARTE URBANA: EXPERIÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM NA GRANDE 

CURITIBA 

Nº 202211214 

Autor(es): Carlos Carriel de Castro 

Orientador(es): Marcos Alberto Torres 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Lugar E Território, Paisagem, Pixação 

 

Dialogar sobre a escrita e leitura da paisagem urbana a partir da pixação, significa escolher 

interlocutores capazes de contribuir com o desvendamento das características de racionalização 

produtiva capitalista do espaço urbano e antagonicamente, outros que “rimem” a respeito da 

subversão, da poética da escrita vandalizante e desorganizadora. Escolhida as vozes, vamos à 

questão: de que maneira a identidade dos sujeitos com seus lugares constroem a paisagem em 

relação antagônica com as determinações da racionalidade do sistema hegemônico? Qual a 

caracterização possível para o pixo? O que são os escritores das ruas? Artistas, vândalos ou 

ambos, dependendo do lugar de análise. Essas questões nortearão a coleta de respostas, objeto 

desse trabalho. A pixação será analisada enquanto fenômeno de construção da paisagem urbana 

e as vozes presentes na sociedade darão elementos para uma análise geográfica da construção das 

paisagens enquanto expressão de mais uma das inúmeras contradições do espaço urbano. Os 

diálogos se dão a partir da análise e sistematização de falas extraídas de alguns 

videodocumentários sobre pixação e fala de escritores de rua colhidas através de entrevista 

estruturada. Trabalhos acadêmicos sobre a temática e material referencial fotográfico de pixos na 

cidade de Curitiba também servirão para colocar em debate visões da pixação e evidências 

paisagísticas que revelam as contradições presentes na relação entre o pixo, seus autores e o 

ambiente urbano. Um viés de análise que essa reflexão propõe centra-se na diferencialidade de 

construção da paisagem urbana a partir de seu uso e seu valor. A pixação é possivelmente a 

expressão mais radical desse antagonismo. A sociedade capitalista, que busca racionalizar e 

determinar a configuração dos lugares, propõe uma paisagem construída a partir das relações de 

propriedade. Por outro lado a pixação é a expressão da identidade, da reivindicação do lugar por 

parte da juventude excluída dos grandes centros urbanos que manifesta uma vontade frustrada de 

construir a cidade também em sua paisagem. A violência urbana, a marginalização da juventude 

em processos formais de construção de conhecimento, de expressões artísticas e da vivência com 

direito a voz de suas identidades, se fundam na relação de seus corpos com seus lugares, lhes 

direciona para o “grito”. A pressão do espaço urbano marcado pela exclusão constrói expressões 

marginais, dentre as quais está a pixação, que marca a paisagem da cidade, demarca territórios e 

mostra a todos que a cidade vai além daquela idealizada pelos agentes hegemônicos do poder. 
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CRIMES CONTRA A SAÚDE: UMA ETNOGRAFIA DE PRÁTICAS POLICIAIS EM 

UMA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Nº 202211215 

Autor(es): Clara Possebom Pinto 

Orientador(es): Cimea Barbato Bevilaqua 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Crimes Contra A Saúde, Delegacia, Etnografias De Instituições Públicas 

 

Este trabalho desenvolveu uma etnografia das atividades da Delegacia de Repressão aos Crimes 

contra a Saúde (DECRISA), órgão da Polícia Civil do Paraná criado em 2006.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 e profissionais de diferentes áreas. A etnografia desenvolvida teve como 

objetivo não somente compreender como funcionam os procedimentos e formas de atuação dessa 

delegacia especializada, como também elucidar os conhecimentos específicos desenvolvidos em 

suas práticas, que promovem o encontro entre diretrizes político-administrativas, procedimentos 

burocráticos, saberes de diferentes áreas da saúde e uma multiplicidade de normas, regulamentos 

e leis.A partir do acompanhamento das atividades cotidianas da DECRISA de 2018 a 2021, a 

etnografia procurou reter o movimento da instituição, considerando, para fins analíticos, três 

momentos. O primeiro colocou em destaque formas específicas do encontro entre o conhecimento 

biomédico e o conhecimento jurídico, seus desdobramentos e assimetrias, no trabalho 

desenvolvido pela equipe da delegacia entre 2018 e meados de 2019. O segundo momento foi 

desencadeado com a troca do delegado-titular e a transferência da maior parte dos policiais que 

atuavam na DECRISA em setembro de 2019. A mudança de equipe introduziu novas diretrizes, 

reorganizou o espaço, a divisão de tarefas e os procedimentos internos, priorizando resultados 

mensuráveis em relatórios quantitativos e a divulgação pública do trabalho da delegacia. O 

terceiro e último momento abordou o impacto da pandemia de Covid-19 tanto na reorganização 

do trabalho interno quanto nas relações da delegacia com outras instituições governamentais. 

Verificou-se que a emergência sanitária não resultou em maior visibilidade e valorização da 

delegacia especializada em crimes contra a saúde: ao contrário, sua atuação foi subsumida à da 

força-tarefa criada pelo governo estadual para a fiscalização do cumprimento das normas 

sanitárias naquele período. Essa situação reforçou aspectos observados nas diferentes 

reconfigurações da DECRISA: A preocupação com os efeitos do trabalho na saúde da própria 

equipe,a percepção da pouca valorização de suas atividades e a insegurança ao próprio futuro da 

delegacia especializada 
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TRADUÇÃO, (DES)COLONIZAÇÃO E A AGENDA 2030 

Nº 202211217 

Autor(es): Fernanda Mayumi Fujimoto 

Orientador(es): Prila Leliza Calado 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Agenda 2030, Educação, Estudos Da Tradução 

 

O presente projeto de pesquisa teve por objetivo oferecer oportunidades de desenvolvimento 

acadêmico através de pesquisas aplicadas à área de Tradução a alunos com conhecimento de 

Língua Inglesa. Além da pesquisa científica na área de Tradução, houve a oportunidade de 

traduzir materiais teóricos a fim de contribuir para o estudo de outros grupos de pesquisa. A íntima 

ligação entre o ensino e aquisição de línguas estrangeiras e a reflexão crítica sobre as culturas 

provoca o rompimento de barreiras, tornando possível uma revolução tecnológica e cultural. Para 

o profissional de Secretariado, a tradução é uma ferramenta utilizada frequentemente em diversos 

documentos e o domínio do idioma significa crescimento profissional e abre portas para novas e 

melhores oportunidades. Além disso, este projeto possibilitou a descoberta da tradução como uma 

nova alternativa laboral aos integrantes do grupo. Durante o desenvolvimento das atividades deste 

projeto, fomos instigados a procurar embasamento teórico para compreender o processo e a 

importância do fenômeno da tradução. Durante os estudos de algumas teorias da Tradução, cada 

integrante do grupo foi responsável pela leitura e análise de um artigo científico ou capítulo de 

livro. Realizei a leitura do capítulo “Literaturas, tradução e (des)colonização” inserido na obra 

Literatura e tradução: textos selecionados de José Lambert (2011). Após entrarmos em contato 

com conceitos específicos de Estudos da Tradução, conhecemos procedimentos relativos à 

metodologia de pesquisa científica, com o objetivo de nos prepararmos para possíveis produções 

e apresentações de artigos ou resenhas. Apresentamos nossas pesquisas à 23ª JELL - Jornada de 

Estudos Linguísticos e Literários, promovida pela Unioeste, em novembro de 2021, e ao evento 

SEE-U: Sustainable Development Goals, promovido pela Universidade Federal do Paraná, em 

dezembro de 2021, nos quais apresentamos os resultados obtidos dos nossos estudos. Na prática, 

traduzimos o conteúdo dos vídeos "All education is a struggle over what kind of future you want 

for young people" e “Neoliberalism, Youth, and Social Justice”, do professor e crítico cultural 

norte-americano Henry Giroux. Com este trabalho, ressaltamos a importância da tradução para a 

democratização do ensino e da Educação, ODS 4 da Agenda 2030 da ONU. 
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DESIGUALDADE SOCIAL E PAUPERIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E 
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O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo comparativo sobre as expressões da questão 

social definidas como desigualdade social e pauperização, nos municípios de Pontal do Paraná e 

de Guaratuba, localizados no litoral do Paraná. A metodologia de pesquisa articula as dimensões 

quantitativa e qualitativa e subdivide-se em três eixos: a) a busca documental de inscrições no 

Cadastro Único para demonstrar a pauperização; b) o Índice de Gini para demonstrar a 

desigualdade social e concentração de renda e c) o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) para articular as dimensões de renda, saúde e educação. Em pesquisa anterior, já 

demonstramos o crescimento da pauperização no município de Guaratuba, com um aumento 

absoluto da pobreza, entre 2018 e 2019, de 0,89%. Atualmente, ao pesquisar os índices de Pontal 

do Paraná, com população estimada em 26.636 mil habitantes, evidenciamos o mesmo fenômeno 

de pauperização. Ou seja, em Pontal do Paraná, no ano de2018, o número de famílias inscritas no 

Cadastro Único (CadÚnico) era de 2.713 famílias, isto é 9,94%. Em 2019, a população de Pontal 

do Paraná aumentou para cerca de 27.284 hab. e o número de famílias inscritas no CadÚnico 

também aumentou para 2.868 famílias, indicando o crescimento de 10,51% da pobreza, com 

0,57% em números absolutos. Com relação à desigualdade social, Guaratuba tem o Índice de Gini 

de 0,56, o quarto no ranking dos municípios do litoral, o que revela uma concentração de renda 

mediana. Por sua vez, Pontal do Paraná tem o Índice de Gini de 0,51, o terceiro maior entre os 

sete municípios e também considerado mediano, revelando que existe uma concentração de renda 

relevante nos municípios analisados. No tocante ao IDHM de Guaratuba, os dados indicam que é 

de 0,717, considerado alto. A subdivisão do IDMH em dimensões de longevidade (0,828 -alto); 

educação (0.604- médio) e renda (0,737- alto), constatam que a desigualdade social em Guaratuba 

é maior no tocante ao acesso à educação. Em Pontal do Paraná, o IDHM é de 0,738, também 

considerado mediano. A subdivisão do IDMH em longevidade (0,831-alto); educação (0.655- 

médio) e renda (0,737- alto), demonstram que a desigualdade social é maior quando se reporta ao 

acesso à educação. Como se pode observar, os dados revelam que os municípios de Guaratuba e 

Pontal do Paraná contam com índices de desenvolvimento social muito próximos, configurando 

maior desigualdade social no acesso à educação e índices de pauperização crescentes, o que pode 

sinalizar necessidade de maior investimento em políticas socioeducacionais em ambos os 

municípios. 
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Em O peso do pássaro morto (2017), Aline Bei apresenta uma figura feminina que se torna mãe 

por meio da violência, que perde a si mesma por causa desta, e para quem a maternidade se torna 

um peso — a interrupção de sonhos, desejos e voos. Uma mulher-mãe que acredita não ter 

cumprido seu papel — tradicionalmente marcado pela abnegação e pelo sacrifício —, e que se 

culpa por não ter sentido o chamado ao maternar padrão. Enquanto personagem não nomeada, 

anônima, retrata não só um ser ficcional, mas também inúmeras mulheres que não se reconhecem 

no modelo de maternidade que delas é esperado. É a partir desta discussão, do distanciamento dos 

padrões impostos e da impossibilidade do voo por conta da maternidade, que esta pesquisa se 

focou na análise da simbologia do voo abatido presente na obra, com o objetivo de analisar como 

os modelos e as diferentes questões das maternidades foram convertidas em objeto(s) de 

representação, caracterizando a natureza descritiva desta pesquisa. Por meio desta análise, 

problematizou-se a representação da figura materna advinda do modelo patriarcal (e refletida na 

obra) e observou-se como se dá a desconstrução de um modelo exclusivo de maternidade. O 

desenvolvimento da pesquisa deu-se, também, por meio de sua natureza qualitativa, que permitiu 

a leitura e análise da obra e de referenciais teóricos de base como Vivas (2019) e Farias (2021) a 

fim de observar os aspectos acima mencionados. Entendendo a literatura como espaço de 

representação social, comentou-se brevemente sobre o retrato histórico da maternidade na 

literatura e o trabalho de escrita das mulheres na história literária. Ainda, focou-se na figura 

originada da desconstrução do modelo tradicional materno, ressaltando-se as imagens que 

remetem ao ato de voar apresentadas para ilustrar esta personagem. Como resultado, foram 

apresentadas reflexões que associam a discussão da crítica literária feminista às representações 

literárias das maternidades na obra em questão, que demonstraram que o conceito de voo está 

relacionado ao de liberdade enquanto o do peso do pássaro morto, o voo abatido, se relaciona à 

maternidade imposta. 
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O presente projeto de pesquisa teve por objetivo oferecer oportunidades de desenvolvimento 

acadêmico por meio de pesquisas aplicadas à área de Tradução a estudantes que tivessem 

conhecimentos de Língua Inglesa. O projeto teve início em setembro de 2021 e foi encerrado em 

agosto de 2022. Seguindo o cronograma proposto, em 2021 o foco foi estudar as teorias da 

tradução, enquanto em 2022, colocar os conhecimentos adquiridos em prática. Para tanto, cada 

discente foi responsável por estudar e explanar a respeito de ensaios de pesquisadores renomados 

da área da tradução. Em “Sobre a descrição de traduções”, inserido na coletânea de ensaios 

Literatura & tradução: textos selecionados de José Lambert (2011), o autor apresenta um modelo 

de descrição de traduções, no qual são observados diversos elementos importantes para uma 

tradução, tais como o período histórico tanto do texto fonte quanto do momento em que se traduz 

e as características textuais do texto fonte. Ainda em 2021, realizou-se a apresentação online do 

trabalho intitulado “O conceito de interpretação sistêmica das traduções e os estudos descritivos 

da tradução aplicados à agenda 2030”, durante a 23ª JELL – Jornada de Estudos Linguísticos e 

Literários, da Unioeste. A ideia inicial do projeto para 2022 era traduzir documentos no âmbito 

de voluntariado da ONU, sob a agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. 

No entanto, atendendo a necessidades da comunidade acadêmica e focando o ODS 4 – Educação 

de Qualidade, decidiu-se traduzir os vídeos intitulados “All education is a struggle over what kind 

of future you want for young people” e “Neoliberalism, Youth, and Social Justice” do pesquisador 

norte-americano Henry Giroux, um grande teórico da pedagogia crítica. As traduções foram 

realizadas individualmente, dividindo-se as frases dos vídeos com o auxílio da transcrição entre 

as pesquisadoras e a revisão foi realizada em conjunto de forma síncrona. As discussões com as 

integrantes da equipe a respeito dos ensaios lidos, tanto quanto a apresentação na 23ª JELL foram 

primordiais para melhor assimilação do assunto, o que corroborou com a prática tradutória no ano 

seguinte. Durante o processo de tradução, foram encontradas diversas possibilidades, quando foi 

preciso tomar decisões, priorizando algum aspecto, o que reforça a visão do pesquisador José 

Lambert, que propõe a substituição de uma abordagem atomística por uma funcional e semiótica. 
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O presente projeto de pesquisa teve como objetivo propiciar o desenvolvimento acadêmico das 

participantes por meio de pesquisas na área da tradução, com foco na Agenda 2030 da ONU e 

seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nos primeiros encontros a professora 

orientadora distribuiu às pesquisadoras artigos relativos à área da tradução e, no meu caso, fui 

responsável por estudar, analisar e apresentar o artigo “Por uma Sociologia da Tradução: balanço 

e perspectivas”, de autoria de Gisèle Sapiro e Johan Heilbron, publicado em 2007 e traduzido em 

2009 por Marta Pragana Dantas e Adriana Cláudia de Sousa Costa, sendo que a análise dos artigos 

serviu de base para a prática tradutória que seria realizada na sequência. Dentre os resultados 

alcançados destaco os encontros online, nos quais conversamos, pesquisamos e analisamos a 

temática, trocando ideias e questionamentos. Considero que isso fortaleceu nossa visão crítica 

acerca da sócio e da geopolítica da Tradução. Com isso, consegui apresentar minha pesquisa na 

23ª Jornada de Estudos Linguísticos e Literários (JELL) da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE), realizada no dia 24 de novembro de 2021. Também participamos da SEE-

U Conference, no dia 10 de dezembro de 2021, em que apresentamos um poster sobre o projeto. 

A partir de 2022 iniciamos a tradução de dois vídeos do crítico social e teórico da Pedagogia 

Crítica Henry Giroux, intitulados “All education is a struggle over what kind of future you want 

for young people” e “Neoliberalism, youth and social justice”. Concluo que durante todo esse 

processo de desenvolvimento acadêmico na área da Tradução, consegui refletir sobre a real 

importância dela. A tradução não é uma simples mudança de idioma ou troca de palavras, ela tem 

uma importância social enorme para as populações, sobretudo àquelas de regiões onde a 

obra/documento traduzido não chega ou chega de forma esporádica. O processo tradutório é uma 

das ferramentas de difusão de conhecimento mais importantes para todas as esferas sociais. Caso 

no futuro surjam oportunidades para que eu possa trabalhar com tradução, levarei comigo todos 

os conhecimentos adquiridos na Iniciação Científica, tendo consciência de que eu preciso 

entender a cultura do outro para traduzir a obra/documento para ele e produzir uma tradução de 

qualidade, relevância e impacto social. 
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A participação de setores organizados da sociedade civil, entre eles o empresariado, no 

funcionamento de instituições políticas democráticas foi, e ainda é, objeto de estudo de muitas 

pesquisas do campo da Ciência Política e da Sociologia. Objetivando analisar as relações 

existentes entre o empresariado industrial, representado pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), e o Legislativo Federal no período de 2017 a 2022, este projeto de pesquisa busca 

contribuir com essa discussão. A pesquisa investiga os processos que antecedem a atuação desta 

entidade na arena legislativa federal, em especial, as suas formas institucionais internas relativas 

à construção de sua agenda de interesses, particularmente, através da produção anual da Agenda 

Legislativa da Indústria (ALI), publicação que passa pelo Seminário RedIndústria. Tais processos 

permitem analisar a constituição dos empresários industriais enquanto atores políticos em uma 

instância fundamental da democracia. Até este momento da pesquisa, em primeiro lugar, foi 

realizada a seleção e a coleta de documentos, entre eles o Estatuto da CNI, as edições da ALI - e 

outros documentos que contém informações a respeito da estrutura organizacional da entidade e 

do processo interno de definição e elaboração da sua agenda de interesses, assim como de seus 

posicionamentos no jogo político do Legislativo Federal. A metodologia que pretendemos utilizar 

no tratamento dos documentos visa a produção de dados que nos permitam tratar dos problemas 

de pesquisa e da questão geral que orienta este projeto. Para tanto, de um lado, pretende-se realizar 

análises estatísticas que indiquem as frequências e correlações entre as variáveis presentes nos 

dados, e de outro, a análise de conteúdo a partir de um livro de códigos que permita uma 

interpretação dos argumentos e posicionamentos relatados nos documentos, seguindo os 

procedimentos que caracterizam esta ferramenta (pré-testes, testes de validade, confiabilidade e 

concordância etc.). Em segundo lugar, as primeiras análises deste material confirmam o que a 

literatura a respeito vem indicando, ou seja, que a CNI se prepara intensamente para a atuação na 

representação do setor industrial, posiciona-se a respeito das proposições nas Casas Legislativas 

Federais e faz uma avaliação dos resultados obtidos. Por fim, verificou-se que este material 

permite não apenas complementar as análises existentes como também agregar novas abordagens 

sobre a relação entre o empresariado industrial e o funcionamento da democracia. 
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O presente projeto de pesquisa teve por objetivo oferecer oportunidades de desenvolvimento 

acadêmico por meio de pesquisas aplicadas à área de Tradução aos acadêmicos que tinham 

conhecimentos de Língua Inglesa. Para o profissional de Secretariado a tradução é uma 

ferramenta utilizada frequentemente, já que relatórios, atas de reunião e outros documentos 

geralmente precisam ser traduzidos para o português ou para outras línguas, quase sempre a 

Língua Inglesa. Por que alguns ainda julgam a prática tradutória como um mal necessário, 

enquanto outros acreditam que ela seja um testemunho da rica diversidade da expressão humana? 

Ao considerarmos que a tradução está, de fato, presente em quase todo lugar, devemos perguntar, 

por um lado: alguma coisa foge à tradução? E, por outro lado, devemos ainda perguntar: tudo (em 

última instância) é traduzível? Este último questionamento foi bastante discutido por diversas 

vezes durante a prática tradutória realizada em no ano de 2022. Ficávamos diante de uma 

dualidade: manter a literalidade da palavra ou manter o sentido do texto. Nosso trabalho teve 

bastante fundamentação teórica de grandes intelectuais da área, tais como Johan Heilbron e Gisèle 

Sapiro; José Lambert e Antoine Berman. Antes mesmo da prática tradutória, participamos de dois 

eventos acadêmicos. O primeiro foi a 23ª JELL (Jornada de Estudos Linguísticos e Literários) 

realizada pela UNIOESTE e o segundo a SEE-U Conference (Sustainable Development Goals, a 

global scientific conference at UFPR). O ODS 4 trata sobre Educação de qualidade: assegurar a 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos. Ao traduzirmos dois vídeos do estudioso e crítico cultural americano 

Henry Giroux, colaboramos com outros colegas acadêmicos que precisavam desse material 

traduzido para o desenvolvimento de suas pesquisas. Além disso, agora, esse conteúdo está 

disponível na rede e pode ser acessado por todos os falantes do Português que tenham interesse 

no tema. 
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Dados publicados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) evidenciam 

o crescente envelhecimento populacional no Brasil: entre 2012 e 2019, o país ganhou 7,5 milhões 

de novos idosos, representando um acréscimo de 29,5% no grupo de cidadãos com 60 anos ou 

mais. O governo federal promulgou a Política Nacional do Idoso (Lei Nº 8.842) em 1994, com o 

objetivo de promover a autonomia, integração e participação efetiva desta população na 

sociedade, além de garantir seus direitos sociais. Em 2003, buscando preencher as lacunas da PNI 

e contemplar novas demandas surgidas ao longo da década, foi promulgado o Estatuto do Idoso 

(Lei Nº 10.741), que regulou os direitos dos idosos e procurou assegurar o acesso à saúde e à 

assistência social e o atendimento preferencial em órgãos públicos e privados. Todavia, assim 

como em outras esferas da sociedade brasileira, verifica-se uma desigualdade tanto na oferta 

quanto na garantia de políticas sociais para as pessoas idosas, com destaque para a disparidade no 

acesso aos serviços públicos de saúde entre os residentes no meio urbano e no meio rural. Sendo 

assim, esta pesquisa buscou compreender como as pessoas com mais de 60 anos vivenciam o 

processo de envelhecimento no campo com foco nas políticas sociais que lhes atendem, em 

especial as de saúde. Metodologicamente, foi realizada revisão de literatura sobre envelhecimento 

e políticas públicas, análise da  legislação nacional direcionada  à população idosa, e entrevistas 

em profundidade com  quatro casais de idosos do interior do município de Concórdia, oeste de 

Santa Catarina. Os oito entrevistados são aposentados, mas seis deles continuam exercendo 

atividade laboral em suas terras, plantando e cuidando dos animais, contando com a ajuda parcial 

ou total dos filhos. De forma geral, os entrevistados investem o benefício previdenciário na 

propriedade rural garantindo a subsistência de todos os membros da família, bem como a 

continuidade do trabalho agrícola. Para os interlocutores desta pesquisa, viver no campo significa 

permanecer em movimento, trabalhando na roça.  Envelhecer representa romper com todo um 

estilo de vida dedicado ao trabalho no campo, por isso, só param de trabalhar quando o corpo 

assim o exige.  O corpo saudável, seu funcionamento e capacidade, simboliza o principal 

instrumento de trabalho no meio rural. Políticas de saúde para esta população devem levar em 

conta suas necessidades específicas  e possibilitar, de fato, a universalidade no acesso, 

promovendo um envelhecimento saudável e ativo. 
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O presente resumo é resultado de plano de trabalho individual iniciado em setembro de 2020 e 

desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa denominado “O direito à moradia e a população 

em situação de rua na região litorânea do Paraná”. Após as duas pesquisas exploratórias realizadas 

nos anos anteriores, passamos a investigar e refletir a partir dos nossos resultados, já que o nosso 

levantamento anterior havia nos proporcionado uma visão geral, por meio das teses e dissertações 

nos Programas de Pós-graduação em Serviço Social no Brasil e trabalhos de conclusão de curso 

defendidos na UFPR - Setor Litoral que abordaram a temática da População em Situação de Rua 

(PSR). O levantamento de dissertações e teses realizadas na área de Serviço Social foi organizada 

por regiões, identificamos o total de 21 produções, sendo 18 dissertações e 3 teses o que permitiu 

a sistematização por temáticas (exercício profissional, políticas públicas e sociais, formação 

sócio-histórica do fenômeno da PSR). Após essa etapa 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 atrelado aos seguintes temas: 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, foi ofertado 

no âmbito do projeto de pesquisa momentos de socialização com os discentes de módulo 

curricular que abordou o tema pelo coordenador da IC, orientação individuais, além disso, 

enviamos dois trabalhos para congresso de Serviço Social, com as reflexões e resultados do plano 

de trabalho em questão. 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 relatório descreve pesquisa cujo objetivo foi analisar possibilidades de relação 

entreconhecimentos científicos e arte a partir da análise de livros didáticos para disciplinasdo 

Ensino Médio. A problemática da pesquisa está relacionada às propostas detrabalho 

interdisciplinar que orientam os currículos nacionais brasileiros desde adécada de 1990, as quais 

orientaram a produção de livros didáticos para o ProgramaNacional do Livro Didático até 2017. 

O projeto buscou identificar em livros didáticos deQuímica para o Ensino Médio situações que 

possibilitariam estabelecer relações entreArte e Ciência. Apresentam-se resultados de estudos 

empíricos realizados em duasfases, utilizando a análise documental como procedimento 

metodológico. Na primeirafase o corpus documental incluiu documentos curriculares nacionais 

como osParâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Guia de Química 2018, analisando 

ospareceres das obras aprovadas pelo PNLD, para verificar recomendações quanto 

àinterdisciplinaridade; uma coleção de livros didáticos de Química aprovado no edital,para 

identificar recursos que o livro apresenta para o trabalho do professor, usando-secategorias 

didáticas sugeridas por Martínez-Valcárcel (2018) - textos, imagens eatividades; e um livro 

didático de Arte para o Ensino Médio. Como resultados daprimeira fase destaca-se que: a) os 

livros apresentam situações que favorecem arelação entre conhecimentos químicos e Arte; b) o 

livro de Arte analisado propõe deforma explícita relações entre as diferentes linguagens artísticas, 

mas a relação comoutras disciplinas está presente especialmente nas orientações aos professores. 

Nasegunda fase foram analisados livros didáticos de Química, usando as mesmascategorias, para 

identificar situações que sugerem relações com a Arte. Dentre osresultados destaca-se que: a) a 

coleção analisada apresenta recursos que abrempossibilidades de relação entre conhecimentos 

químicos e a arte; b) o trabalho comessas relações potencializaria a aproximação dos alunos com 

a realidade e aatribuição de significados aos conhecimentos científicos, sem perder a 

especificidadeda Química como disciplina escolar; c) as relações não são apresentadas de 

formaexplícita e, portanto, é necessário o trabalho de mediação didática pelo/a professor/apara 

identificar as possibilidades em cada tema, assunto ou atividade. Os resultadosforam organizados 

em tabelas nas quais são apontadas possibilidades para o trabalhodidático em temas específicos.  
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O presente relatório busca apresentar resultados por meio da pesquisa acadêmica, sob orientação 

da professora Dra. Clara Maria Roman Borges. É exposta a visão de como o sistema de justiça 

criminal atua nos processos que envolvem feminicídio ou a ofensa de mulheres em caso de 

tentativa e a violência doméstica. Os processos analisados, foram instaurados no Paraná entre 

11/20 e 06/21 e neste recorte são examinadas as sentenças condenatórias. A importância do 

projeto busca fomentar a identificação do sofrimento e percalço das mulheres durante anos. A lei 

Nº 13.104, de 9 de Março de 2015 concretizou esforços, ganhando objetividade e universalidade 

ao prever o ato de homicidio em razão do sexo feminino. Sendo assim, foram identificados tais 

crimes, tendo em vista as qualificadoras mais reconhecidas nos arts.: 121 §2º, I, II, III, também 

os incisos IV e VI, CP, e o art. 129, CP. Resumindo, foi identificado em sua grande maioria uma 

motivação torpe e fútil geralmente motivado por violenta emoção (causa de diminuição da pena), 

por meio da asfixia e tortura, múltiplos golpes com facas, outros, nem sequer expuseram o meio 

levado a óbito. Outra curiosidade, é a inexistência da personalidade ou conduta social avaliada, 

se houve conduta agressiva do réu e o histórico de agressões, na maioria dos processos: “não há 

referências nos autos”, “não há provas seguras”. Cabe destacar que a pesquisa tem importância, 

são modelos analisados por valores androcêntricos que busca afastar o machismo e dar 

importância a mulher na sociedade. Tal análise fomenta novos olhares que permitem uma leitura 

mais otimizada e lapidada sobre o tema, além do respeito sobre as narrativas. É visando novas 

práticas, segundo a Dra. Ana Claudia da Silva Abreu, dentro do sistema de justiça criminal, em 

uma atuação não machista, não racista e atenta à gravidade desses crimes. A metodologia usada 

foi a leitura de livros, artigos e teses a fim de buscar a compreensão dos conceitos necessários. 

Além da análise da legislação no âmbito nacional, assim como a pesquisa e verificação dos 

processos utilizados. Ademais, a tese da Dra. Ana Claudia Da Silva Abreu, delimitaram o tema 

em um sentido mais apurado. As pesquisas foram utilizadas pelo método da análise dos conteúdos 

sob uma perspectiva quantitativa, explorando numericamente a frequência de ocorrência de 

determinados termos, construções e referências nos processos judiciais, ligados a sentença 

condenatória, partindo do princípio do reconhecimento da responsabilidade do réu em relação a 

infração penal, levando-o a condenação.  
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Entre setembro de 2021 e abril de 2022, a pesquisa objetivou compreender a noção de liberdade 

decorrente da subjetividade em duração proposta por Henri Bergson na obra Ensaio sobre os 

Dados Imediatos da Consciência (1889). A partir da metodologia consistente na leitura estrutural 

e análise crítica dos textos da bibliografia básica e secundária, buscou-se apresentar as linhas 

gerais da hipótese defendida por Bergson na obra. Com o estudo da distinção entre tempo 

(duração) e espaço à luz do pensamento de Bergson, em especial, no capítulo II, foi possível notar 

que, a partir da adequada compreensão do tempo como duração, pode-se evitar a lógica 

homogênea de espaço, repensar vários problemas filosóficos – dentre eles, o problema da 

liberdade – e, assim, alcançar a realidade sem mediações. Depois, refletiu-se sobre efeitos da 

compreensão adequada da duração nas consciências singulares para, então, apresentar algumas 

considerações finais/resultados no que diz respeito, especificamente, à ação livre. Entre os 

resultados, foi possível concluir que compreender o tempo como duração é fundamental para 

experimentar o eu e extrapolar as imagens e símbolos oferecidos pela inteligência e pelo discurso. 

Considerando que os objetivos propostos foram alcançados, ampliou-se o escopo da pesquisa. 

Desde abril de 2022, a partir da mesma metodologia, a pesquisa tem tratado da complexização da 

concepção de liberdade no pensamento de Bergson pela consideração dos atos livres, não apenas 

em relação à interioridade das consciências em duração, mas às consciências situadas no mundo 

material a sua volta, isto é, ao corpo-próprio. A partir da obra Matéria e Memória (1896), o foco 

da pesquisa se voltou ao questionamento sobre a “liberdade” tanto desta consciência com corpo 

quanto do que se poderia entender como certo grau de liberdade na própria matéria. Até o 

momento, foi possível concluir que, ao mesmo tempo em que o nosso corpo é uma imagem entre 

outras, trata-se de uma imagem privilegiada: enquanto as imagens do mundo exterior funcionam 

de forma mais determinada, o nosso corpo interage com as outras imagens por meio de ações 

reflexas, mas também voluntárias, ambas introduzindo indeterminação no campo de imagens. É, 

portanto, com a intenção de compreender esses sentidos aparentemente distintos, ainda que 

convergentes, de “liberdade”, que envolvem a liberdade da consciência pura do Ensaio, a 

liberdade da consciência situada em um corpo, e a própria indeterminação da matéria, de Matéria 

e Memória, que propomos o prosseguimento de nossa pesquisa. 
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Esta pesquisa consistiu no estudo de dois autores austríacos do pós-guerra, Elfriede Jelinek e 

Wolfgang Bauer, cujas obras incluem uma prolífica e relevante produção dramatúrgica, 

reconhecida a nível nacional (isto é, na Áustria) e internacional. O principal objetivo foi elaborar 

um verbete a respeito de cada um dos supracitados, para contribuir, deste modo, com a 

visibilização deles e de suas respectivas obras (sobretudo as teatrais) no Brasil, permitindo o 

acesso de agentes criativos do contexto teatral, mas também do público geral a informações 

centrais sobre os autores e suas obras e a trechos de suas obras traduzidas. Em simultaneidade, 

realizaram-se estudos bibliográficos sobre teorias de áreas pertinentes à pesquisa (como a da 

tradução teatral, a do teatro pós-dramático e a do humor), de acordo com as indicações feitas pela 

orientadora, as quais foram discutidas em reuniões agendadas com regularidade. Da mesma 

forma, foram planejadas oficinas entre os participantes do projeto, nas quais algumas traduções 

propostas puderam ser lidas, discutidas, revisadas e, assim, melhoradas. E, como imperava o 

objetivo principal do plano de trabalho referente a esta pesquisa, foram elaborados verbetes, com 

a devida publicação no site do Centro Austríaco (https://centroaustriaco.com/), contendo 

informações importantes acerca dos dois autores e de suas respectivas obras, bem como acerca de 

sua recepção no Brasil (peças e livros traduzidos, montagens realizadas, artigos publicados etc.) 

e a inclusão de traduções autorais (ou alheias, dados os merecidos créditos) de passagens 

selecionadas de uma ou mais peças representativas dos autores, o que, como se espera, possa 

possibilitar a divulgação de peças de ambos e suas eventuais publicações e montagens no Brasil. 

Por fim, sob uma perspectiva mais microscópica, por assim dizer, o processo de elaboração dos 

verbetes e das traduções incluídas neles trouxe à tona problemas/questões, para as quais buscou-

se encontrar soluções/respostas no tocante a aspectos autorais (o sujeito tradutor enquanto autor 

e enquanto autor dos verbetes, entendendo tanto a tradução quanto o verbete como uma forma de 

reescrita e, inevitavelmente, de manipulação), formais (como estruturar os verbetes) e linguísticos 

(a tradução de variedades linguísticas do Alemão — mais especificamente, de dialeto — para o 

Português Brasileiro). 
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Durante 20 meses, o jornal Panorama (1975-1976) circulou em Londrina, norte do Paraná. 

Membro de um dos maiores conglomerados de comunicação da época (Grupo Paulo Pimentel), o 

jornal foi encabeçado por um grupo de jornalistas veteranos vindos diretamente do estado de São 

Paulo. A época não era a ideal para a livre circulação dos jornais e com esse desafio pela frente, 

o Panorama produziu e divulgou mais de 540 edições. O jornal quase não é citado em obras 

dedicadas a estudar os jornais alternativos presentes durante a Ditadura Militar (1964-1985). Isso, 

tanto pela localização deslocada da rota das grandes capitais, quanto pelo pouco tempo de vida. 

O objetivo central deste estudo foi concluir a pesquisa iniciada em 2019, reunindo todo o material 

produzido até o momento, como textos, artigos, entrevistas, reportagens transcritas e edições 

escaneadas. Nesta última fase da pesquisa, o grupo realizou cinco novas entrevistas com 

remanescentes do Panorama: Paulo Pimentel, proprietário do jornal e do conglomerado de 

comunicação com seu nome, o fotojornalista Nani Gois, o ilustrador Cláudio Kambé e os 

jornalistas Tadeu Felismino e Bernardo Pellegrini. As entrevistas foram transcritas e novas quatro 

reportagens presentes na primeira edição do Panorama foram incorporadas ao site que serve como 

repositório para a pesquisa. No início de abril, o grupo realizou uma viagem à Londrina, onde o 

Panorama originalmente circulou, a fim de realizar entrevistas presenciais e uma roda de conversa 

na Universidade Estadual de Londrina (UEL), com a presença de Célia Regina de Souza e Elvira 

Alegre, egressas do jornal. O encontro contou com professores e alunos de Jornalismo da 

instituição. Por fim, conclui-se esta pesquisa com a curadoria, edição e revisão de uma série de 

materiais abertos à consulta, concentrados no site dedicado à pesquisa, e um projeto gráifco e 

editorial inédito que contempla e reúne variados estudos, abordagens e entrevistas sobre o 

Panorama, além da reprodução de um conjunto de capas do periódico. 
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A presente pesquisa tem como objetivo compreender como se constitui a arquitetura futurista no 

cinema e encontrar qual o seu denominador comum diante de diferentes representações, utilizando 

como base os filmes “Blade Runner” (1982), produção norte-americana dirigida por Riddley 

Scott, e “Akira” (1988), animação japonesa dirigida por Katsuhiro Otomo. As duas obras foram 

escolhidas por representarem um conjunto arquitetônico futurista distópico onde estão presentes 

problemas observados nas cidades atuais, resultando em espaços que apresentam similaridades 

entre si, apesar dos diferentes contextos, roteiros e personagens, o que as tornam caminho de 

interesse acerca do futuro das metrópoles, além de provocarem a reinterpretação da troca entre 

homem e ambiente construído. Discute-se, assim, as relações e as interdisciplinaridades entre 

arquitetura e cinema, baseando-se na constituição geral da arquitetura dos filmes, assim como a 

tecnologia e o contraste estético e social nessas cidades. A metodologia parte de relacionar 

diferentes mídias e áreas do conhecimento, assistindo e analisando os filmes, além de buscar 

encaminhamento e respostas por meio de pesquisa bibliográfica. Por fim, concluiu-se que o ponto 

comum nas diferentes representações arquitetônicas no cinema futurista constrói-se baseado na 

busca de uma identidade pelo cidadão futuro, sendo o espaço fílmico tanto a causa, expressa a 

partir de sua relação com a instrumentalização da tecnologia e a desigualdade social; como a 

solução desse objetivo, representada por meio de uma arquitetura híbrida que volta ao passado, 

pois a afirmação de uma identidade só é possível se baseada em outras referências pré-existentes. 

Diante disso, a arquitetura futura no cinema constitui-se a partir do devaneio sobre suas formas 

presentes nas cidades atuais. 
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Em uma nova etapa de nossa pesquisa sobre a Imprensa na Ditadura Militar, com foco no jornal 

Panorama, buscamos trazer pessoas ligadas ao periódico que ainda não haviam sido acessadas e 

memórias de Londrina (PR), cidade onde era produzido. Ainda, exploramos aproximações do 

Panorama com outros veículos em termos editoriais e técnicos. Foram realizadas cinco novas 

entrevistas com remanescentes do jornal: Paulo Pimentel, proprietário do conglomerado de 

comunicação com seu nome, o fotojornalista Nani Góis, o ilustrador Cláudio Kambé e os 

jornalistas Tadeu Felismino e Bernardo Pellegrini; transcrevemos e incorporamos quatro novas 

reportagens da primeira edição do Panorama ao site que serve como repositório para nossa 

pesquisa; realizamos um seminário para discutir experiências editoriais paralelas ao Panorama, 

ao jornalismo de revista e à imprensa alternativa; organizamos um Bio/Dicionário com verbetes 

incluindo profissionais e locais caros à história do jornal e de Londrina, que podem servir como 

amparo a futuras pesquisas e leituras; fizemos uma viagem a Londrina, onde o Panorama circulou, 

a fim de realizar entrevistas presenciais e organizamos uma roda de conversa na Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), com a presença de Celia Regina de Souza e Elvira Alegre, egressas 

do Panorama, sobre o jornal, com a presença de professores e alunos de Jornalismo da instituição; 

por fim, iniciamos a pesquisa para o projeto editorial do livro em desenvolvimento. Com as 

informações coletadas a partir das entrevistas, seminários sobre a imprensa da época e da roda de 

conversa, pude identificar diálogos entre o Panorama e outros veículos jornalísticos da época. O 

corpo de jornalistas do Panorama, em sua primeira fase, compôs outras redações antes ou depois 

do jornal londrinense que circulou entre 1975 e 1976. A Realidade, de 1966, é considerada um 

marco na imprensa brasileira ao abordar temas polêmicos com inovações textuais, amplo uso do 

design e fotojornalismo, com influência do new journalism. João Antonio, Mylton Severiano, 

Narciso Kalili e Hamilton Vieira Filho, parte da equipe dos anos áureos da Realidade, estariam 

depois na redação do Panorama. A fase alternativa da imprensa, na leitura de Cohn (2011), vai de 

1969 a 1979, enquadrando o período em que o Panorama circulou em Londrina. Ela tem início 

com a instauração do AI-5, que recrudesceu a censura e a perseguição política. Depois do 

Panorama, parte dos jornalistas trabalharam no Movimento (1975) e no Versus (1975-1979), este 

último tendo surgido logo após a morte do jornalista Vladimir Herzog. 
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A presente pesquisa possui como objetivo central a investigação da atuação e da participação do 

Conselho Municipal de Educação do município de Curitiba no que diz respeito ao monitoramento 

e avaliação do Plano Municipal de Educação durante o período de 2014 a 2020.  No que tange a 

metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho documental, cujo 

levantamento provém das páginas eletrônicas do Conselho Municipal de Educação, do Fórum 

Municipal e da Secretaria Municipal de Curitiba em consonância aos documentos e notícias 

concernentes ao tema. A princípio, foi realizada a identificação do estatuto legal do Conselho 

Municipal de Educação de Curitiba, de modo a recuperar o seu histórico de criação, a sua 

composição e a sua atuação no processo de elaboração dos planos educacionais do município. 

Ademais, foi realizado o levantamento das atas produzidas ao longo das reuniões realizadas pelo 

CME de Curitiba com enfoque em temas que apresentam-se como pertinentes e construtivos para 

a presente pesquisa documental, sobretudo no que diz respeito à função acerca do monitoramento 

e avaliação do Plano Municipal de Educação do município de Curitiba. Cabe salientar que, por 

meio da instituição do artigo 5 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o Plano Nacional de 

Educação - PNE, as avaliações periódicas e o monitoramento contínuo constituem-se enquanto 

elementos fundamentais no âmbito do planejamento educacional para que ocorra a promoção e 

validação do cumprimento de suas metas. Ao longo da pesquisa, foi possível identificar que, entre 

as 105 atas publicadas pelo CME-Curitiba, no período estudado, apenas 26 mencionaram o Plano 

Municipal e/ou Nacional de Educação, o que totaliza 25% do total de reuniões.  Em suma, 

percebe-se que a carência de reuniões e atas que contemplem o Plano Municipal de Educação é 

um problema axiomático e estrutural. 
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Em consideração à complexidade do pensamento neoliberal e suas diversas facetas (econômica, 

jurídica, política e sociocultural), o estudo dos corifeus neoliberais demanda uma análise 

abrangente, a fim de compreender a fundo a defesa dos autores ao Estado mínimo e seu apreço 

ao mercado livre. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é análise de obras especialmente de Mises, 

Hayek e Friedman sobre o papel do Direito na sociedade e as funções atribuídas ao Estado, 

considerando uma perspectiva jurídico-econômica, em cotejo às críticas sociológicas realizadas 

sobre tal linha de pensamento. Destarte, a metodologia conta com a leitura de obras primárias 

neoliberais, bem como de autores correlatos (como Popper), tendo como ponto de partida, porém, 

obras críticas de sociólogos contemporâneos. Os resultados alcançados foram ricos, reconhecendo 

uma diversidade de pensamento entre os autores, mas que tendem a uma mesma conclusão sobre 

o papel do Estado e a margem aceitável de sua interferência sobre a economia. Os autores 

neoliberais partem de uma compreensão organicista da sociedade para defender a não 

interferência excessiva do governo sobre as relações econômicas e para defender um ordenamento 

jurídico fundamentado na tentativa e erro e na construção jurisprudencial, valorizando, sobretudo, 

normas gerais de conduta, lapidadas pela experiência. Além da perspectiva teórica, os autores 

(especialmente Friedman) se apoiam em dados da realidade para sustentar suas teorias, 

defendendo políticas que apreciam mais entidades privadas, como a política de vouchers para a 

educação. Ademais, Hayek rejeita a concepção positivista de Direito, ao argumentar que a justiça 

está relacionada com o ordenamento jurídico pelo viés negativo, não sendo possível permitir que 

qualquer conteúdo seja objeto de regulação normativa. 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, destaca-se que 

os neoliberais tendem a defender modelos mais abstratos de normas jurídicas e a defender uma 

ordem social mais orgânica, apesar de reconhecerem a essencialidade da atuação estatal – assim, 

ponderam entre as consequências das falhas de governo (com sua interferência) e as falhas de 

mercado. Por outro lado, críticos desse pensamento argumentam que os resultados pretendidos 

pelos autores não seriam alcançados e que na sociedade contemporânea globalizada o mercado 

livre apresenta falhas insustentáveis.  
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O neoliberalismo, como projeto político, afetou todas as esferas da sociedade. Entretanto, ele não 

defende a exclusão do Estado, mas utiliza-se da máquina pública para promover a 

desregulamentação, impactando negativamente direitos sociais e trabalhistas. Esta pesquisa 

objetivou analisar o fenômeno neoliberal dentro do contexto brasileiro no que tange à Reforma 

Trabalhista aprovada pela Lei n. 13.476/2017, em particular a inclusão da modalidade de Trabalho 

intermitente, art. 443 § 3 e 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em que o 

empregado fica à disposição para a atividade laboral em dias e horários específicos determinados 

pelo empregador, assumindo o risco do negócio jurídico. Metodologicamente, a pesquisa é de 

cunho qualitativo, visto que realizou um levantamento bibliográfico em duas etapas: 1) sob o viés 

da Sociologia e da Sociologia do Trabalho, analisaram-se as teorizações concernentes à 

globalização e ao neoliberalismo, a fim de relacionar as teorias ao contexto reformista brasileiro. 

Para tanto, considerou-se os autores Bordoni e Bauman; Dardot e Laval; Brown; Standing; 

Chiapello e Boltanski; e Santos; 2) mais especificamente concentrou-se na modalidade de 

trabalho intermitente com base nas produções teóricas de Maria Cecília Lemos e Raphael Brolio. 

Os pontos de convergências das leituras apontam para a crescente dissolução da solidariedade 

social, o ataque às teorias clássicas do conceito de Estado, as mutações sociais, econômicas, 

políticas e jurídicas que causam mazelas à sociedade. Como resultados e análises preliminares, 

têm-se: a) constatação das teorias neoliberais dentro do contexto da Reforma Trabalhista; b) 

aceitação do risco da atividade empresarial pelo empregado, aprofundando as relações de 

desigualdade no vínculo empregatício; c) inconstitucionalidade do Trabalho intermitente por não 

prever direitos básicos trabalhistas já consolidados; d) imposição da racionalidade neoliberal 

dentro do contexto trabalhista brasileiro, trazendo a ilusão de que os intermitentes estão 

protegidos pela CLT; e e)adesão em larga  escala da mão de obra intermitente, dificultando sua 

inconstitucionalidade, precarizando ainda mais as relações de trabalho. Concluiu-se que a 

Reforma Trabalhista de 2017, em sua integralidade, é expressão do receituário neoliberal, gerando 

um novo modelo de vida pautado em seus princípios, atingindo o campo do trabalho que é um 

lugar essencial na vida dos sujeitos e precarizando, nas apenas o trabalho e os direitos sociais do 

trabalho, mas também varias dimensões da vida social, econômica e política.  
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A presente pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo analisar e discutir a presença de 

diferentes configurações familiares em um livro didático de inglês, levando em consideração a 

importância da instituição família na sociedade e a relevância dos livros didáticos para formação 

(acadêmica e social) de estudantes. A análise se apoiou na Análise Dialógica do Discurso (ADD) 

e nas ideias do Círculo de Bakhtin como arcabouço teórico-metodológico, tendo em vista a 

dimensão axiológica e sócio-histórica da linguagem. Assim, levando em consideração o livro 

didático de inglês também como uma forma de expressão cultural (na qual se cria espaço não 

apenas para a reprodução das ideologias dominantes, mas para uma contestação delas), a pesquisa 

investigou e trouxe uma reflexão acerca dos discursos  sobre diferentes arranjos familiares 

presentes no material escolhido. Houve um enfoque na questão da não-maternidade, devido à 

importância de discutir a vivência de mulheres não-mães e a (ausência de) representação de 

famílias que não são compostas com filhos, além da consequente condição de sofrimento que o 

apagamento dessas famílias pode causar. Os resultados da pesquisa apontaram para uma 

contradição nos discursos sobre configurações familiares presentes no livro didático. Apesar de 

haver no material a presença de diversas formas de família (interraciais, monoparentais, 

homossexuais, compostas, etc.), também se mostrou relevante a falta de famílias sem crianças, o 

que aponta para a presença do discurso hegemônico da maternidade compulsória, que centraliza 

o papel das crianças em todas as famílias. Por outro lado, os resultados da pesquisa também 

destacaram o potencial dessa mídia como meio de divulgação e conscientização sobre discursos 

contra-hegemônicos, tendo em vista a representação diversa e as discussões reflexivas sobre 

diferentes configurações familiares no livro didático. 
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O plano de trabalho “Panorama: Marcos Na Produção De Grande Reportagem 2”, tem o objetivo 

de estudar o jornal homônimo, que circulou na cidade de Londrina entre os anos de 1975 e 1976. 

Durante esta etapa do plano, o foco principal está em explorar o cenário onde o Panorama 

circulou, conhecendo mais a fundo a Londrina da década de 70 que serviu de pano de fundo para 

a criação do veículo. Além disso, também procuramos explorar alguns exemplos dos veículos de 

imprensa que circulavam na época, que podem ter servido de inspiração para o funcionamento e 

para as reportagens produzidas pelo Panorama. Para realizar estes objetivos, trabalhamos em três 

atividades principais: fizemos uma viagem de campo para Londrina, onde conhecemos 

pessoalmente o local onde o jornal existiu; estudamos livros sobre veículos de imprensa que 

circularam  na década de 70 no Brasil para a produção de documentos de trabalho e seminários 

que foram apresentados ao grupo; e por fim, também começamos a elaborar materiais para 

organizar as informações adquiridas até então com o trabalho de pesquisa. Em relação aos 

resultados adquiridos neste plano de trabalho durante esta etapa, destaca-se a elaboração do 

seminário sobre o jornal Movimento (1975-1981), que integrou a imprensa alternativa e de 

resistência brasileira. Idealizado como um “jornal de jornalistas”, Movimento logrou entre os 

veículos de imprensa da época por possuir profissionais de renome e por ter produzido coberturas 

de renome de eventos impactantes do período, circulando a nível nacional e alcançando inclusive 

a cidade de Londrina, onde o Panorama circulou. No entanto, o jornal se encerrou por conta de 

divergências dentro da redação, acompanhadas de crises financeiras e a perseguição por parte das 

equipes do governo ditatorial. Esta experiência é comparável à trajetória do Panorama, que 

também teve um fim prematuro por conta de uma falta de foco por parte dos responsáveis pelo 

periódico. Estando próximos da conclusão do trabalho, esperamos terminar o estudo com a 

elaboração de um livro que compila todos os materiais que produzimos durante a pesquisa, 

incluindo por exemplo transcrições das reportagens produzidas pelo Panorama intercalados com 

comentários das entrevistas que realizamos e um “biodicionário”, com verbetes descrevendo 

pessoas e instituições importantes para o Panorama. Dessa forma, planejamos dar um destaque 

maior para um jornal tão pouco estudado, que apesar da pouca duração, conseguiu produzir 

grandes reportagens que eram à frente de seu tempo. 
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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 2016 à 2020 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 2016 à 2020 ocorreram 12.661 mortes 

violentas no estado, sendo 91,4% (11.575) do gênero masculino e 8,6% (1.083) do gênero 

feminino. Considerando apenas a faixa etária, a maior parte dos homicídios compreende as idades 

de 20 à 29 anos, totalizando 4.553 óbitos nos últimos 5 anos, sendo 93,7% (4.266) do gênero 

masculino e 6,3% (287) gênero feminino. Nesta mesma faixa etária verifica-se a maior diferença 

percentual entre os gêneros. Uma maior semelhança foi observada entre 5 à 9 anos, sendo o 

percentual de ambos os gêneros igual à 50% (11). Analisando os homicídios de acordo com 

cor/raça, percebe-se que brancos do gênero masculino corresponderam à 65,7% (8.316) dos 

homicídios, seguidos dos pardos com 21,2% (2.679) e pretos 3,3% (415). No gênero feminino, 

brancos também morrem mais que pardos e pretos, contudo com taxas menores, respectivamente: 

6,4% (815), 1,6% (201), 0,3% (44). Em relação a idade escolar, 39,8% (4.612) dos homicídios do 

gênero masculino e 37,2% (403) dos homicídios do gênero feminino ocorreram com idade escolar 

entre 8 à 11 anos, ou seja, na faixa que compreende o ensino fundamental e médio. 

Independentemente do gênero, 71,4% (8.992) dos óbitos foram registrados entre os solteiros. Os 

dados mostram que o maior índice de homicídios do gênero feminino, 35,6% (386) ocorreram no 

domicilio, enquanto 42,6% (4.933) 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, sendo o masculino com 65,6% (7.603) e feminino 44,3% (480) dos casos. Destaca-se 

ainda que a intervenção legal foi responsável por 0,1% (1) mortes do gênero feminino, contudo 

correspondeu à 6,44% (745) dos óbitos masculinos. Considerando os municípios, Pinhais 

apresentou a maior taxa de óbitos para 100 mil habitantes, sendo 2074% e 270% para o gênero 

masculino e feminino. 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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Para o escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), grande nome da literatura latino-

americana do século XX, as obras literárias da antiguidade tiveram um papel fundamental na 

formação de seu pensamento e na composição de diversos de seus contos. Tendo em mente que 

o poeta grego Homero foi um nome significativamente recorrente na obra do argentino, objetivou-

se, portanto, compor uma análise da presença do mundo antigo, do épico homérico, e das 

derivações dos usos de tal passado empreendidas por Borges em seus contos. Para tanto, a 

documentação analisada de Borges se limitou aos contos El Inmortal (1947) e El Hacedor (1960), 

em ambos, os personagens principais são Homero e têm como parte constituinte temáticas acerca 

da memória como meio de transmissão e sobrevivência de produtos culturais. Tendo os Estudos 

de Recepção como aporte teórico, a metodologia de abordagem se deu através da leitura e 

fichamento dos textos, a partir disso, Borges foi contraposto a Homero, de forma que se 

identificasse os usos que o escritor elaborou a partir de tal fonte. Isso tornou possível ressaltar, 

durante a pesquisa, uma própria noção de Borges acerca das chegadas, releituras, adaptações e 

transmissões dos textos antigos. Para o autor, a antiguidade não está presa a seus anos 

cronológicos e nem deixou de existir com o fim de seu período, isso porque, assim como as obras 

produzidas no mundo antigo não têm o mesmo sentido para o contexto moderno, o leitor do 

presente também as interpreta conforme sua própria experiência. Esses escritos, portanto, fariam 

parte de uma memória “global” que os preservaram e ainda transmitem. Consciente da discussão 

acerca da incerteza da existência histórica de um único “Homero”, o autor utilizou dessa figura 

como forma de expressar determinadas ideias acerca da literatura, da filosofia e da história. Sendo 

assim, foram alcançados resultados que permitiram perceber como a antiguidade teve forte 

influência para Borges ao longo de sua vida e que, para além de referências estéticas, o escritor, 

de fato, elaborou concepções próprias a partir de tal conhecimento que interagem com diferentes 

áreas das ciências humanas. Entre estas, as principais levantadas durante o estudo dizem respeito 

ao pensamento borgeano acerca da “memória” como forma de transmissão de produtos 

linguísticos. Também, dado aos contos estudados, como os escritos literários se tornam 

importantes fontes para o trabalho histórico a partir da perspectiva da recepção na medida que 

manifestam reflexões sobre o passado, presente, memória e identidade nacional. 
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O estatuto dos congressistas está regulado entre os artigos 53-56 da Constituição Federal e, 

essencialmente, dispõe sobre as imunidades parlamentares. Estas, por sua vez, são divididas, 

basicamente, em duas modalidades: imunidade material e imunidade formal. A primeira se refere 

à impunidade em razão das opiniões, palavras e votos; ao passo que a segunda protege o 

parlamentar contra a prisão. A compreensão do tema é importante na medida em que se entende 

o que se defende com esse “privilégio”. Mais especificamente, esse tratamento diferenciado ao 

parlamentar não é um direito subjetivo, tampouco uma dissonância com os ideais igualitários e 

democráticos. Pelo contrário, as imunidades parlamentares garantem a democracia mediante à 

proteção especial conferida aos candidatos eleitos cuja vitalidade está centrada na representação 

do povo. Em outras palavras, a imunidade parlamentar defende o mandato, a representação 

popular, todos garantidos mediante um processo eleitoral democrático. O assunto ganha 

proporções maiores ao se compreender o cenário nacional atual. Diante da derrocada democrática, 

o Judiciário brasileiro ocupa um papel central na colaboração da erosão institucional do Estado 

Democrático de Direito, principalmente, mediante seu populismo judicial. No tocante às 

imunidades parlamentares, o Superior Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral 

extrapolaram os limites dos freios e contrapesos de modo a gerar uma instabilidade democrática. 

Com decisões controvertidas e autoritárias, incrementadas por um histórico midiático e político 

exacerbado, os Tribunais vêm violando garantias parlamentares expressamente previstas na 

Constituição de 1988. Um dos exemplos mais controversos e, inclusive, objeto de análise da 

presente pesquisa, é o caso do deputado federal Daniel Silveira. Neste, apesar das falas 

desagradáveis e petulantes do parlamentar, deve-se admitir a atuação legislativa do STF, de forma 

a extrapolar sua função enquanto garantidor da Constituição, realizando forças típicas do 

Legislativo, a fim de suprir seus anseios pessoais. Atualmente, esse cenário promove um desgaste 

institucional, em que os três poderes reagem desproporcionalmente aos freios e contrapesos. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1111 

VERBETES SOBRE DRAMATURGOS AUSTRÍACOS PÓS-1945 COM TRADUÇÕES 

DE PASSAGENS SELECIONADAS: THOMAS BERNHARD E PETER HANDKE 

Nº 202211298 

Autor(es): Helena Nazareno Maia 

Orientador(es): Ruth Bohunovsky 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Peter Handke, Thomas Bernhard, Tradução Teatral 

 

Este trabalho integrou, entre os anos de 2021 e 2022, o projeto Traduzir o teatro e o cômico: 

dramas de Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek e Wolfgang Bauer em versão brasileira, sob 

orientação da prof.ª Dr.ª Ruth Bohunovsky, e estruturou-se a partir de três frentes de pesquisa, 

sendo elas referentes, respectivamente, à produção literária de dois dramaturgos austríacos da 

segunda metade do século XX, aqui especificamente Peter Handke e Thomas Bernhard; às 

questões relativas à tradução, com destaque para o contexto teatral; e ao pensamento teórico 

acerca do teatro e do drama. Os objetivos específicos foram a produção de dois verbetes sobre os 

referidos autores e a realização de traduções de passagens selecionadas de alguma de suas peças, 

tendo em vista o objetivo mais amplo de facilitar o acesso de falantes de português à dramaturgia 

austríaca. Sob orientação da professora, um grupo de orientandos estabeleceu um cronograma de 

leituras a serem realizadas individualmente e discutidas em reuniões síncronas. Além disso, 

contamos também com oficinas de tradução nas quais os membros do grupo puderam discutir e 

justificar suas propostas tradutórias com os demais. Como resultado do trabalho, dois verbetes 

sobre Peter Handke e Thomas Bernhard foram produzidos, contendo uma ampla reunião de suas 

respectivas recepções brasileiras, e a eles foram incorporados trechos traduzidos para o português 

brasileiro. Entre estes, passagens de traduções já publicadas no Brasil e uma tradução autoral de 

trechos da peça O melhorador do mundo [Der Weltverbesserer] de Thomas Bernhard, conforme 

previsto no plano de trabalho. Ao longo deste ano, foi constatado que a conjunção entre prática e 

crítica tradutória era frutífera tanto para um conhecimento mais aprofundado das obras dos autores 

(partindo do pressuposto de que a prática da tradução exige uma leitura atenta e minuciosa) quanto 

para a produção final de novos textos, o verbete em português brasileiro e os excertos traduzidos. 

Entre as reflexões teóricas suscitadas pelo projeto destacaram-se aquelas relativas ao papel do 

tradutor como autor; a sua função na recepção de determinada obra ou autor em outro contexto 

linguístico; e às implicações éticas do ofício tradutório. 
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O jornal Panorama (1975-1976) foi um periódico paranaense de relevância durante a Ditadura 

Militar (1964-1985). Dentro da equipe que compôs o jornal, encontravam-se alguns dos maiores 

nomes do jornalismo da época. Com a intenção de conhecer a história do Panorama, as suas 

particularidades e as dificuldades que culminaram no seu fim, iniciou-se um grupo de pesquisa 

com os alunos de comunicação da UFPR. Na etapa atual da pesquisa, novas entrevistas foram 

realizadas com o obejtivo de compreender ainda mais as dinâmicas de trabalho e de produção do 

periódico. Personagens como Paulo Pimentel, Cláudio Kambé e Tadeu Felismino são alguns dos 

jornalistas com quem o grupo conversou durante esse processo. Ademais, os estudantes 

realizaram seminários online com o intuito de relacionar outros jornais ao Panorama, tendo em 

vista que todos realizaram as suas atividades em parte no mesmo período que o periódico principal 

desta pesquisa. Um dos jornais discutidos foi o Coojornal, que surgiu no Rio Grande do Sul e 

serviu como arma de resistência na época. Através de um jornalismo de profundidade, visto nas 

reportagens longas e cheias de detalhes, o Coojornal abordava temáticas que outros veículos 

temiam trabalhar. Entretanto, devido a uma série de fatores, o periódico perdeu força e deixou de 

circular. Para além disso, o grupo realizou uma viagem até Londrina, cidade onde nasceu o 

Panorama, visando conhecer o espaço de surgimento do periódico. Nessa mesma viagem, os 

estudantes organizaram um evento na Universidade Estadual de Londrina (UEL), que contou com 

a presença das jornalistas Célia Regina de Souza e Elvira Alegre. O encontro foi iniciado com a 

apresentação do projeto de pesquisa, seguido de uma roda de conversa com as duas jornalistas 

convidadas. Através de todas essas atividades foi possível organizar o produto final da pesquisa 

– um livro sobre o Panorama – que está sendo produzido pelo grupo. 
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A motivação para este estudo foi a curiosidade em entender o que é a maternidade e todas suas 

ambivalências e como elas são refletidas no texto literário. Como ponto de partida do estudo e da 

análise da representação da maternidade dissidente tomamos como insumo literário o poema de 

Sylvia Plath intitulado Três mulheres (1960). O objetivo foi reconhecer na obra supracitada as 

nuances e ambivalências da maternidade dissidente presente nas três vozes que compõem o 

poema. A obra em questão é composta por três vozes que se intercalam e contam o drama íntimo 

de três mulheres grávidas que passam por experiências diferentes em uma maternidade. Sylvia 

Plath explorou visual e dramaticamente as três percepções destas vozes: dores, alegrias, 

realizações, medos e frustrações. Para tal estudo e análise utilizamos como base teórica o livro 

intitulado Mamãe desobediente (2019) da socióloga Esther Vivas, que se trata de um ensaio 

jornalístico-sociológico, com referências literárias, elementos autobiográficos e depoimentos de 

muitas mulheres. Assim como, a tese de doutorado de Ariane Avila Neto de Farias, “Nada é 

natural na natureza: a representação do sujeito-mãe na literatura brasileira contemporânea escrita 

por mulheres”, que  analisou quatro narrativas de autoras brasileiras contemporâneas. No poema 

de Sylvia Plath evidencia-se o conceito de ambivalência na maternidade como algo intrínseco à 

mãe, seja ela a idealizada e perfeita como também dissidente, ou seja, a obra literária humaniza 

este lugar atribuído às mulheres e concede a elas uma liberdade de autoconhecimento e 

honestidade que a sociedade não lhes permitiu.O estudo do poema de Sylvia Plath apontou para 

uma ressignificação da maternidade, reconhecendo os diferentes sentimentos e ações que 

perpassam o ato de gerar uma vida, desatrelando assim o olhar romantizado, de abnegação e da 

entrega total do feminino, um feminino que é plural e dissidente. 

Palavras-chave: maternidade dissidente, Sylvia Plath, Três mulheres. 
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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 Profª Drª Maria Virgínia Filomena Cremasco, referente ao edital PIBIC 2021-2022. 

Frequentes são as movimentações no campo psicanalítico ensejadas pelas discussões sobre as 

trans+identidades: destacam-se os tensionamentos dado ao estatuto das possibilidades de vidas 

trans+ no corpus teórico da Psicanálise em que observável um conflito quando esses saberes se 

encontram com as demandas políticas e subjetivas da comunidade trans+. O objetivo desta 

pesquisa é apresentar os principais artifícios teóricos que embasam a leitura de uma Psicanálise 

hegemônica acerca das trans+identidades. A metodologia desta pesquisa foi a de uma revisão 

bibliográfica não sistemática em busca de levantamento das principais produções psicanalíticas e 

conceitos sobre as trans+identidades em Psicanálise. Os autores de destaque foram: Robert Stoller 

(1968), Moustapha Safouan (1979), Catherine Millot (1992),  Henry Frignet (2000), Roberto 

Ceccarelli (2014), Marco Antonio Coutinho Jorge (2017), entre outros. Os resultados parciais 

indicaram o viés patologizante incorporado às elaborações teóricas sobre esses sujeitos no interior 

da teoria psicanalítica, enquadrando-os em perfis psicopatológicos como psicose, histeria, bem 

como a falhas no decurso de sua constituição subjetiva. Analisa-se que pessoas trans+ são 

sistematicamente tomadas como objeto de estudo, em que são caracterizadas como enfermas, 

traumatizadas, incapazes de produzir um saber não patológico sobre si. Diante disso, este trabalho 

colabora com a necessidade de se produzir um tensionamento a respeito da maneira cisextrativista 

de se pensar teoricamente as trans+identidades, no sentido mais fundamental do que teorizar em 

relação à psicogênese da transexualidade, sinaliza-se a escassez de interlocução entre analistas e 

pessoas trans. 
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A presente pesquisa teve por objetivo compreender a relação entre a violência promovida por 

agentes policiais e o conceito de necropolítica, cunhado pelo filósofo Achille Mbembe, bem como 

analisar a atuação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos frente a essa 

realidade na América Latina. Para tanto, este trabalho buscou, em primeiro lugar, fazendo uso de 

uma metodologia de abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa bibliográfica, compreender 

o que é a política de morte, relacionando-a ao racismo, para apenas então estudar e comparar a 

ação violenta das polícias nos países latinoamericanos, os quais, inobstante suas particularidades, 

enfrentam desafios similares. Na sequência, foi realizada uma análise, mediante exame de 

relatórios da Comissão e decisões proferidas pela Corte, da atividade do SIDH frente às violações 

empreendidas por meio da violência policial nesses Estados, especialmente contra as minorias 

sociorraciais. No decorrer da pesquisa, verificou-se que o conceito de necropolítica, embora tenha 

sido pensado por Mbembe dentro da realidade da periferia pós-colonial africana, é aplicável ao 

cenário latinoamericano. Em regiões periféricas e nas favelas, observa-se elementos de herança 

colonial, pois é sobretudo nesses espaços que os jovens negros são desumanizados e a violência 

do estado de exceção, transformado em regra, é usada para manter a ordem e garantir a segurança 

dos “civilizados”. Ademais, constatou-se que foram diversas as ocasiões em que a CIDH repudiou 

os episódios de letalidade policial ocorridos nos países latinoamericanos. Quanto às decisões da 

Corte, para fins de recorte metodológico, foi dado maior enfoque à condenação do Estado do 

Brasil, em 2017, no caso Favela Nova Brasília. Concluiu-se que, inobstante o Brasil tenha 

contraído a obrigação de respeitar e assegurar o cumprimento das decisões da Corte, poucas foram 

as medidas adotadas para promover a redução da violência policial. A investigação e a 

responsabilização dos agentes policiais suspeitos de agirem à margem da legalidade nas operações 

empreendidas, bem como a implementação das demais medidas propostas pelo SIDH encontram 

obstáculos políticos, econômicos, sociais e culturais. Dessa forma, em que pese os 

pronunciamentos da Comissão e as sentenças da Corte tenham grande importância e já tenham 

gerado resultados positivos, são insuficientes, eis que exigem um papel ativo dos Estados, que 

devem estar atentos às recomendações e desenvolver políticas públicas eficazes para que possa 

haver uma real transformação. 
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Estudar objetos de acervos etnográficos parte de uma análise minuciosa e singular, que vai da sua 

cor e formato até a sua vida social e cultural. Neste trabalho são estudados os objetos indígenas 

produzidos com miçangas disponíveis no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE). 

Com a prática dos escambos, após o contato com os brancos, as contas de miçangas são inseridas 

no mundo indígena. Elas já eram utilizadas antes, produzidas por outras matérias primas, por 

exemplo sementes. O acesso as miçangas trouxe uma certa transformação nas formas de produção 

dos artefatos, trazendo consigo outros significados. No campo da etnologia indígena o estudo 

desses objetos indígenas de miçangas é escasso. É possível compreender na bibliografia o quanto 

esses objetos ocupam um espaço secundário, com pouca proeminência. Este projeto tem por 

objetivo analisar e catalogar os objetos de miçangas das coleções do MAE. Ao total existem 39 

objetos de coleções e povos indígenas diferentes, entre eles: 12 Guarani Mbya, 9 Xingu, 5 Canela, 

4 Wauja, 3 Karajá, 2 Ka’apor, 2 sem etnia, 1 Guarani – Sem especificação e 1 Kaiabi. Os métodos 

para a execução do projeto foram: reuniões em grupo semanais, análise das fichas disponíveis no 

acervo, levantamento e discussão das referências bibliográficas, estruturação e preenchimento de 

fichas catalográficas contendo as principais informações dos objetos.  A catalogação parte de uma 

análise detalhista contendo as descrições de cada peça, que vão desde os grafismos formados pelas 

miçangas, até a descoberta dos nomes dos outros materiais que compõem o objeto, por exemplo: 

sementes, penas, cordões diversos, unhas de animais entre outro. O primeiro resultado do processo 

de pesquisa é o catálogo para produção de documentação dos itens, que será finalizado até a 

conclusão do edital 2021 de Iniciação Científica. O trabalho tem como valor social a publicação 

do catálogo, com o objetivo de disponibilizar a documentação museológica para o público em 

geral e aos povos indígenas que possuam uma conexão cultural histórica com o acervo. O segundo 

resultado é a discussão teórica sobre o processo de musealização de duas peças. Após a finalização 

desse projeto, pretende-se iniciar a catalogação da coleção Mbyá Guarani, podendo ser alterada 

conforme o avanço das discussões do acervo museológico.  
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A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) é uma instituição responsável pela prestação 

de assistência judicial e extrajudicial a pessoas consideradas “necessitadas” em razão de sua 

vulnerabilidade econômica. Atuando em uma grande variedade de casos da Justiça Estadual, ela 

se divide em Setores e Núcleos Especializados conforme as temáticas e demandas individuais e 

coletivas, dentre os quais foram destacados o Setor Cível e de Fazenda Pública e o Núcleo de 

Defesa e Promoção dos Direitos da Mulheres. A partir do envolvimento dessas duas divisões 

internas nos casos de gestantes com o direito ao acompanhamento no pós-parto negado em 

maternidades da cidade de Curitiba durante a pandemia de Covid-19, o objetivo da pesquisa foi 

compreender as articulações entre afetos, documentos e a infraestrutura administrativa na 

atividade da DPE-PR. Para isso, procurou-se construir uma abordagem antropológica atenta às 

conexões entre técnicas jurídico-burocráticas, materialidades e sensibilidades na rotina de 

trabalho da instituição. Foram analisados registros de entrevistas semiestruturadas com 

funcionárias/os e estagiárias/os, modelos de peças jurídicas e de decisões liminares, documentos 

administrativos e textos institucionais de divulgação relacionados ao funcionamento do órgão e 

sua atuação nos casos mencionados. Partindo desses materiais, foram descritas as articulações 

entre diferentes momentos e dimensões do trabalho da Defensoria — da recepção de 

“assistidas/os” e a redação de peças jurídicas até a gestão interna — e documentos — distintos 

não apenas pelos conteúdos neles inscritos, mas pelas circulações e relações de que participavam. 

Mais além, na atuação em temas de saúde materna e neonatal e prevenção da violência obstétrica, 

foi percebido como as conexões afetivas estavam imbricadas às práticas de documentação e eram 

constitutivas das e potencializadas pelas relações infraestruturais do órgão. Ou seja, além de 

comporem a relação de funcionárias/os e estagiárias/os com seus trabalhos, esses afetos eram 

postos em circulação de papéis e arquivos eletrônicos, atravessando atendimentos, peças jurídicas, 

comunicações oficiais e organizações internas. Enfim, foi possível apreender os modos 

particulares como fluxos de materialidades e pessoas canalizavam e eram canalizados por 

sensibilidades específicas e variadas que constituem a Defensoria Pública. 
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A publicação da Resolução nº 697/2020, que criou o Centro de Mediação e Conciliação do STF, 

ensejou questionamentos acerca da função e da eficiência do órgão, bem como da compatibilidade 

de sua atuação com o controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 

O órgão não estava previamente estabelecido no desenho original do STF, feito pela CF/1988, 

tampouco ao Tribunal se verifica a competência expressa de promover mediação e conciliação. 

Desta feita, buscou-se analisar a (in)compatibilidade entre a dinâmica autocompositiva e o 

controle de constitucionalidade, a partir do exame dos institutos da mediação e da conciliação, do 

texto da Resolução e de pesquisa doutrinária sobre o controle de constitucionalidade. Ademais, 

foi realizado estudo de casos, ações impugnativas e recursos que chegaram ao Supremo e foram 

encaminhados ao Centro de Mediação e Conciliação. A metodologia empregada na pesquisa foi 

o método dedutivo, partindo de premissas gerais para conclusões específicas. Dentre os resultados 

obtidos, verificou-se a impossibilidade de negociar a compatibilidade de um ato normativo com 

a Constituição no controle concentrado abstrato, principalmente porque a controvérsia, quando 

existente, não se desdobra sobre direitos disponíveis à transigência. Entretanto, também se 

concluiu que é possível a aplicação de mediação e conciliação em ações com interesses 

contrapostos, lide e partes, em que a atuação do STF se dá como Tribunal da Federação, e não 

como avaliador da constitucionalidade de leis e atos normativos. De todo modo, quando 

encaminhados ao CMC/STF, os casos devem ser alocados no método adequado: quando há 

vínculo anterior entre as partes, devem ser preferencialmente encaminhados à mediação, em que 

o mediador atuará induzindo as partes a identificarem o objeto da controvérsia, de forma que os 

interesses antagônicos sejam compostos com o auxílio de terceiro que incentiva, mas não 

prescreve, a solução; nos casos em que as partes não possuem vínculo para além do litígio, o 

método adequado é a conciliação, em que o conciliador opera ativamente na solução do problema. 

As particularidades dos métodos demandam das partes e advogados uma compreensão sobre o 

procedimento, mas principalmente demandam do mediador ou conciliador especialização e 

conhecimento acerca do tema. Caso contrário, técnicas importantes podem não ser aplicadas e a 

sessão, que deveria se pautar em uma negociação em busca de interesses comuns, torna-se um 

debate posicional. Ministros e ministras do STF, juízes e juízas auxiliares têm formação e 

expertise para tanto? 
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O presente artigo busca analisar a implementação e efetivação da Seguridade Social por meio de 

plataformas digitais do Governo Federal. Tendo em vista o papel de transformação das práticas 

da Administração Pública, bem como a necessária inclusão digital dos serviços públicos prestados 

pelo Governo Federal no âmbito de sua competência, busca-se compreender as políticas públicas 

aplicáveis aos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento da seguridade social, 

delimitados no artigo 194, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece “o respeito à igualdade 

(art. 5º), impedindo que haja excluídos da proteção social que a seguridade deve garantir”. Para 

tanto, utilizar-se-á método hipotético-dedutivo, mediante utilização de revisão bibliográfica da 

doutrina e de dados estatísticos de inclusão da população aos serviços digitais prestados pelo 

Governo Federal. Nesse sentido, os contextos vinculados à seguridade social demonstram 

particularidades, especialmente, quanto aos desafios para a inclusão tecnológica dos 

beneficiários, que enfrentam obstáculos econômicos, sociais e de instrução para o acesso às 

plataformas digitais do Governo Federal. Com efeito, as plataformas digitais do Governo Federal 

devem garantir a execução da Seguridade Social, ampliando o pleno acesso dos cidadãos a um 

serviço universal por intermédio do espaço digital. Em suma, é indiscutível reconhecer que a 

Constituição Federal de 1988 representou um significativo avanço no que tange à universalidade 

de acesso à Seguridade Social, aplicável em seus três segmentos: previdência social, saúde e 

assistência social. Tais segmentos, compreendem um direito social fundamental dos brasileiros, 

e devem ser garantidos através de políticas sociais e públicas conjuntas, que priorizem o uso e 

desenvolvimento de novas tecnologias, mediante serviços públicos universais e acessíveis, 

especialmente com o desenvolvimento da inovação digital. Embora existam desafios, as 

tecnologias digitais nos fornecem novas ferramentas para enfrentar os desafios da administração 

de políticas sociais por meio de plataformas do Governo Federal. A economia do futuro será 

digital e deverá alcançar todos os brasileiros, sendo que tais iniciativas de implementação de 

políticas sociais devem estar baseadas nos princípios da transparência, da inovação e da confiança, 

podendo contribuir, de forma decisiva, para a transformação das práticas da Administração 

Pública. 
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PANORAMA: MARCOS NA PRODUÇÃO DE GRANDE REPORTAGEM 3 

Nº 202211331 

Autor(es): Paula Bulka Duraes 

Orientador(es): Jose Carlos Fernandes 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Jornal Panorama, Londrina, Reportagem 

 

O jornal Panorama (1975-1976) foi um breve periódico paranaense no período da Ditadura Militar 

(1964-1985), localizado em Londrina, no norte do Estado. Sua criação reuniu importantes nomes 

do jornalismo da época, a maioria advindos do eixo Rio-São Paulo.  

A pesquisa propõe-se, desde 2019, a compreender a importância do Panorama para a 

historiografia do Paraná e preencher lacunas sobre as suas origens, motivações, conflitos internos 

e sobre seu projeto editorial gráfico. O incentivo para a iniciação científica, foi a falta de 

referências e informações disponíveis que citam o jornal, mesmo este sendo parte de um 

importante conglomerado de comunicação da época, o Grupo Paulo Pimentel (GPP).  

Ao todo, foram produzidas mais de 540 edições do periódico. As informações colhidas até o 

momento, desde depoimentos e entrevistas com jornalistas da época, até a transcrição, 

escaneamento e publicação online de artigos comentados, serão reunidas em um livro com os 

marcos na produção de grandes reportagens.  

O ciclo da pesquisa se iniciou com uma nova rodada de entrevistas. Entre os entrevistados, estão 

os jornalistas que compuseram a redação do Panorama Tadeu Felismino e Bernardo Pellegrini, o 

fotógrafo Nani Gois e o ilustrador Cláudio Kambé. Também foi possível conversar 

presencialmente com o ex-governador do Paraná e dono do jornal e de um conglomerado de 

comunicação, Paulo Pimentel. 

 Os pesquisadores então se dividiram para a transcrição das entrevistas e de quatro reportagens 

dos cadernos que compunham as primeiras edições do jornal, comentadas e já publicadas no site 

da iniciação científica.  

Ademais, o grupo se dividiu para uma pesquisa individual sobre importantes periódicos e seus 

projetos editoriais, alternativos ou não, simultâneos à época do Panorama. Após os estudos, o 

grupo se reuniu para apresentar seminários com os resultados dessa análise. Também foi 

produzido um Bio/Dicionário com termos chaves que envolvem a pesquisa. 

 Em abril de 2022, o grupo viajou para Londrina em uma excursão para visitar importantes pontos 

da cidade que ajudam a compreender a importância do Panorama e se reunir em uma mesa 

redonda co-organizada pela iniciação científica com as jornalistas Célia Regina de Souza e Elvira 

Alegre na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Espera-se desta Iniciação Científica, em fase de finalização, a concretização dos resultados já 

colhidos, sintetizados em um livro, que está atualmente em produção. Assim, ampliando as 

informações para o conhecimento de futuros interessados na historiografia do jornal. 
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EM DEFESA DE UMA AUTONOMIA FEMINISTA CORPORIFICADA: A 

CONSTITUIÇÃO DA COMISIÓN POR EL DERECHO AL ABORTO E DE SEU 

PROJETO DE LUTAS POR LEGALIZAÇÃO A PARTIR DO BOLETIM NUEVOS 

APORTES (ARGENTINA, 1988-2008) 

Nº 202211333 

Autor(es): Rafaela Zimkovicz Lecheta 

Orientador(es): Priscila Piazentini Vieira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Legalização Do Aborto, Militâncias Feministas, Neoliberalismo Na 

Argentina 

 

Instigada pelo potencial mobilizatório da Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (Argentina, 

2005) ao escopo de militâncias contemporâneas da América Latina, tal qual pelos resultados de 

estudo prévio que apontavam para o teor profícuo das décadas de 1990 e 2000 à formação de uma 

frente unificada em prol da pauta, esta pesquisa buscou investigar quais estratégias, retóricas e 

horizontes transformativos foram constituídos pela Comisión Nacional por el Derecho al Aborto 

- antecessora da CNDA e, portanto, influente sobre suas configurações - durante o funcionamento 

desta (1988-2008). Para isso, utilizamos os dezesseis volumes do boletim Nuevos Aportes, 

editado pela CoDeAb no período e disponibilizado em seu Archivo Feminista virtual. No âmbito 

metodológico, analisou-se o encarte em sua materialidade - isto é, abarcando dinâmicas de 

circulação, escolhas estéticas e interpelações a embates teórico-políticos -, de modo a executar, 

também, entrecruzamentos com produções multimídia de grupos próximos. Conjuntamente, 

realizamos leituras sobre o contexto do menemismo (1989-1999) e dos processos insurrecionais 

pós-2001; os dispositivos de estruturação de movimentos sociais e suas agendas regionais; e as 

perspectivas pós-estruturalistas de subjetivação por produções corpóreas historicamente situadas, 

imbricadas a regimes de normatização pela matriz hétero de sexo-gênero que adquirem 

capilaridade através de sistemáticas de conhecimento e atuações institucionais. Com isso, 

obtivemos como resultados a constatação de três dimensões principais de atuação militante - a) 

sua posição ostensiva de questionamento dos Estados, angariada pela ironização de autoridades, 

denúncia das violências da criminalização e proposição de ativismos transnacionais para combate 

ao neoliberalismo e à sua moral familista; b) uma abordagem coligatória, de pulverização de 

espaços pró-legalização via alianças com sindicatos e coletivos LGBT+ para repúdio de 

precariedades conjuntas, assim como com grupos feministas interioranos; e c) uma postura de 

complexificação do autonomismo ensejado na redemocratização, manifestada pela recusa de 

discursividades apassivadas de coletivos onguizados ou partidos e na subversão delas pelo 

emblema "aborto como desejo". Entendemos a Comissão enquanto territorialidade propulsora de 

infraestruturas libertárias, efetivadas pela ocupação de espaços públicos; dessilenciamento 

midiático do tema; e apoio a redes socorristas. Concluímos, portanto, que propicia uma 

desnaturalização de limites corpóreos, modos binários de subjetivação e escritas históricas 

normativas. 
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AS REPRESENTAÇÕES DAS MATERNIDADES HOMOAFETIVAS NA 

LITERATURA INFANTIL E INFANTOJUVENIL 

Nº 202211340 

Autor(es): Ana Julia Prado Antunes 

Orientador(es): Nylcea Thereza de Siqueira Pedra 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Dupla Maternidade, Literatura Infantil;, Representatividade 

 

A literatura é uma importante ferramenta social, que pode assumir as funções de conscientização, 

representação e instigação. Partindo da compreensão da importância desse caráter social, 

observamos que a presença da maternidade homoafetiva nos textos literários é bastante escassa, 

e quando se trata de literatura infantil e/ou infantojuvenil, a ausência da representatividade da 

dupla maternidade e de famílias plurais é ainda maior. Alicerçados nessas constatações, demos 

início à pesquisa, com o objetivo de analisar e discutir a importância da presença da dupla 

maternidade (entendida também como maternidade homoafetiva) nos livros infantis Mãe não é 

uma só, eu tenho duas! (2021) escrito por Nanda Mateus e Raphaela Comisso, que exercem juntas 

a dupla maternidade, e Minhas duas avós (2017) escrito por Ana Teixeira, que exerce o papel de 

avosidade homoafetiva. Como apontado nas primeiras linhas desse resumo, este estudo partiu do 

pressuposto de que a literatura deve exercer uma função crítica, conscientizadora e representativa 

da sociedade, possibilitando a presença de realidades diversas em seus enredos. Dessa forma, o 

intuito principal da presente pesquisa foi colocar luz à pluralidade familiar e social que 

acompanha cada indivíduo, de modo a ampliar a compreensão de pertencimento em diferentes 

âmbitos sociais. Para fundamentar as discussões e constatações aqui realizadas, fizemos a leitura 

dos livros infantis mencionados em comparativo com outras obras que representam famílias 

heteronormativas, e nos orientamos pela pesquisa sobre parentesco e heterossexualidade 

desenvolvida por Judith Butler (2003), além das noções de gênero ocidentais a partir das reflexões 

de Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí (2021). Ambos os textos nos revelaram quão enraizada está na sociedade 

a ideia de construção familiar com base na reprodução e manutenção de noções biológicas sobre 

a identidade de gênero de cada indivíduo, noções que contribuem para o apagamento das famílias 

plurais e das maternidades dissidentes. A associação das pesquisas sobre parentesco e 

heterossexualidade e de noções de gênero ocidentais com as obras literárias analisadas nos 

permitiu, sobretudo, compreender e ressaltar a importância que a representatividade assume para 

as crianças, tornando a literatura infantil e/ou infantojuvenil um espaço e uma ferramenta para a 

inclusão social de famílias dissidentes, para criar, desde a infância, um lugar de fala seguro para 

indivíduos pertencentes a núcleos familiares diversos. 
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PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE ?LUGARES DE 

MEMÓRIA? AUSTRÍACOS PARA O ENSINO DE ALEMÃO COMO LE NO BRASIL: 

ELFRIEDE JELINEK E PETER HANDKE 

Nº 202211344 

Autor(es): Gabrieli Carnim 

Orientador(es): Ruth Bohunovsky 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Cultura, Cultura Material, Material Didático 

 

Ao longo dos últimos meses, foram atingidos quase todos os objetivos e resultados previstos no 

plano de trabalho elaborado, esses objetivos eram: elaboração de unidades didáticas sobre dois 

renomados escritores austríacos (Elfriede Jelinek, Peter Handke; ambos premiados com o Nobel 

de Literatura, em 2004 e 2019, respectivamente) e a publicação dos materiais elaborados. Esses 

materiais elaborados têm por base os conceitos teóricos de “aprendizagem cultural” e “lugar de 

memória” - dois conceitos centrais nos debates acadêmicos em relação ao processo de 

ensino/aprendizagem de ALE (Alemão como Língua Estrangeira) e que possuem grande 

potencial como ponto de partida para propostas didáticas concretas e viáveis em sala de aula -, 

assim como princípios pedagógico-didáticos atuais sobre desenvolvimento de material de ensino. 

Foram desenvolvidas duas unidades didático-temáticas (A1 e A2) que podem ser utilizadas no 

ensino de ALE no Brasil, de forma gratuita e acessível para todos os docentes interessados. Para 

cada unidade foram elaboradas também “sugestões didáticas” com informações pedagógicas e 

didáticas para os/as professores/as e que serão publicadas junto com o material didático. 

Conforme previsto, o material para o nível A1 já está disponível no site do Centro Austríaco da 

UFPR (centroaustriaco.com). Cada unidade aborda aspectos biográficos dos dois referidos 

escritores, mas também aspectos de suas obras literárias, e leva em consideração as exigências e 

competências linguísticas de aprendizes no respectivo nível (segundo o Quadro Europeu Comum 

para o Ensino de Línguas). Em relação à metodologia do trabalho, seguiu-se as propostas do plano 

de trabalho: reuniões do grupo de estudo coordenado pela orientadora para discussão dos textos 

teóricos lidos, elaboração de material didático de acordo com as premissas teóricas aprendidas 

durante as reuniões do grupo coordenadas pela orientadora, apresentação e avaliação dos 

materiais em elaboração por todos os integrantes do grupo, incorporação das sugestões dos/das 

colegas para a realização da versão final do material, avaliação crítica dos materiais em elaboração 

tanto pelo grupo quanto pela orientadora, antes de sua publicação.   
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRECIONADAS À PESSOA 

IDOSA 

Nº 202211347 

Autor(es): Amanda Cristina Nery Venancio da Silva 

Orientador(es): Marisete Teresinha Hoffmann Horochovski 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Envelhecimento Populacional, Políticas Públicas, Vulnerabilidade Social 

 

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, totalizando 30,2 milhões de brasileiros em 2017. As mulheres representam 56% 

deste grupo etário, 16,9 milhões de idosas, enquanto os homens correspondem a 44%, 13,3 

milhões (PNAD, 2017). 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 das pessoas idosas se torna central 

nas discussões acerca do envelhecimento, posto que o aumento da longevidade deve (ou deveria) 

ser acompanhado por condições dignas de vida (IBGE,2020). O envelhecimento saudável, ativo 

e com autonomia se torna um ideal a ser alcançado e pode ser estimulado por meio de ações e 

políticas públicas direcionadas às pessoas idosas. À vista disso, a presente pesquisa teve por 

objetivo central compreender a complexidade e heterogeneidade da velhice e identificar a 

importância das políticas públicas de assistência social destinada aos idosos em situação de 

vulnerabilidade social, bem como da legislação nacional e das orientações internacionais sobre o 

envelhecimento ativo. 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, especialmente de assistência social e sua aplicabilidade. A 

metodologia empregada foi a de pesquisa qualitativa, por meio da revisão bibliográfica acerca da 

definição da velhice e vulnerabilidade social, bem como o levantamento de dados sobre as 

políticas públicas de assistência social existentes, revisão documental e análise de dados 

demográficos. Os resultados alcançados indicam uma preocupação do município de Curitiba com 

o envelhecimento ativo e as relações sociais da pessoa idosa estando alinhados com a legislação 

específica e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 
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UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE O FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

Nº 202211348 

Autor(es): Helena Agelos 

Orientador(es): Claudia Regina Baukat Silveira Moreira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Educação Superior, Financiamento, Revisão De Literatura 

 

Este estudo teve como objetivo organizar um levantamento das publicações relativas ao 

financiamento da Educação Superior brasileira por meio de revisão sistemática de literatura, a fim 

de identificar qual tem sido o escopo da pesquisa que tematiza a questão. Para tanto, recorreu-se 

aos instrumentos de pesquisa disponibilizados pelo Portal de Periódicos da Capes e, fazendo uso 

dos descritores “financiamento” AND “educação superior” chegou-se, inicialmente, ao total de 

1154 artigos. Dado o grande número de textos encontrados, foram definidos critérios para 

inclusão/exclusão: primeiro, definido o recorte temporal da pesquisa para os artigos publicados 

entre os anos de 2016 a 2021, revisados por pares e disponíveis em português, então, selecionadas 

as publicações presentes em revistas A1 ou A2 avaliadas pela área de educação, de acordo com o 

Qualis CAPES no quadriênio 2013-2016, além de filtragem manual de acordo com o título e 

resumo e considerando a presença de termos relativos ao tema do financiamento da educação 

superior brasileira. Dessa forma, foram selecionados 24 artigos que compõem a amostra 

analisada. Como campo de pesquisa do financiamento da Educação Superior é amplo e apresenta 

diversos temas e métodos, os resultados foram classificados e analisados conforme sua temática, 

sendo então divididos entre os campos: políticas governamentais, financeirização, análise das 

metas do PNE 2014-2024, proposições do Banco Mundial, custo aluno e programas (Reuni, 

ProUni e Fies). Concluiu-se, com base nos principais assuntos discutidos, que os pesquisadores 

do tema se debruçam principalmente sobre o fenômeno da privatização da Educação Superior 

brasileira por meio de diferentes métodos de análise. Também conclui que a pesquisa no campo 

carece de análises quantitativas orçamentárias para as universidades públicas, uma vez que é 

notável a utilização dos dados como base para comprovar um argumento previamente 

estabelecido. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E SAÚDE MENTAL: POTENCIALIDADES, DESAFIOS E 

ESTRATÉGAIS PARA A INCLUSÃO PELO TRABALHO 

Nº 202211353 

Autor(es): Joabe Michael Batista dos Santos 

Orientador(es): Luis Felipe Ferro 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Economia Solidária, Rede De Atenção Psicossocial, Saúde Mental 

 

O modelo de trabalho capitalista é gerido pela alta produtividade, competitividade e exploração 

da mão de obra, dificultando o envolvimento de pessoas com transtornos mentais. Para contrapor 

essa realidade, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Política Nacional de Saúde Mental, prevê 

a inclusão social do seu público-alvo por meio da geração de trabalho e renda. De forma paralela, 

a Economia Solidária (ECOSOL), se apresenta como uma alternativa de organização de trabalho, 

considerando o ser humano e suas interrelações como elementos centrais nas atividades 

econômicas e se estruturando por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). 

Porém, esses EES enfrentam diversas dificuldades e uma das estratégias para o enfrentamento é 

a formação de Redes de ECOSOL. Apresentar as estratégias utilizadas pela Rede de Saúde Mental 

e Economia Solidária de Curitiba e Região Metropolitana – LIBERSOL, para o fortalecimento de 

seus EES. Pesquisa de abordagem qualitativa estruturada pelo método da pesquisa-ação. Como 

instrumento de coleta de dados, utilizou-se diário de campo, analisando as ações realizadas pela 

LIBERSOL, entre o período 15/09/2021 a 05/05/2022. A rede LIBERSOL, em parceria com o 

programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e alunos da graduação em Terapia ocupacional 

da UFPR, pensaram em estratégias para o fortalecimento de seus EES, sendo a organização e 

operacionalização do evento científico “Redes de Economia Solidária e Saúde Mental: Estratégias 

para o fortalecimento de empreendimentos solidários pós pandemia” com a II Feira Online de 

ECOSOL que ocorreram no dia 5 de novembro de 2021, sendo uma estratégia para articular 

planejamentos de novas ações para a rede e a geração de renda para os EES em momento 

pandêmico; a participação nas reuniões do Conselho Municipal de Economia Solidária de 

Curitiba, possibilitando desenvolver ações de incidência política. Ainda, foi organizado a XVI 

Feira de ECOSOL da LIBERSOL, nos dias 27 e 28 de abril de 2022, onde estudantes organizaram 

um bazar e a campanha de coleta de óleo usado, lacres de lata e tampas de plástico visando captar 

recursos para o fortalecimento dos EES da Rede LIBERSOL. Foi possível articular ações de 

promoção, apoio e suporte aos EES, construção de conhecimento e incidência política. Devido a 

sua característica plural e em decorrência da parceria com intuições de ensino superior, 

proporcionou aos alunos vinculados a pesquisa a possibilidade de vivenciar a extensão 

universitária de maneira socialmente engajada. 
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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 –, 

este plano de trabalho teve por objetivo o estudo crítico da tradução para o português de Rua sem 

Sol, de Naoshi Tokunaga, atribuída a Jorge Amado, publicada no Brasil em 1945. Inicialmente, 

fez-se um levantamento bibliográfico da recepção crítica da obra traduzida, seguido da leitura 

desse corpus. Na sequência, estudou-se a leitura sintomática venutiana, que serviu de metodologia 

para a leitura da obra traduzida. Depois, realizou-se a leitura sintomática do romance, elencando 

passagens sensíveis, que foram, então, cotejadas com o original em japonês. Em seguida, 

analisou-se essas passagens e discutiu-se em que medida a tradução brasileira constitui uma outra 

forma de vida. A partir do estudo sobre a recepção crítica da obra traduzida, constatou-se que se 

trata de uma das primeiras obras de literatura japonesa traduzida no Brasil. Além disso, notou-se 

uma diferença em relação ao nome do autor que, em japonês, chama-se Sunao Tokunaga. Há, 

ainda, indícios de que seu tradutor não foi Jorge Amado. Apesar de não haver menção, na edição 

brasileira, sobre a língua a partir da qual a tradução foi feita, a hipótese apresentada, nos trabalhos 

analisados, é a de que se trata de uma tradução indireta do romance Taiyō no nai Machi, publicado 

no Japão em 1929. Trata-se de uma das obras mais representativas da literatura proletária 

japonesa, que foi traduzida para o francês em 1929, para o alemão em 1930, para o espanhol (a 

partir do alemão) em 1931, para o russo em 1932 e, novamente, para o francês (diretamente do 

japonês) em 1933. Houve mais uma publicação em espanhol, na Argentina, em 1943, além de 

diversas outras posteriores à brasileira. Com a análise de passagens do livro cotejadas com o 

original em japonês, identificou-se que a linguagem da obra traduzida, tanto do narrador quanto 

das falas das personagens, está no mesmo registro, diferentemente do que acontece na obra em 

japonês, em que são explícitas as marcas de oralidade e os graus variados de polidez na fala das 

personagens. Por fim, os diversos modos usados para transliterar termos japoneses e a presença 

de expressões em espanhol e em francês ao longo da narrativa em língua portuguesa reafirmam a 

hipótese de que se trata de uma tradução indireta. 
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O objetivo do presente trabalho é discutir as implicações da construção do conceito de terra e seus 

efeitos na concepção de política dentro da cosmologia Tupinambá, especialmente entre a 

comunidade da Serra do Padeiro (BA). Como problema, parto do questionamento sobre como se 

pode pensar a relação entre espiritualidade, terra e ação política entre os Tupinambá da Serra do 

Padeiro. Para isso, foi utilizada revisão bibliográfica com base em etnografias que trabalham a 

relação entre terra e encantados nas comunidades da Serra do Padeiro. Concebendo a terra como, 

“morada dos encantados”, sendo estes os verdadeiros “donos da terra”, as ações de Retomada 

implicam uma relação intrínseca entre construção da pessoa, espiritualidade e ação política. Em 

uma articulação em que natureza, cultura e espírito são todos componentes que constroem a 

pessoa e a vida em comunidade, a relação que se tem com a terra é particular e congrega todos 

estes elementos. Nesse sentido, para olhar as ações de retomada é preciso levar em conta todos 

esses aspectos, não bastando apenas centrar a análise sobre a ação política e social enquanto 

elementos apartados da vida espiritual comunitária. Trata-se de uma ação cosmológica que 

conjuga mundos e, a partir disso, atua diretamente construindo um novo conceito de terra que é 

discutido ao longo desta pesquisa. Entre  os resultados extraídos da pesquisa, percebo que na 

mesma medida em que se amplia ou restringe o conceito de político o mesmo fenômeno ocorre 

em relação ao significado da terra e vice-versa. Assim, quando concebemos os encantados como 

“verdadeiros donos da terra”, o campo do político e seus atores é ampliado para também incluir 

as relações entre humanos e encantados, redefinindo a ação política e também o que se entende 

como terra e território a serem defendidos. Na mesma medida, ao restringir o que se pode entender 

como “terra” e o que é passível de compor ou não o seu ambiente de existência e relações, também 

se restringe e limita o que se entende por política. Essa ampliação permite pensar de outra maneira 

as demandas contemporâneas por terra e território dos povos indígenas, concebendo-as, também, 

como ações pautadas em uma cosmologia que constroem o âmbito da política. 
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A presente pesquisa buscou compreender o enquadramento dado aos corpos femininos no 

contexto sociojurídico derivado da sujeição destes corpos à prática do tráfico humano, sobretudo 

quando este tem como finalidade a exploração sexual. Investigou-se a possibilidade de que os 

corpos femininos vendidos para o tráfico humano enfrentam uma extra camada de precariedade, 

tornando-os sujeitos privados do pleno aparecimento público a partir de uma distribuição desigual 

da condição precária que se dá por meio de enquadramentos dados às mulheres sujeitas a essa 

prática criminosa. Assim, utilizando-se das noções desenvolvidas pela autora Judith Butler e 

observando suas considerações acerca da pré-produção e da reprodução dos corpos na sociedade, 

bem como sua leitura acerca da forma com que tanto normas sociais (e jurídicas) quanto as 

políticas públicas e as omissões legislativas são capazes de tornar tais corpos enfrentadores de 

maiores camadas de precariedade dentro do contexto atual nacional e internacional. Dessa forma, 

partiu-se da hipótese de que a norma internacional promulgada no Brasil englobaria ações, meios 

e finalidades que abarcariam de maneira suficiente os casos concretos de tráfico humano. Tal 

efetividade normativa, para a presente pesquisa, seria voltada à situação dos corpos vendidos para 

exploração sexual, que utilizam como meio a “situação de vulnerabilidade” da vítima, esta que é 

sistematicamente mantida e reproduzida pela sociedade em uma perspectiva inanimada, tida como 

uma vida que não vale a pena ser vivida desde a sua constituição e mantida em uma morte prévia 

e permanente. Apesar disso, concluiu-se que a proteção nacional, dada a partir da aplicação do 

artigo 149-A do Código Penal, ocorre de maneira insuficiente. Reproduzindo o cenário 

internacional, que demonstra a maior vitimização das mulheres nesse delito, sobretudo para a 

finalidade de exploração sexual, uma análise feita na jurisprudência do TRF1 demonstra que, 

dentre 63 autos com trânsitos em julgado datados entre 2008 e 2021, 100% dos casos possuíam 

como finalidade a exploração sexual, que tinha como vítima mulheres adultas, crianças e jovens. 

A pesquisa denunciou a maneira com que a omissão do legislador em mencionar a irrelevância 

do consentimento da vítima para a caracterização do crime de tráfico de pessoas no Código Penal, 

transfigurando o texto redigido pelo Protocolo de Palermo, bem como “esquecendo” a menção à 

ação que recorre à situação de vulnerabilidade da vítima para alcançar a finalidade, reproduziu 

normas sociais de marginalização dos corpos submetidos à essa prática. 
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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 natureza fluxional com 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). O resultado das 

discussões estará presente no projeto ao final do edital de iniciação científica. 
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A presente pesquisa buscou investigar a noção de corpo em Nietzsche, bem como sua crítica aos 

desdobramentos que seu estatuto moderno geraram ao Direito. Na investigação, foi preciso (1) 

em primeiro lugar, compreender como Nietzsche buscou apreender o corpo, quais suas 

preocupações e objetivos. Por onde o autor começa suas investigações, o que o leva a se perguntar 

sobre as práticas corporais que tornam o animal em homem. Em segundo lugar, (2) foi preciso 

incorporar e interpretar tais práticas, quais as dinâmicas das quais elas participam. 

Especificamente, perguntar-se em que medida as práticas corporais de domesticação do homem 

são próprias do Direito, bem como por que o Direito foi o instrumento cultural utilizado para levar 

a cabo tais objetivos. E por fim, (3) mostrar a relação da constituição dessas práticas com o 

discurso jurídico, quais suas implicações à sistemática e tutela jurídica. Para Nietzsche 

compreender esse processo é essencial no projeto genealógico. Para tal objetivo, foi feita uma 

leitura preliminar da obra Genealogia da Moral (GM, 2009), onde podemos encontrar boa parte 

das posições de Nietzsche sobre o Direito, justiça e outros temas que nos interessam nesta 

pesquisa. Devido ao modo como o autor escreve, por meio de aforismos, a leitura esparsa de 

outras obras também é essencial. Trazer tal autor para o direito significa, antes de tudo, tomar a 

“suspeita” como ponto de partida de análise para os conceitos jurídicos. Suspeitar de tudo, 

inclusive daquilo que parece sedimentado na doutrina jurídica. Por exemplo, é inconcebível ao 

jurista tomar um direito no qual a noção de livre-arbítrio não seja central. Pois para Nietzsche, tal 

conceito não passa de uma ficção moderna, assim como a própria noção de sujeito. Ora, em 

primeiro plano a crítica do filósofo pode parecer descabida ou fora de lugar, pois seria algo que 

busca “destruir o direito completamente” e portanto não tem “nada que possa contribuir ao mundo 

das leis”.Não há nada mais equivocado do que essas afirmações. A pesquisa buscou concluir o 

diálogo existente entre o campo jurídico e as críticas de Nietzsche, olhando para sua conexão 

material: o corpo. É por meio do corpo que o Direito se constituiu e se constitui a cada momento. 

Não há direito sem corpo, tampouco direitos a-corpóreos.  O Direito moderno, como elaborou 

Nietzsche, representa uma força de controle do homem, que utilizou seu corpo como carne a ser 

marcada, como castigo para que o bicho homem se tornasse capaz de fazer promessas e, portanto, 

capaz de ser um sujeito de direitos.  
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A presente pesquisa se dedica à análise da poesia polonesa cujo objeto é o testemunho da Shoah. 

O intuito deste estudo é verificar, nesse recorte, as expressões poéticas de trauma e morte 

mediante análise comparativa de uma seleta de autores e poemas. Para tanto, a pesquisa se ampara 

na leitura e análise de 6 poemas de Jerzy Ficowski (“*** (Não consegui salvar…)”; “Assunção 

de Miriam na rua no inverno de 1942”; “Do gueto seis anos de idade mendigando na rua Smolna 

em 1942”; “Espólio judeu”; “Paisagem póstuma”; “A execução da memória”), 3 poemas de 

Władysław Szlengel (“O monumento”; “As duas mortes”; “A pequena estação de Treblinka”), 3 

poemas de Wisława Szymborska (“Campo de fome nos arredores de Jasło”; “Fim e começo”; 

“Ainda”), 1 poema de Julian Kornhauser (“A morte — Uma judia”), 1 poema de Miron 

Białoszewski (“*** (moja głowa była Żydem)”) e 1 poema de Adam Zagajewski (“Assistindo ao 

"Shoah" num quarto de hotel na América”). Todos os autores foram pesquisados e lidos na 

tradução dos originais poloneses para a língua vernácula e estudados mediante o modelo 

hipotético-dedutivo. A pesquisa tem um caráter qualitativo, com ênfase nos estudos poéticos 

mediante o cruzamento de linguagens, formas de apresentação sobre um mesmo acontecimento, 

ou dos temas semelhantes que se entrelaçam. Através de tanto, as coletas de dados se dão por 

meio dos relatos já existentes e descritivos (seja por documentos ou pela própria literatura de 

testemunho). Para dialogar com a problemática do testemunho em poesia, argumento pelo resgate 

das memórias e pela necessidade da conscientização do leitor frente ao trauma da morte manifesto 

no contexto da Shoah. Os escritores estudados levaram para dentro de seus poemas uma tentativa 

de dizer o indizível, assim, demonstrando que o silêncio não deve ser opção. De tal modo, os 

autores recorrem à expressividade testemunhal para preencher a falta de palavras que se forma 

diante do horror da Shoah. Mesmo o trauma e a morte precisam ser relembrados, pois esta 

lembrança é a voz da memória daqueles que foram tragicamente silenciados. Os resultados dessa 

pesquisa contribuem para a divulgação da poesia polonesa e de suas traduções no Brasil, bem 

como para a conscientização e preservação da memória da Shoah. 
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O presente trabalho tem como objetivo comparar os dados das eleições brasileiras para o 

legislativo municipal de 2016 e 2020 no que tange a declaração de raça/cor dos candidatos e 

eleitos nos pleitos. Com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). A escolha das eleições de 2016 e 2020 se dá pela 

necessidade de avaliar se há indícios de mudanças entre os dois pleitos, aumentando a participação 

eleitoral e/ou aumentando a diversidade étnico-racial dos eleitos, tendo em vista a normativa do 

Tribunal Superior Eleitoral, que cria cotas de tempo de Rádio e TV e distribuição de verba do 

fundo partidário para candidaturas negras a partir da eleição de 2020. Para responder tais questões 

foram coletados os dados, junto ao TSE, das eleições de 2016 e 2020. As análises foram feitas 

usando o ambiente R e as bibliotecas rcmdr. Para tal trabalhamos com variáveis como regiões, 

ideologia política e também tamanho do partido para entender se houve e, caso sim, como se 

deram os impactos causados por tal normativa. Temos como hipótese, levando em conta o 

trabalho de Campos e Machado (2017), que no presente trabalho o tamanho do partido terá relação 

com o desempenho de candidaturas e eleitos e no que diz respeito à declaração racial, sendo mais 

difícil para não brancos se elegerem em partidos maiores. Tendo também algumas questões 

norteadoras de pesquisa: i) A ideologia política é uma variável importante para se pensar o 

desempenho eleitoral de candidaturas não-brancas e, caso sim, como impactam?; ii) Existe uma 

diferença, entre as oferta de candidaturas e eleitos, nas diferentes regiões brasileiras e a 

representação racial das suas populações?; iii) Foi observado um aumento na oferta de 

candidaturas e eleitos não-brancos se comparado 2020 com 2016?; iv) Houve impacto da 

normativa, no que diz respeito a financiamento eleitoral de candidaturas não- brancas? Podemos 

observar, de maneira inicial, que tamanho do partido e diferentes regiões são importantes na oferta 

de candidaturas e eleições de não-brancos e existe uma pequena variância no que diz respeito a 

diferentes ideologias. Tais questões, pretendem contribuir com a literatura acerca da temática. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1134 

OS 26 POETAS DE 1975 - DE GERALDO CARNEIRO A ADAUTO SANTOS 

Nº 202211386 

Autor(es): Jacqueline Cherobin Martins 

Orientador(es): Suzete de Paula Bornatto 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Educação, Literatura Marginal, Poesia 

 

A pesquisa objetivou descrever a literatura marginal ocorrida nos ano 60 e a forma como ela é 

apresentada em alguns materiais didáticos escolares. Em 1976, a crítica literária Heloisa Buarque 

de Holanda publicou uma coletânea de poemas  intitulada “26 Poetas Hoje”, a qual reúne 26 

poetas marginais. A poesia marginal é um termo utilizado para designar as expressões culturais 

marcadas pela diferenciação dos meios convencionais de publicação da literatura, assim como 

pela abordagem de assuntos cotidianos e na maior parte sem preocupação com a forma poética 

como em outros momentos anteriores na literatura brasileira. A publicação da coletânea foi um 

marco da literatura marginal, pois causou grande impacto entre os críticos e acadêmicos literários 

ao questionar os estigmas elitistas e formatos da literatura convencional. A partir desse contexto, 

o estudo focou na apresentação e representação nos materiais didáticos da literatura marginal e 

de alguns poetas que compõem o livro “26 poetas hoje” (HOLLANDA, 1976) , especificamente 

os poetas  Geraldo Carneiro, João Carlos Pádua, Luis Olavo Fontes, Eudoro Augusto, Waly 

Sailormoon, Ricardo G. Ramos, Leomar Fróes, Isabel Câmara, Chacal, Charles, Bernardo 

Vilhena, Leila Míccolis e Adauto de Souza Santos.  A metodologia utilizada restringiu-se à 

pesquisa e a discussões dos textos teóricos sobre a literatura marginal, além da investigação nos 

materiais didáticos no nível Ensino Médio da coleção “Sistema Poliedro” e “Se liga nas 

linguagens” da editora Moderna, inicialmente. Apesar de a literatura marginal ter sido grande 

influenciadora dos estilos literários posteriores, ela não é abordada nos materiais didáticos com 

essa devida importância e a ocultação de muitos poetas pertencentes a essa literatura nos materiais 

comprovou essa evidência.  
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Nº 202211388 

Autor(es): Breno Henrique Bianco Zanoni 

Orientador(es): Valeria Ghisloti Iared 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Cienciometria, Experiências Estéticas, Sensibilidades 

 

O silenciamento da educação ambiental (EA) em documentos formadores de currículo juntamente 

com a falta de formação docente resulta em atividades infundadas e debates rasos limitando a 

sensibilização ambiental e uma transformação social mais profunda. As afetividades em relação 

às outras formas de vida podem ser exploradas nas escolas por meio de experiências estéticas, as 

quais são concebidas como propulsoras das experiências sensoriais, que são a base para interpretar 

nossas percepções e conexões com o mundo. A incorporação dessas práticas intencionais é uma 

possibilidade de se trabalhar a EA para a construção de princípios éticos e estéticos, os quais 

podem vir a fomentar posicionamentos políticos em prol da conservação da biodiversidade. 

Diante do exposto, nos questionamos o que se tem pesquisado em relação às experiências estéticas 

na educação ambiental. Para responder esta pergunta, propusemos um levantamento 

cienciométrico, o qual analisou quantitativamente as produções nos últimos anos em relação aos 

parâmetros: regionalidade das publicações; ano e número de citações por ano. As buscas foram 

realizadas entre os meses de setembro de 2021 a janeiro de 2022 na base de dados da Scielo, Web 

of Science e Scopus. Todos os títulos e resumos foram lidos, mas nem todos foram selecionados 

para análise do presente estudo, por fugirem do escopo da pesquisa. Os resultados evidenciaram 

a importância dos pesquisadores brasileiros dentro do tema pela expressividade de artigos 

nacionais selecionados para a pesquisa. Em relação ao ano de publicação, os resultados mostraram 

o campo recente e crescente de estudos de experiências estéticas na EA, justificado pelo 

dinamismo no modo de fazer ciência influenciado pelas tecnologias e inserção dos nativos digitais 

na academia que resulta na massificação da produção científica. No quesito citação por ano, 

podemos relacionar a relevância de um artigo pelas quantidades de citações, isto é, artigos 

relevantes são aqueles que além de possuírem um alto número de citações ainda são citados por 

um período de tempo maior do que acontece com outras publicações. Artigos das ciências 

humanas e sociais possuem um tempo de meia vida maior, geralmente de 10 anos, e demoram 

mais para começarem a serem citados. Todavia, nossos dados apresentaram situações conflitantes 

com essas afirmações, pois os trabalhos mais recentes (2009, 2015, 2018 e 2019) são os mais 

citados. Uma possível explicação está associada a correntes filosóficas contemporâneas que têm 

aparecido como referenciais teórico-metodológicos nesses artigos na última década. 
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Durante a realização do programa federal Ciências sem Fronteira (CsF) ficou nítida a deficiência 

de aprendizado de línguas estrangeiras no Brasil. Os alunos participantes não tinham 

conhecimento de línguas necessário para realizar intercâmbio em países cuja língua não fosse 

português ou espanhol. Por conta dessa dificuldade, o MEC criou o Inglês sem Fronteiras, que 

posteriormente se transformou no Idiomas sem Fronteiras (IsF). Esse programa federal tinha 

como objetivo preparar os estudantes das universidades brasileiras para realizar intercâmbio 

acadêmico no exterior. A demanda por cursos preparatórios de alemão foi superior à oferta dos 

cursos existentes, revelando o alto interesse por parte da comunidade acadêmica pelo idioma. 

Atualmente, os envolvidos no programa IsF-Alemão estão trabalhando na adaptação e atualização 

de material didático já existente, a fim de viabilizar a oferta de cursos de alemão no modo online 

futuramente. O presente trabalho teve como objetivo realizar a adaptação e a pilotagem do Modul 

III - Im Hochschulkontext kommunizieren, e para isso os estudantes do curso piloto avaliaram o 

material através de questionários. O material adaptado teve como premissa o uso de questões 

originais e imagens gratuitas de uso público. A diagramação foi realizada no InDesign, e teve a 

intenção de preparar um material visualmente atrativo e que facilitasse o aprendizado. O curso 

piloto teve uma duração de 16h totais, e contou com dois professores, sendo um deles observador. 

O nível linguístico requerido para se inscrever no curso era, pelos menos, A2 no quadro comum 

europeu. Para isso, foi utilizado um teste de nivelamento online Sprachtest.de para avaliar os 

alunos. As inscrições superaram o número de vagas (25), portanto, como critério para preenchê-

las, foi utilizado a ordem de inscrição no curso. Para avaliar esse material didático, foram feitos 

dois questionários. O primeiro avaliava o perfil do aluno e o primeiro capítulo do Modul III. O 

segundo questionário avaliava o segundo e o terceiro capítulo do material. O resultado dos 

questionários mostrou que o material foi bem recebido pelos alunos em geral, elogiando a 

organização, o conteúdo e o layout. Mas foi solicitado pelos alunos, algumas questões de 

gramática que envolvessem o tema apresentado no material. Os dados coletados contribuem para 

a melhoria do material e para o desenvolvimento dos outros módulos, como também para futuras 

ofertas de cursos de alemão pelo IsF. 
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A presente pesquisa tem como objetivo analisar o dever de informar decorrente da boa-fé objetiva 

na fase pré-contratual e a sua existência, bem como a sua extensão, nos contratos de compra e 

venda de participação societária. Durante a fase das negociações, o adquirente necessita de 

informações sobre a sociedade-alvo para permitir uma decisão de investimento bem informada. 

Contudo, verificam-se situações de ausência, defeituosidade, ou, ainda, falsidade das 

representações prestadas pelo alienante. Nesse sentido, busca-se examinar se existe um dever 

geral de informar em contratos empresariais, ou se este surge apenas em situações excepcionais, 

haja vista serem contratos que se presumem paritários. Além disso, procura-se analisar o regime 

e os requisitos da responsabilidade pré-contratual, bem como as consequências jurídicas 

ocasionadas pela violação ao dever de informar. A presente pesquisa também busca investigar a 

possibilidade de se indenizar os prejuízos causados pela falha ao dever pré-contratual de informar, 

verificando como ocorre a fixação da indenização, a partir dos conceitos de interesse contratual 

positivo e negativo. A metodologia utilizada foi o método dedutivo, partindo de premissas gerais 

para conclusões específicas, a fim de realizar uma análise conceitual-teórica, a partir do exame 

de materiais bibliográficos, por meio das teorizações de autores que estudam o tema, e com base 

em levantamento jurisprudencial, avaliando o comportamento dos tribunais brasileiros quanto à 

matéria. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que o dever de informar não é ilimitado e 

apresenta diferentes intensidades, conforme determinados critérios subjetivos e objetivos. Ainda, 

constatou-se que, nos contratos de alienação de participação societária, a questão mais intrincada 

é traçar a linha de demarcação entre o dever de informar do vendedor e o ônus de se informar do 

próprio comprador, principalmente quanto às questões que este já conhece, ou que poderia 

conhecer com uma atuação diligente. Também se averiguou que o regime da responsabilidade 

pré-contratual, fundado na violação ao dever de informar, gera apenas efeitos indenizatórios, não 

tendo o condão de, por si só, atuar no plano da validade. Por fim, concluiu-se que, embora as 

ideias de interesse positivo e negativo não se mostrem de todo adequadas, estas podem ser úteis 

para orientar a delimitação do dano indenizável por violação ao dever pré-contratual de informar. 
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Os serviços-escola de Psicologia são importantes recursos tanto para a formação profissional 

quanto para a oferta de serviços psicológicos para a população geral, em complemento à rede de 

serviços em diversas áreas em preço reduzido ou gratuito para a população. Nesse contexto, a 

pandemia da Covid-19 teve importantes efeitos na saúde mental da população. Com base nisso, 

o presente estudo visou caracterizar e comparar as populações atendidas nas clínicas-escola de 

Curitiba (PR) antes e após o início da pandemia da Covid-19 (ou seja, 2019 e 2020), com relação 

às características sóciodemográficas e epidemiológicas a seguir: 1) adesão (utilizada como um 

significante para o não-abandono, ou seja, o paciente foi encaminhado, ou continuou o tratamento 

com o próprio estagiário fora do serviço-escola, ou então obteve alta); 2) não adesão (desistência); 

3) sexo e gênero; 4) idade; 5) cidade e bairro de residência; 6) escolaridade; 7) profissão; 8) renda; 

9) composição familiar; 10) fonte do encaminhamento; 11) indicação a outros profissionais; 12) 

queixa ou demanda. Trata-se de uma pesquisa documental que  ̧após a aprovação no Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná, analisou os dados dos prontuários de 

adultos que realizaram atendimento psicoterapêutico de qualquer modalidade concedidos pelos 

serviços-escola que aceitaram participar da pesquisa. Devido a problemas no acesso aos locais 

convidados a fazer parte da pesquisa e da tramitação do projeto em Comitê de Ética em Pesquisa, 

apenas recentemente os dados puderam ser coletados. Desta forma, foram acessados prontuários 

de dois serviços-escola de Psicologia de Curitiba, totalizando 427 casos. Os dados estão sendo 

organizados para análises descritivas e inferências entre características da clientela e adesão, e o 

efeito da pandemia na procura por esses serviços. Preliminarmente, observa-se que as queixas 

mais frequentes das clientelas de ambos os serviços analisados são depressão e ansiedade. Até o 

momento, os dados corroboram a importância dos serviços-escola de Psicologia como parte da 

rede de atenção em saúde mental, em virtude do aumento da necessidade por tais serviços, durante 

a pandemia. 
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O presente relatório buscou realizar revisão bibliográfica sobre o processo de criminalização dos 

movimentos sociais, em particular do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, partindo 

da crítica marxista ao Direito proposta pelo jurista soviético Evguiéni  Pachukanis. Em sua crítica, 

Pachukanis aponta para o fato de que o direito moderno - a forma jurídica consolidada a partir da 

Revolução Francesa - consiste na formalização abstrata da subjetividade jurídica como átomo da 

relação social que garante a livre circulação de mercadorias equivalentes. Interessou-se por 

ressaltar que, historicamente, o direito penal segue a mesma linha, havendo evidente harmonia 

dos seus critérios  à forma jurídica, sendo isto convergente com o fenômeno da criminalização, 

apontando para um padrão de harmonização do contexto social em uma dada conjuntura. O papel 

do direito é central neste processo, pois estabelece, regula as formas de fluxo do capital, 

cristalizando-as e, por meio do direito penal, discriminando, coagindo e punindo os contrastes e 

alteridades. Neste ponto se inseriu a análise a ascensão do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra - MST na segunda metade do século XX no Brasil, na luta pela efetivação da Reforma 

Agrária no país que enfrenta o paradigma da propriedade privada da terra, o caráter capitalista da 

agricultura moderna, sua expansão e a absolutização da propriedade fundiária, fomentados pelo 

caráter extrativista e exploratório do capitalismo dependente existente na América Latina. 

Formado o quadro e delimitadas as personagens envolvidas, integrou-se o processo de 

criminalização ao caso concreto tanto no que se refere à criminalização midiática que aponta para 

a construção de uma vulnerabilidade à opinião pública, moral levando à ilegitimidade social, 

quanto para a criminalização formal, isto é, legal, jurídica propriamente dita. Neste cenário, a 

pretensão do movimento social é insurgente em face do direito vigente e caminha para uma 

hostilização cada vez maior por parte do direito e do Estado, uma vez que aponta para a crítica da 

utilização do aparelho do Estado para fins de perseguição das atividades de reivindicação e 

contestação da ordem social injusta que o capitalismo representa. 
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Metodologia: Por meio de mapeamentos de comentadores de John Locke e Immanuel Kant, a 

metodologia dessa pesquisa consiste em fichamentos dos  textos mapeados com o foco numa 

busca aprofundada do tema propriedade em Locke e a critica de Kant á ela. Perguntas como; 

Como surge?Se desenvolve?O problema de Deus em Locke, contrato e estado de natureza?. Após 

isso, o foco é um debate entre esses autores para ao fim, adentrar apenas na propriedade para 

Kant. Na pespectiva da Doutrina do Direito de Kant, encontramos conceitos que entram em 

contraposição com a teoria de John Locke em relação a propriedade privada, cujo primeiro ponto 

se dá na distinção do que é o direito natural do homem. Logo, em Immanuel Kant, o direito natural 

é fundamentado na razão humana, tendo como máxima e consequência, a liberdade. Portanto, 

todos os outros direitos derivam da liberdade. Por outro lado, John Locke defende na sua teoria 

da justificação da propriedade privada o trabalho, sendo também, o direito natural do homem 

dado de forma divina. Dessa forma, de maneira geral, a propriedade privada na filosofia kantiana 

possue aspectos mais complexos, uma vez que adentra o âmbito do direito jurídico, isto é, a 

propriedade é entendida de duas formas no direito como um todo, denominadas por Kant de 

posse(s). Uma posse inteligível e uma posse empiríca.  Locke, por outro lado, ao fundamentar a 

propriedade no trabalho, utiliza-se de argumentos naturais para isso, pois, uma vez que Deus deu 

á todos os homens a terra de modo igualitário, a propriedade privada só é possivel por meio da 

alteração realizada naquela terra pelo esforço fisíco do homem. Nesse ponto, há uma 

contraposição entre esses dois filosófos, na qual, na obra A Doutrina do Direito, Kant constroe 

novas ánalises e denominações acerca da propriedade no direito além das duas formas de posse, 

como por exemplo, o que é a ocupação - aquisição originaria-, a ideia racional da Terra e a vontade 

conjunta. Todos são sub-temas discutidos por Kant em sua obra, para justificar a propriedade 

dentro do uso racional e não divino, como fez Locke. Portanto, a partir dessas distinções e escritos 

de John Locke, como o livro ''Ensaio sobre a verdadeira origem extensão e fim do governo civil'', 

essa pesquisa parte para um objetivo de ánalise de pontos que são convergentes ou não, acerca da 

propriedade privada e sua possível origem, em Immanuel Kant e John Locke. Para ao fim, essa 

pesquisa alcançar um debate profundo entre esses dois filósofos sobre a propriedade privada e a 

relevância do pensamento de Kant sobre o tema. 
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A finalidade deste projeto é pesquisar a história do harmônio, instrumento musical de sopro com 

teclado, depósito de ar, palhetas livres e sem tubos tradicionalmente muito utilizado em igrejas, 

mas que possui poucos registros atualmente – sobretudo nas igrejas de Curitiba, Paraná, Brasil. 

Este instrumento também é conhecido como melódium, órgão de sala ou órgão expressivo e é 

comumente dividido em dois tipos: com ar comprimido e com ar aspirado, cuja sonoridade é mais 

delicada. Uma das explicações para sua popularidade é devido ao seu custo ser menor do que os 

órgãos de tubos, tornando o instrumento acessível para igrejas mais humildes, bem como 

residências. 

O harmônio é um instrumento musical que teve grande importância na história por democratizar 

o acesso de igrejas sem grandes capacidades financeiras a um instrumento tido como substituto 

do órgão de tubos. Diferentemente destes que possuem registros históricos concretos, os 

harmônios acabaram tendo os seus negligenciados e praticamente esquecidos por ser um 

instrumento mais simples. Deseja-se remontar a trajetória do harmônio e reafirmar sua 

importância histórica, especialmente no acompanhamento do canto litúrgico. 

Por se tratar de um levantamento histórico, serão considerados artigos e documentos físicos como, 

por exemplo, notas fiscais e atas de estabelecimentos comerciais e religiosos, principalmente 

igrejas polonesas. Esta escolha se deve ao fato de que essas paróquias citam a presença de 

organistas em um período onde ainda não existiam órgãos de tubos em suas instalações, 

subentendendo que estavam referindo-se aos harmônios. 

Através de uma análise e levantamento de fontes físicas históricas, deseja-se desenvolver um 

catálogo mais completo destes instrumentos – semelhantemente aos dos órgãos de tubos – para 

melhor identificação, entendimento de sua trajetória, principais fabricantes e datas de produção 

para que haja uma melhor compreensão do contexto histórico em que este instrumento musical 

esteve inserido desde sua criação, inserção nas igrejas e residências, apogeu e declínio. 
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A colaboração na produção cientifica é uma prática importante para o avanço das pesquisas e 

beneficia tanto os pesquisadores colaboradores quanto suas instituições com o compartilhamento 

de experiências que ampliam o alcance científico e a qualidade dos estudos. Entretanto, há 

diferentes concepções sobre a materialização da colaboração científica. Não obstante disso, 

encontra-se a rotina acadêmica na área do Direito que também tem se beneficiado dessa práxis e 

tem se deparado com tais questionamentos. Logo, ensejou-se aí a pertinência para a realização 

dessa pesquisa de iniciação científica. Cabe saber como essa prática de colaboração científica tem 

se concretizado no domínio do Direito. A pesquisa objetivou apresentar as práticas de colaboração 

científica presentes na literatura científica, identificar a compreensão das e dos docentes dos 

Programas de Pós-graduação em Direito do Sul do Brasil, que formam o universo dessa pesquisa, 

sobre a coautoria enquanto forma de colaboração científica e descrever a compreensão e as 

práticas de colaboração científica dos docentes dos Programas de Pós-graduação em Direito do 

Sul do Brasil por meio da coautoria. Para isso, desenvolveu uma pesquisa exploratória e de 

levantamento apoiada na revisão da literatura sobre o tema colaboração científica e na aplicação 

de um questionário como instrumento de coleta de dados aplicados às e aos docentes dos 

Programas de Pós-graduação em Direito do Sul do Brasil. A revisão da literatura permitiu 

reconhecer o conceito, a importância e os tipos de colaboração científica, bem como identificar a 

coautoria como um desses tipos e a forma mais reconhecida e expressiva de colaboração na 

ciência. A análise dos dados obtidos por meio do questionário permitiu descrever a compreensão 

e as práticas de colaboração científica por meio de coautoria como práxis no domínio do Direito. 

Dessa forma, espera-se que a pesquisa mapeie as dimensões e os alcances da colaboração 

científica na práxis do Direito e averigue que a colaboração científica é não apenas uma estratégia 

para ir além de alavancar a quantidade de pesquisa na área, mas também, para forjar uma base 

teórica que traga possibilidades de avanço nas discussões mais profundas e complexas desse 

domínio e, consequentemente, é parte significativa no processo de construção do conhecimento. 
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Esta pesquisa objetivou formular diretrizes e orientações para o manejo das crises em saúde 

mental a partir das contribuições teórico-metodológicas da Patopsicologia Experimental de 

Zeigarnik, campo da Psicologia Histórico-Cultural. Como objetivos específicos, buscou-se: a) 

identificar as formulações da Patopsicologia Experimental com potencial para explicar o que são, 

como funcionam, por que ocorrem e como devem ser manejadas as crises em saúde mental; b) 

verificar, via entrevistas, como psicólogas/os histórico-culturais que atuam no campo da saúde 

mental compreendem e manejam as crises em saúde mental; c) articular os dados obtidos nas 

entrevistas com as contribuições da Patopsicologia e da Psicologia Histórico-Cultural, de forma 

a subsidiar a atuação prática no campo da Atenção Psicossocial. Para tanto, buscou-se realizar 1) 

uma revisão de literatura não sistemática de materiais relacionados à Patopsicologia Experimental 

e de materiais selecionados em levantamento bibliográfico no Portal da CAPES e na Biblioteca 

Brasileira de Teses e Dissertações; e 2) entrevistas com psicólogos histórico-culturais que 

trabalham/ trabalharam por pelo menos um ano no atendimento a crises em saúde mental. No 

estudo das obras selecionadas, identificou-se contribuições nas formulações de Zeigarnik acerca 

das alterações de consciência, memória, percepção, capacidade de trabalho mental, pensamento e 

personalidade, com especial destaque à última. As alterações de personalidade, para Zeigarnik, 

dizem respeito: a) a modificações na estrutura hierárquica de motivos do sujeito; b) ao surgimento 

de necessidades patológicas; c) a alterações na formação de significados; c) a prejuízos no 

subcontrole do comportamento. Todos estes processos podem caracterizar e/ou explicar as crises 

em saúde mental, na medida em que são considerados em conjunto com a determinação social do 

sofrimento psíquico associado às crises. Em relação às entrevistas, verificou-se que a entrevista 

de maior contribuição à pesquisa foi realizada com uma pesquisadora do campo da Patopsicologia 

Experimental, que conseguiu articular uma análise (ainda que não estruturada previamente) das 

crises em saúde mental a partir dos estudos de Zeigarnik sobre as alterações da atividade psíquica. 

Como resultado da articulação entre o estudo teórico e a entrevista, espera-se sistematizar 

diretrizes para o manejo das crises capazes de produzir sentidos pessoais humanizados e maiores 

níveis de autonomia. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1144 

A GUERRA JURÍDICA - LAWFARE NO CONTEXTO DAS GUERRAS HÍBRIDAS NA 

AMÉRICA LATINA. UM OLHAR A PARTIR DAS ABORDAGENS DO TERCEIRO 

MUNDO AO DIREITO INTERNACIONAL – TWAIL 

Nº 202211424 

Autor(es): Cesar Toyokazu Hirose 

Orientador(es): Larissa Liz Odreski Ramina 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: IC BALCÃO 

Palavras-chave: Guerra Híbrida, Guerra Jurídica, Neoliberalismo 

 

O lawfare - contração da palavra law (direito) com warfare (guerra) -, que em português é 

traduzido como guerra jurídica, é o nome dado ao fenômeno do uso estratégico do direito, lato 

sensu, com fins a deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo. Essa é a definição mais 

comumente utilizada pelos estudiosos no assunto, havendo, por óbvio, pontuais diferenças de 

autor para autor. Constata-se que o lawfare, nos termos supracitados, é um fenômeno recente que, 

em que pese atinja vários países, tem maior e mais representativa incidência na América Latina. 

A guerra jurídica, ainda, guarda estreita relação com as guerras híbridas, eis que se trata de um 

conflito indireto (guerra não convencional), o qual, ao invés do uso de armas e táticas 

convencionais, utiliza-se de outros meios - notadamente, o direito interno -, para alcançar o 

mesmo resultado que uma guerra tradicional alcançaria. É sob esse contexto que o presente 

trabalho se debruçou, objetivando analisar, em primeiro lugar, o conceito e desenvolvimento das 

guerras híbridas. Em seguida, o trabalho teve a pretensão de visualizar o fenômeno do lawfare, 

estudando o fenômeno para entender a sua definição, seus meios de atuação, alvos e 

patrocinadores. Adiante, visou-se verticalizar a discussão para observar a relação, se existente, 

entre o lawfare e o neoliberalismo. A pesquisa chegou a alguns resultados: entre eles, 

principalmente, a de que o lawfare é um rebuscado instrumento dos Estados Unidos, principal 

país patrocinador do neoliberalismo, a fim de intervir na política e economia dos países periféricos 

latino-americanos cujos líderes nacionais vão na contramão da agenda neoliberal. Dessa maneira, 

a pesquisa concluiu que o lawfare está necessariamente conectado com o neoliberalismo, 

elemento este que faz com que o fenômeno se diferencie de outros que também são lesivos ao 

Estado Democrático de Direito. Adicionalmente, verificou-se que a definição de lawfare acima 

comentada esteja, quiçá, apenas parcialmente correta, uma vez que não faz menção ao sujeito 

ativo do fenômeno, qual seja, os Estados Unidos. O trabalho utilizou-se da metodologia lógico-

dedutiva, apoiando-se sob a técnica de pesquisa bibliográfica e documental. 
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Este resumo aborda sobre o projeto de estudo da ciência com o uso do sistema Science of Science 

tool (Sci2) com o intuito de realizar o entendimento do mesmo e como fazer a importação do 

arquivo com os dados necessários para o estudo de artigos, onde será utilizado em diversas bases. 

O sistema teve como funcionalidade auxiliar em todas as etapas do processo de carregamento, 

preparação, processamento, análise, modelagem e visualização de dados em diversos formatos 

suportados, nesse projeto realizamos um estudo para inserir um arquivo EXCEL no sistema. Logo 

após o estudo da ferramenta, passamos para o próximo passo, pesquisamos diversos artigos 

relacionados com o tema da pesquisa, de diversos professores, de diversas 

universidades/faculdades, logo em seguida o professor Thiago realizou diversas entrevistas com 

os professores conhecidos na área da contabilidade e sustentabilidade para transcrevermos os 

dados para dar continuidade da pesquisa e a resolução da tese da mesma. Tem sido uma pesquisa 

metodológica, com entrevistas, captação de informações/dados, com maneiras e procedimentos 

para chegar a solução esperada ao nosso objetivo final para formalizar um documento 

demonstrativo que expressamos o ativo e passivo ambiental natural num determinado momento 

e evidenciarmos, de forma sintética, as contas da gestão ambiental natural da célula social. 

Estamos chegando ao final da pesquisa, para os próximos passos será redirecionado novas 

atividades para auxiliar o levantamento do tema "balanço ambiental" na área da contabilidade, e 

onde a pesquisa mostra que a contabilidade é sim importante em outras áreas, e não só como 

"contador", que pode sim auxiliar e produzir em outros aspectos, como o mencionado na pesquisa, 

a sustentabilidade. Este trabalho trouxe uma análise muito profunda sobre a junção dos dois 

assuntos que parecem estar distintos, mas não, eles estão bem próximos um do outro, o projeto 

está mostrando com os dados captados para auxiliar vários profissionais e futuros profissionais 

também que buscam utilizar a contabilidade de uma forma diferente e muito útil no ramo da 

sustentabilidade. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1146 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AGENDA 2030 DA ONU NO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS 

PROCESSOS DE FEMINICÍDIO INSTAURADOS NO PARANÁ ENTRE  09/18 E 09/19 

Nº 202211432 

Autor(es): Gabriela Wilxenski Rodrigues 

Orientador(es): Clara Maria Roman Borges 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Dosimetria Da Pena, Feminicídio, Violência De Gênero 

 

Considerando a adoção da Agenda 2030 da ONU pelo CNJ – especificamente ODS 5 um dos 

objetivos sustentáveis relativo à igualdade de gênero – a pesquisa buscou desenvolver uma análise 

da atuação do sistema de justiça criminal paranaense em relação aos crimes de feminício, dos 

autos processuais deste recorte temporal. Almejando um diálogo com as questões atinentes à 

violência de gênero, especificou-se a análise para às sentenças condenatórias ou absolutórias dos 

casos julgados durante o ano de 2019, o que se verificou foi a (in)consistência da arguição do MP, 

que o discurso proferido em suas alegações finais não foi, de fato, sustentado no procedimento de 

qualificação e dosimetria da pena. Portanto, questionou-se o modo como o MP procedeu com o 

tratamento das questões de violência de gênero, verificando como sua atuação não contribuiu para 

a redução do feminicídio no Estado do Paraná, e que se trata de uma postura adotada para 

naturalizar essa tipicidade de violência, possibilitando-a que se torne uma conduta ilícita mais 

tolerável e aceita na sociedade. Este procedimento de verificação empírica foi acompanhado de 

leituras sobre os temas correlatos à sua dimensão, de modo que se fez-se uma abordagem dos 

textos legislativos respectivos à violência de gênero e as produções teóricas das feministas 

decoloniais e do Processo Penal Feminista. Com esse ponto de partida crítico-teórico, realizou-se 

a análise crítica dos dados coletados. Das 112 denúncias de feminicídio em andamento no Estado 

do Paraná, em 2019, totalizaram-se um universo de 35 sentenças condenatórias protocoladas, após 

a análise dos elementos destas sentenças, foi reunida uma quantidade de informações objetivas, 

que permitiram a visualização do quadro de banalização dado ao tratamento desses processos e 

seus julgamentos. Assim, fez-se mais um recorte, questionou-se a lacuna de dados identificada 

em 80% das sentenças condenatórias: a conduta social do réu. Das 35 sentenças analisadas, apenas 

5 apresentaram informações relativas à conduta social do réu em seu procedimento de dosimetria 

da pena. Iniciou-se a análise dos perfis dos cinco réus em que a conduta social foi perquirida, 

observou-se dentro dos autos a ausência de fator unânime. Contudo, identificaram-se fatores 

comuns, que foram analisados e indicaram um possível padrão procedimental na dosimetria da 

pena das comarcas do Estado do Paraná que apontaria quais réus que terão sua conduta social 

analisada no procedimento de dosimetria da pena nos casos de feminicídio. 
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Tanizaki Jun’ichirô (1886 – 1965) destacou-se como um escritor da modernidade japonesa devido 

às controvérsias geradas pela sua escrita, ao ser acusado de hedonista e de criar personagens 

femininas irreais. Com isso, a pesquisa visa analisar a veracidade das ações dessas personagens, 

comparando-as com o padrão comportamental das mulheres japonesas nas respectivas épocas em 

que as histórias são ambientadas. Para essa análise foram utilizadas as obras A vida secreta do 

senhor de Musashi (武州公秘話), Retrato de Shunkin (春琴抄), Cortador de juncos (蘆刈) e 

Amor insensato (痴人の愛). Além de pesquisas bibliográficas sobre Tanizaki Jun’ichirô e sua 

literatura, a partir de uma metodologia de pesquisas teóricas bibliográficas e comparativas 

procurou-se verificar características que se repetem nas obras do autor e o que pode influenciar 

na escrita de suas personagens. Obras sobre a mulher japonesa ao longo dos períodos históricos 

do país também foram utilizadas. Como resultado, é perceptível a mudança na escrita de Tanizaki 

ao longo das décadas: apesar de, gradualmente, passar a idolatrar a cultura japonesa em 

detrimento da estrangeira, a caracterização das mulheres desejadas pelos personagens principais 

praticamente não mudou ao longo de sua carreira literária. Sádicas, dominadoras, destrutivas e 

belas, essas características estão sempre se repetindo entre as protagonistas femininas das 

narrativas. Semelhantemente, os personagens principais masculinos têm várias similaridades 

entre si, como o hábito de idolatrar e idealizar a figura feminina, assim como ter fixação pelas 

mulheres cruéis e o fetiche pelos pés femininos. De um modo ou de outro, as narrativas de 

Tanizaki tornam-se dinâmicas devido às mulheres, que contribuem significativamente para as 

transformações sofridas pelos protagonistas masculinos. 
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A presente pesquisa de IC tem como objetivo analisar e descrever a presença da cultura teatral 

inserida na revista mensal de arte, Joaquim (em homenagem a todos os Joaquins do Brasil). 

Idealizada e editada pelo escritor Dalton Trevisan (1925), entre 1946 e 1948, na cidade de 

Curitiba, essa publicação se tornou uma referência como porta-voz de uma geração de escritores, 

críticos e poetas em âmbito local, regional e nacional. A revista, que teve 21 números, tinha o 

intuito de atualizar a discussão local em termos de modernidade literária influindo também nas 

artes plásticas e artes cênicas. Destaca-se no projeto da revista, a colaboração de Poty Lazzarotto 

(1924 - 1998) como ilustrador, cuja obra artística teve importante repercussão fora de Curitiba. 

Com a participação de outros pintores como Cândido Portinari (1903-1962) e Di Cavalcanti 

(1897-1976) no projeto editorial de alguns exemplares, a revista focava em primeiro lugar na 

literatura, porém também contemplava conteúdos referentes à uma cultura teatral. Esse conteúdo 

sobre a cultura teatral no periódico é objeto de nossa descrição, análise e interpretação. Em relação 

ao conteúdo teatral, verificamos a presença enfática de trechos de peças (textos teatrais), com 

especial destaque para o dramaturgo estadunidense Eugene O’Neill, cuja tradução dos fragmentos 

é de autoria de Waltensir Dutra e Poty Lazzarotto. Foram localizados 07 conteúdos relacionados 

ao “assunto teatral”, onde identificamos a nacionalidade, temporalidade e gênero textual. Como 

metodologia, inventariamos os conteúdos atinentes à reflexão sobre dramaturgia e teatro no 

interior do projeto editorial do periódico; indexamos e descrevemos os materiais encontrados, e 

disponibilizamos, ao final do trabalho, um índice temático e onomástico do conteúdo teatral. 

Além do inventário desse repertório, buscamos com nossa pesquisa, compreender qual foi o papel 

da revista na promoção da dramaturgia e do teatro em relação ao conteúdo literário. Quando 

possível, nomeamos os artistas que fizeram parte do corpo editorial da revista e que, de maneira 

direta (traduções, adaptações) ou indireta (ilustrações), abordaram temas atinentes à cultura 

teatral. A pesquisa encontra-se em andamento e ao final do trabalho, apresentaremos de modo 

sistematizado considerações acerca do repertório de conteúdos teatrais.  Nesta ocasião 

apresentaremos os resultados finais por meio de tabelas descritivas atinentes aos conteúdos 

referendados. Note-se desde já que, de um total de 21 exemplares, em 07 é que pudemos perceber 

a presença consistente de indícios de uma cultura teatral 
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O presente trabalho tem como objetivo analisar a representação animal no conto Buffalo Gals, 

Won’t You Come Out Tonight de Ursula Le Guin. Para isso, foram estudados textos teóricos que 

exploram diversos temas presentes no conto, como a figura do coiote e as culturas nativo 

americanas. Refletiu-se também sobre papel do animal na sociedade a partir da antropologia 

cultural contemporânea. O conto tem como personagem principal uma menina chamada Myra, 

que entra como única humana numa comunidade de animais. Na cidadezinha para que a menina 

é levada, os moradores animas são vistos como people, ideia que reflete a cosmovisão indígena 

americana, em que todos os seres podem assumir o status de pessoas. Para Myra, os animais tem 

forma humana e vestem roupas familiares, porém eles ainda mantêm suas diferenças. Dentre os 

personagens se destaca a Coyote, que acolhe a menina humana e cria uma relação tão próxima 

com ela que passa a ser chamada de mãe. Na introdução do livro, a autora explica que em nossa 

sociedade os animais, crianças e mulheres são o Outro, enquanto o homem civilizado é o centro. 

Nesse conto, porém, ocorre uma mudança de perspectiva: como Myra adentra um mundo 

composto por animais, ela está no papel do Outro e precisa se adaptar as regras desse lugar. 

Percebe-se assim, como resultado da pesquisa, que a autora utiliza o antropomorfismo para 

aproximar o humano e o animal, assim como valorizar as diferenças dos personagens, que 

possuem características e funções únicas. Além disso, ao narrar a questão do Outro de uma 

perspectiva diferente, a autora elaborou uma história complexa capaz de pensar a relação humano-

animal de forma diferente, valorizando a diversidade e subjetividade de todos os personagens, 

sejam animais humanos ou animais mesmos. Em conclusão, ao refletir pensamentos de nativos 

americanos, teorizar o Outro e propor uma nova perspectiva, Le Guin possibilita que o leitor entre 

numa nova comunidade junto à personagem principal e reconsidere a relação humano-animal 

existente na sociedade atual. 
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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 como continuidade e descontinuidade da relação 

com o outro no tempo e de um produto que, além de representar uma forma de vida alheia, também 

instaura uma forma própria e singular de vida –, esta pesquisa parte do levantamento e do estudo 

de um conjunto de referências relevantes do pensamento contemporâneo acerca da vida, morte 

e/ou alteridade animal/vegetal, com o objetivo específico de identificar relações produtivas e 

discutir suas possíveis contribuições para um pensamento da tradução como forma de vida. 

Primeiro, fizemos o levantamento do corpus bibliográfico. Em seguida, delimitamos esse corpus, 

privilegiando autores como Derrida, Bataille, Canguilhem, Deleuze, Uexküll, Coccia e Viveiros 

de Castro. No processo de leitura, pontuamos traços distintivos entre as obras selecionadas. A 

partir disso, constatamos que as reflexões de alguns autores poderiam oferecer importantes ganhos 

epistemológicos para os estudos da tradução. Dentre os resultados da discussão das possíveis 

relações entre essas reflexões e a tradução, destacamos aquelas que tomam por base o pensamento 

de Canguilhem. Considerando suas observações sobre as diferenças das formas de vida e os 

obstáculos para a generalização de estudos realizados em um único vivente, verificamos que, se 

o texto traduzido for considerado como uma forma de vida, a analogia na relação original-

traduzido seria imprópria, dado que, segundo Canguilhem, qualquer mudança radical na 

“totalidade” de um vivente faz com que ele se torne outro, i.e., tentar buscar no texto traduzido 

características generalizadas a partir da especificidade do texto original seria perder de vista a 

alteridade que se constitui com a metamorfose radical para outra língua, e, portanto, para outra 

forma de vida. Também constatamos que inferências sobre a tradução de textos literários e de 

textos técnicos não são necessariamente compatíveis e intercambiáveis, porque esses tipos 

diferentes de texto apresentam pontos de partida, modos de leitura e objetivos muito diferentes. 

Essa distinção entre tradução de textos literários e de textos técnicos seria associável ao 

argumento de Canguilhem sobre as diferenças entre espécies: uma generalização só pode ser feita 

em relação a características semelhantes - não basta considerar que duas espécies sejam de 

viventes (ou que sejam traduções), há uma alteridade constitutiva que implica a analogia como 

hipótese e não como dado.  
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A BNCC DO ENSINO MÉDIO E RAZÃO INSTRUMENTAL: ANÁLISE DOS 

DISPOSITIVOS REGULATÓRIOS DA REFORMULAÇÃO CURRICULAR NA REDE 

ESTADUAL DO PARANÁ. 

Nº 202211471 

Autor(es): Thomas Yu Yamamoto 

Orientador(es): Renata Peres Barbosa 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Formação Das Juventudes, Lei 13415/2017, Reforma Do Ensino Médio 

 

A Reforma do Ensino Médio é proposta através da Medida Provisória MP 746/2016, trazendo 

consigo uma série de mudanças para esta etapa da educação básica. A literatura tem realizado 

uma crítica contundente tanto do processo quanto dos pressupostos trazidos pela Reforma, que 

podem alterar diretamente a organização da educação básica e o aprofundamento das 

desigualdades educacionais. Diante desse cenário, o objetivo da pesquisa ora apresentada consiste 

em realizar uma análise do que se tem publicado sobre a Reforma do Ensino Médio, utilizando 

como fontes as produções bibliográficas publicadas nos portais periódico Capes e Scielo, com o 

intuito de aprofundamento do debate e compreensão dos possíveis desafios, impactos e 

implicações para a escola e para a formação das juventudes. Para isso, como encaminhamento 

metodológico, a pesquisa foi organizada em duas etapas, uma primeira, de caráter exploratório e 

quantitativo, consistiu no mapeamento das publicações, com o recorte temporal do ano de 2017 a 

2021. Já a segunda etapa da pesquisa consistiu em uma categorização das temáticas apresentadas 

no levantamento, com recorte analítico para a categoria formação das juventudes. Como 

resultados foram contabilizados 346 artigos no total, agrupados em 8 categorias temáticas, a saber: 

1) formação de professores; 2) currículo; 3) medida Provisória 746/2016; 4) materiais e recursos 

didáticos; 5) Estado e a relação público-privado; 6) Regulamentação e Implementação da 

Reforma; 7) Movimento de Resistência; 8) Formação das Juventudes; e ainda, 19 títulos 

categorizados como não identificado. Foi realizada uma análise qualitativa da categoria 

“Formação de Juventudes”. Através da leitura dos resumos presentes nos 8 artigos pertencentes a 

categoria, depreende-se que Reforma impossibilita uma formação integral e que a formação da 

juventude fica restrita a uma formação fragmentada, voltada para a adequação para o cenário 

social, uma formação para o mundo do trabalho e até mesmo para a realidade do desemprego. 

Espera-se que a pesquisa contribua para a compreensão do campo e sirva como subsídio analítico 

para outras investigações. 
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SOBRE A MEMÓRIA IMAGÉTICO-DISCURSIVA DOS 25 ANOS DO CELSUL: DO 

ARQUIVO AO PRESENTE 

Nº 202211477 

Autor(es): Fernanda Wojcik 
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Evento: EVINCI 
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O objetivo dessa pesquisa foi a criação da imagem visual do XV CELSUL (2022), a partir de 

pressupostos discursivos, sendo a questão central da proposta uma elaboração que faça convergir 

passado e presente na memória discursiva do Círculo. A metodologia foi a da análise de discurso 

francesa, que concebe as relações entre discurso, memória e imagem; bem como pela análise de 

arquivos de encontros anteriores do Círculo. Estes elementos foram colocados em relação com 

metodologias do design visual e do design da informação. Nas análises foi identificado que a 

regionalidade e a cidade sede de cada evento são partes essenciais da comunicação do encontro. 

Com isso, a logo que foi desenvolvida para o evento de 2022, além de simbolizar a forte questão 

da identidade local, abarcou elementos que fazem sentido ao tema do evento, à sua memória 

histórico-discursiva. Foi considerada a comemoração dos 25 anos do CELSUL, em um momento 

histórico pós-pandêmico, na volta aos encontros presenciais, como um movimento de 

reflorescimento das relações entre os participantes e o evento. Como conclusão, o resultado foi 

uma logo representada pelos seguintes elementos e conceitos: 1) Estrutura do tronco do pinheiro 

araucária, com as formas circulares, representando as flores e frutos das árvores ícones da cidade 

de Curitiba, Araucaria angustifólia e Handroanthus serratifolius; 2) A cor representa a forte 

relação do evento com a UFPR, pois na praça à frente do prédio histórico da universidade existem 

várias árvores de ipê amarelo que florescem suas copas na primavera e deixam as calçadas com 

um tapete dourado quando as flores caem; 3) Os anéis de crescimento que simbolizam a história, 

a memória e o arquivo metafórico das árvores, em uma analogia com condições de produção do 

discurso. Os anéis do tronco da árvore crescem de acordo com o as condições ambientais do local 

em que essa está plantada, assim como o discurso nasce a partir de determinadas condições de 

produção (CP); essas condições fazem parte da historicidade da árvore, assim como as CP 

compõem a historicidade dos sujeitos; 4) Os anéis são atravessados pela rachadura, que representa 

a ruptura, a ausência de linearidade na memória constituída. Assim como o tronco é atravessado 

por algo que desvia o curso do crescimento da árvore, os sujeitos são atravessados pela ideologia 

e um discurso é atravessado por outro; a partir dessa ruptura que surgem novos discursos, como 

os eixos da estrutura e do acontecimento. Essa representação simbólica se relaciona às condições 

históricas de produção e de criação do evento. 
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METODOLOGIA  E COLETA  DE NOTÍCIAS SOBRE RISCOS DE ROMPIMENTO 

DE BARRAGENS EM  JORNAIS DIGITAIS BRASILEIROS  PARA REALIZAÇÃO DE 

ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO 

Nº 202211484 

Autor(es): Izabela Morvan da Silveira 

Orientador(es): Myrian Regina Del Vecchio de Lima 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Cobertura Noticiosa, Desastre Socioambiental De Brumadinho, 

Enquadramento De Notícias 

 

Esta pesquisa buscou recortar a comunicação de risco nas reportagens relativas ao rompimento 

da barragem 1 da Mina do Feijão, em Brumadinho (MG), em 25 de janeiro de 2019, que resultou 

na morte/desaparecimento de mais de 200 pessoas, além de diversas e graves consequências 

ambientais e sociais, alertando para os riscos de outros rompimentos de barragens na região. Em 

relação ao planejamento original foram necessárias duas principais alterações: 1) a coleta das 

notícias foi realizada nas versões digitais de três jornais brasileiros, que originalmente são 

impressos. 2) não foi utilizado o software para coleta inicialmente previsto, por impossibilidade 

de acesso pela via institucional. A coleta do material, realizada manualmente, foi mais lenta, mas 

rigorosa, e buscou trazer subsídios para responder a questão: como três grandes jornais brasileiros 

repercutiram riscos e danos decorrentes desse trágico evento em um período de cobertura de três 

anos – de 25 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2022. O objetivo foi o de compreender, por 

meio de uma análise quantitativa-qualitativa, como as reportagens dos jornais “O Estado de São 

Paulo”, “Folha de S. Paulo, ambos jornais nacionais, e “O Estado de Minas”, jornal regional, em 

suas versões digitais, apresentaram reportagens sobre o rompimento da barragem de Brumadinho 

ao longo de três anos; a metodologia de coleta privilegiou ainda os meses de janeiro de 2020, 

2021 e 2022 – meses de aniversário do evento  –  como amostra qualitativa da pesquisa.  A base 

teórica implicou estudos sobre riscos socioambientais/comunicação de risco, cobertura 

jornalística em reportagens, bem como o entendimento dos métodos de Enquadramento (Framing 

Analyses), para detectar saliências noticiosas, bem como a análise categorial de conteúdo relativa 

à amostra das reportagens coletadas nos meses de janeiro. Todo o material coletado foi organizado 

em planilhas do Excel, com produção de gráficos para a análise quantitativa na primeira etapa; e 

análise interpretativa na amostra das matérias dos meses de aniversário do evento. Como 

conclusão, foi possível confirmar a premissa jornalística do espaçamento noticioso a partir do 

distanciamento temporal do acontecimento principal e a emergência de outros fatos decorrentes 

do desastre na cobertura dos aniversários do evento. Merece registro a prevalência de notícias 

diárias fragmentadas e mais “quentes” no jargão jornalístico e um número pequeno do que se 

considera uma “grande reportagem”. 
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JUSTIÇA RESTAURATIVA E NÃO VIOLÊNCIA EM CASOS GRAVES? ESTUDO DE 

CASO 

Nº 202211485 

Autor(es): Lorenzo Castanho Tramontina 

Orientador(es): Andre Ribeiro Giamberardino 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 
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Palavras-chave: Desinteresse Penal, Interesse Pessoal Do Ofendido, Justiça Restaurativa 

 

Não são raros os casos no Processo Penal brasileiro em que a vítima é intimada a prestar 

depoimento e parece estar desinteressada no processo, isso quando esta sequer comparece em 

juízo. A problemática é simples, mas parece que poucos voltam seus olhares para ela. O 

desinteresse penal da vítima é algo fácil de ser explicado, tendo em vista que quem sofre um 

ataque ao bem jurídico pretende tão somente recuperá-lo, na maior parte das vezes, sendo a 

punição ao agressor mera necessidade de se dar uma resposta à sociedade, que em tese necessitaria 

de garantias em desfavor do criminoso. Entretanto, o que se vê é um paradoxo entre a “justiça 

coletiva”, que se faz em prol de uma resposta à sociedade contra o delinquente que cometeu o 

crime, e o interesse pessoal da vítima, que está majoritariamente voltado para a recuperação de 

seu bem jurídico que foi atacado. É nesse cenário que se precisa encontrar um meio adequado de 

punir. Sendo o objetivo do Direito penal tutelar bens jurídicos e sendo o interesse da vítima, na 

maior parte das vezes, a tutela desse bem, será que devemos sempre nos preocupar em dar, 

também, uma satisfação à sociedade? O presente artigo se destinou à análise de toda essa 

problemática, a fim de buscar uma resposta para tal questionamento. Neste sentido, pretendeu-se 

delimitar as diferenças entre a justiça restaurativa e a justiça retributiva e entender o importante 

papel da vítima no Direito penal, a fim de compreender o paradoxo existente entre uma justiça 

feita em prol do clamor social e uma justiça baseada no interesse pessoal do ofendido. O objetivo 

foi, portanto, através da figura da vítima, demonstrar a importância lógico-jurídica da justiça 

restaurativa no processo penal. Tendo em vista tal propósito, a metodologia utilizada foi a 

explicativa-descritiva, a fim de se atingir um resultado lógico, ao entender a conexão necessária 

existente entre a justiça restaurativa e o papel da vítima no direito penal. Ademais, não se obstou 

a análise crítica a respeito da forma de justiça amplamente aceita atualmente. Isso porque, tal 

análise contribui para o entendimento da relação lógica existente entre o papel do sujeito, a quem 

pertence o objeto jurídico que se pretende tutelar, e a justiça restaurativa, que a partir dele se faz 

legitimar. Sendo assim, o presente artigo procurou demonstrar a importância do que se pretendeu 

defender, ou seja, o papel essencial da justiça restaurativa no Processo Penal brasileiro atual. 
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A COMUNICAÇÃO DE RISCO NA MÍDIA BRASILEIRA: AS GRANDES 

REPORTAGENS NO JORNALISMO IMPRESSO/DIGITAL 
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Reportagem, Riscos Socioambientais 

 

A comunicação de risco nesta pesquisa diz respeito em específico às publicações relativas ao 

rompimento da barragem 1 da Mina do Feijão, em Brumadinho (MG), no dia 25 de janeiro de 

2019, que resultou na morte/desaparecimento de mais de 200 pessoas e diversas e graves 

consequências ambientais e sociais, alertando para os riscos de outros rompimentos de barragens 

na região. A questão de pesquisa assim se apresentou: como três grandes jornais brasileiros 

repercutiram riscos e danos decorrentes desse trágico evento em um período de cobertura de três 

anos – de 25 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2022?  O objetivo do trabalho foi o de 

compreender, por meio de uma análise quantitativa-qualitativa, como as reportagens dos jornais 

O Estado de São Paulo, Folha de S. Paulo (nacionais) e O Estado de Minas (regional), em suas 

versões impressas/digitais, mantiveram a narrativa do pós-acontecimento ao longo de três anos, 

com ênfase nos meses de janeiro de 2020, 2021 e 2022, em suas reportagens/grandes reportagens. 

A base teórica implicou estudos sobre riscos socioambientais/comunicação de risco, cobertura 

jornalística em reportagens/grandes reportagens, além do exame da legislação sobre barragens de 

contenção no país. Após a descrição dos jornais selecionados, a coleta e análise se desenvolveram 

em duas etapas: 1) foram compiladas as reportagens relativas ao tema publicadas no período de 

três anos de cobertura e organizadas em planilhas do Excel, com produção de gráficos para a 

análise quantitativa; 2) após recortes nesse corpus mais amplo, foram organizadas as 

reportagens/grandes reportagens dos meses de janeiro nos anos posteriores ao desastre para 

análise baseada em aspectos do método de enquadramento noticioso, o que permitiu, a partir de 

categorias específicas, verificar as abordagens privilegiadas pelos jornais e, em especial sobre a 

manutenção de alertas de riscos de desastres similares. Ao final, foi possível confirmar a premissa 

jornalística do espaçamento noticioso a partir do distanciamento temporal do acontecimento 

principal e a emergência de fatos secundários, mas importantes do ponto de vista socioambiental, 

na cobertura dos aniversários do evento. Merece registro a prevalência de notícias diárias 

fragmentadas e “quentes” no jargão jornalístico, ao longo do espaço temporal, e um número 

pequeno do que se considera uma “grande reportagem”. 
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A presente pesquisa objetiva interpretar o emprego informal, mais especificamente o trabalho 

doméstico, partindo do pressuposto que esse é resultado de uma organização social estruturada a 

partir do local, e que só pode deixar de ser informal quando medidas protetivas aos trabalhadores 

forem regulamentadas, porém não só sob condições macro, dado que os ecossistemas de um 

estado federativo, tal como o Brasil, é diverso, portanto, as regulamentações deveriam contemplar 

a influência das condições específicas do local sobre a organização social. Caracterizada como 

uma pesquisa qualitativa, se utilizou de materiais bibliográficos (conceitos) e documentais 

relacionados ao Brasil (regulamentações no mundo concreto) para refletir sobre as diferentes 

relações sociais que se estabelecem decorrente da diversidade do ecossistema. A revisão 

conceitual encontra-se parcialmente concluída, e a documental em fase de leituras. O conceito de 

trabalho está atrelado tanto a um ao estilo de vida, ou seja, a uma estrutura de sociedade como a 

um conceito genérico que não contempla as especificidades das diferentes organizações de 

produção e distribuição dos diferentes locais, sentido ontológico. Filosoficamente, essa condição 

é exequível dado que o conceito de trabalho decorre da relação homem natureza. Como categoria, 

o trabalho está em constante revisão. No Brasil, que por mais de 500 anos os trabalhadores 

domésticos estiveram desassistidos de proteção social institucional. Com base nesse, a 

informalidade subsiste ao local, fazendo parte de uma condição estrutural: no caso do Brasil, ela 

decorre da relação empregado e empregador, em que ambos sujeitos encontram benefícios, e que 

não são suficientemente representativos para mudar as condições estruturais e impostas pela 

natureza frente ao marco normativo federativo. Certamente, isso não significa que seja a melhor 

combinação, mas essa decorre da relação de homens livres, ou seja, do neoliberalismo. 
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PLANO DE TRABALHO - CAP. 1 "A HISTÓRIA DA MADEIRA" 
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A madeira é um dos poucos materiais que acompanham o ser humano desde o momento em que 

ele nasce até o momento em que ele morre. Costuma-se dizer que a madeira está presente do berço 

ao caixão das pessoas, pois esses dois principais elementos que representam a vida e a morte são 

comumente feitos de madeira, além de toda a madeira utilizada ao longo da vida de cada 

indivíduo. O objetivo desse projeto é de compilar, em um livro, informações a respeito do papel 

desses elementos tão presentes ao longo da história humana, visando dar ao leitor uma ideia da 

sua magnitude. A primeira parte do projeto refere-se à pesquisa bibliográfica e escrita do primeiro 

capítulo do livro, que versa sobre a história da floresta e da madeira ao longo da história da 

humanidade. Este estudo apresenta como objetivos principais: levantamento, análise e 

compilação de informações, abordando a evolução dos aspectos históricos, culturais e a própria 

relação humana com floresta-árvore-madeira, no formato de um livro; e a produção de um banco 

de imagens. O objetivo primordial é, então, despertar a população sobre o papel da floresta, da 

árvore e da madeira como protagonista na cultura emergente do desenvolvimento sustentável e 

sobre sua importância ao longo da história e da cultura da humanidade. A metodologia utilizada 

foi a seleção e leitura de materiais considerados essenciais para a escrita do primeiro capítulo. Foi 

feito um fichamento dos artigos e livros, resumindo as principais ideias e considerando pontos 

importantes e relacionados aos capítulos do livro. Algumas das literaturas possuíam informações 

complementares e úteis para mais de um capítulo do livro. Essas ideias foram divididas em 

documentos específicos de cada capítulo. Tendo em vista o teor desse projeto, os resultados 

obtidos apresentam-se na forma de capítulo de livro. Assim, comprovou-se que tanto as florestas, 

assim como a madeira, estiveram presentes desde os primórdios da humanidade e da sociedade. 

Seja em questões mais estruturais, servindo como abrigo; materiais, auxiliando no cozimento de 

alimentos e na manutenção de um conforto térmico através da utilização do fogo; culturais, na 

utilização de pedaços de árvores, como cascas e folhas, inseridos em diversas culturas; religiosas, 

como no uso de árvores específicas como a representação de um ser divino e entre muitos outros. 

Acredita-se que, a partir do livro, o leitor poderá descobrir o papel das florestas e da madeira ao 

longo do tempo e perceber a presença desses materiais no dia-a-dia. 
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NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS NO CINEMA NEGRO BRASILEIRO 
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O objetivo do seguinte trabalho é realizar um levantamento e uma análise do período entre o final 

do século XX e os dias atuais, no que se refere ao desenvolvimento de narrativas autorais de 

cineastas negros no audiovisual brasileiro, trazendo pontos importantes para a história do cinema 

negro brasileiro. Num primeiro momento, tratarei da influência de Zózimo Bulbul na produção 

audiovisual e na conscientização racial da população negra brasileira. Em seguida, a 

implementação de leis de incentivo criadas em meados da década de 1990, após um contexto de 

desmonte da cultura, que fez com que o Brasil produzisse pouquíssimas obras audiovisuais 

durante a década de 1980. A partir dessas iniciativas na década de 1990, o cinema brasileiro passa 

por um período chamado “retomada”, quando diversos filmes de longa-metragem são lançados e 

bem aceitos pelo público, principalmente no início do século XXI. E finalmente a criação do 

movimento Dogma Feijoada, assim como o manifesto de Jeferson De, intitulado Gênese do 

Cinema Negro Brasileiro, e as produções recentes inseridas no conceito de cinema negro e que 

tratam de questões contemporâneas do Brasil, com foco na racialidade. De um modo geral, nas 

últimas décadas o cinema negro têm ganhado espaço nos circuitos independentes de cinema, e 

representa uma busca por transformação no olhar sobre os indivíduos negros brasileiros que por 

muito tempo foram representados a partir de estereótipos e de uma visão estigmatizada. O período 

citado representa um momento de abertura para novos olhares sobre a subjetividade negra, e sobre 

a memória da população negra que constitui a maior parte da população brasileira atualmente. 

Contudo, a autonomia de cineastas negros na construção de novas maneiras de retratar a 

população negra tornou-se também uma luta por espaço no audiovisual brasileiro. No decorrer do 

trabalho, busco compreender o desenvolvimento do setor audiovisual como um todo, e a forma 

como a diversidade ganhou espaço nas narrativas de obras produzidas a partir dessa abertura. 
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A QUESTÃO DA DEPENDÊNCIA NA OBRA 'EL DERECHO COMO ARMA DE 

LIBERACIÓN EN AMÉRICA LATINA', DE JESÚS ANTONIO DE LA TORRE 

RANGEL 
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O presente estudo buscou entrecruzar o pensamento dos autores Ruy Mauro Marini, Vânia 

Bambirra e Theotônio do Santos, estudiosos da Teoria Marxista da Dependência, a qual trata da 

relação entre nações formalmente livres e capitalistas, mas que permanecem perpetuando uma 

troca desigual na qual a periferia do sistema transfere valor para o centro, reproduzindo um círculo 

exploratório por meio da superexploração da força de trabalho e da desigualdade, que são 

condições estruturais do sistema econômico vigente. A referida base teórica embasou a análise 

acerca da dependência no contexto da obra de Jesús Antonio de la Torre Rangel, "El Derecho 

como Arma de Liberación en América Latina", a qual foi o objeto deste estudo. Foi utilizada 

metodologia de pesquisa bibliográfica para realizar levantamento e exame do que já foi produzido 

sobre o assunto assumido como tema da pesquisa. Tal método foi realizado em duas fases: a 

primeira tratou da análise da obra “El Derecho como Arma de Liberación en América Latina”, a 

segunda fase consistiu na coleta de informações por meio do levantamento de outras três obras, 

dos autores destacados anteriormente, que fundamentaram e auxiliaram o entendimento e a 

construção dos resultados alcançados da primeira obra, objeto dessa pesquisa. Os resultados 

alcançados demonstraram, a partir de uma análise acerca da divisão global da produção, a 

dependência como relação estrutural entre as nações, ao passo que a globalização não eliminou o 

processo de dependência estrutural, pelo contrário, o aprofundou. Mesmo os governos 

progressistas que se desenvolveram na América do Sul, a partir do final dos anos 1990, não 

romperam nem minimizaram os laços de dependência estrutural. A solução para uma saída da 

dependência não é a política desenvolvimentista, mas uma política revolucionária de destruição 

das relações capitalistas dependente. Em paralelo, De la Torre Rangel, interpretou o direito a 

serviço do povo, como uma alternativa de libertação, na medida em que o direito moderno é 

dotado de características que o tornam uma expressão normativa da classe dominante. A referida 

obra trouxe uma forma de luta que pode ser travada inclusive dentro do aparelho de justiça do 

Estado, tendo em vista sua fundação em soberania popular, o que permite o diálogo com a 

dimensão política à problemática teórica da dependência. 
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A DIVULGAÇÃO DO BEHAVIORISMO CLÁSSICO NO RÁDIO NA DÉCADA DE 

1930 
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A participação de John B. Watson no rádio estadunidense nas décadas de 1920 e 1930 como parte 

de sua estratégia de popularização do behaviorismo é conhecida na história do behaviorismo e na 

história da psicologia no rádio. Entretanto, menções feitas pela literatura acadêmica à essa 

participação tendem a ser bastante superficiais. Os poucos estudos que a especificam ou 

contextualizam fazem referência a apenas uma das falas desse autor no rádio, a saber, uma 

apresentação sobre personalidade que compôs uma série de palestras sobre psicologia organizada 

pelo NACRE, uma organização que realizava iniciativas de utilização do rádio em prol da 

educação dos cidadãos estadunidenses. O presente trabalho teve o objetivo de analisar as 

participações de John B. Watson no rádio estadunidense a partir do conteúdo original de suas 

apresentações - uma fonte de dados, em grande parte, desconhecida pela literatura científica atual. 

No total, foram identificadas 13 participações de Watson no rádio, das quais se obteve a 

transcrição completa de 6, incompleta de 1 e as transcrições das locuções de abertura e 

encerramento de outras 2. Dentre as 4 participações restantes, 2 foram localizadas apenas pelo 

registro das emissoras correspondentes e as outras 2 apenas pela divulgação em jornais (obtidos 

nas bases ProQuest e na Chronicling America). Os materiais referentes às transcrições foram 

obtidos nos arquivos National Advisory Council on Radio in Education records 1929-1941 da 

Biblioteca Pública de Nova York, no The Archives of the History of American Psychology da 

Universidade de Akron e no Recorded Sounds Research Center da Library of Congress. Diversos 

temas foram abordados nas palestras de Watson (Linguagem e pensamento, personalidade, 

relevância da psicologia, desenvolvimento infantil e fisiologia) e os esclarecimentos trazidos 

sempre foram apresentados como contribuições da nova ciência do comportamento, o 

behaviorismo. O tema “Linguagem e pensamento” foi o mais frequente em suas falas no rádio, 

abrangendo 8 de 13 apresentações. Este dado relaciona-se com o fato de que 6 dessas 

apresentações foram promovidas pelo programa “The Magic of Speech” de Vida Sutton, voltado 

a questões sobre aprimoramento do discurso. Watson mantinha um relacionamento pessoal 

próximo com Sutton, o que pode explicar sua presença recorrente neste programa. Os resultados 

obtidos permitiram compreender melhor a abrangência e contexto das participações de Watson 

no rádio, avançando a compreensão sobre o uso de mídias populares na disseminação da 

psicologia estadunidense no início do século passado. 
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A presente pesquisa teve como objetivo analisar os conceitos de equidade e adequação no 

financiamento da educação por meio das ações judiciais ingressadas em tribunais de justiça 

estaduais nos EUA. A desigualdade no sistema de financiamento educacional nos EUA fez com 

que pais, alunos, professores, estudiosos e pesquisadores reivindicassem por meio dos Tribunais 

de Justiça um sistema mais justo. Os litígios nesse campo são de longa data, e as estratégias e 

reivindicações se modificaram, sendo dividida em três momentos ou ondas. A primeira e segunda 

onda tiveram o foco na reivindicação pela equidade, enquanto a terceira onda há uma mudança 

para a adequação. Foi notado que há diferentes conceitos para equidade e adequação, visto que 

pesquisadores não chegam a um consenso quanto aos conceitos estudados. Para alcançar tal 

objetivo foi realizado um levantamento bibliográfico no website eric.ed.gov, foram localizados 

122 trabalhos que convergiam com o tema, sendo que 35 foram classificados como interessantes 

para pesquisa, contudo 9 artigos foram selecionados para análise no âmbito deste trabalho. 

Ademais, dois litígios que abordam os conceitos de equidade e adequação foram analisados No 

caso de Kansas, Gannon V. State,  o tribunal decidiu que o estado não atingiu os padrões de 

equidade, sendo a obrigação do estado prover um financiamento apropriado para os interesses do 

estado, e dos requisitos de adequação, que deveriam seguir um conjunto de habilidades. O outro 

se desenrolou em Vermont, Whitingham V. Vermont, o qual a corte decidiu que os litigantes 

falharam em mostrar evidências da acusação exposta. Contudo, o tribunal trouxe o conceito de 

equidade como a oportunidade disponível para cada aluno em termos substancialmente iguais e 

adequação como montante a ser gasto para prover uma educação minimamente adequada. Não há 

um consenso em relação aos conceitos de equidade e adequação, estes são utilizados como 

estratégias legais e integram Constituições estaduais no âmbito da educação, contudo, podemos 

notar que, no geral, equidade está diretamente ligada a distribuição igual de recursos a todos os 

estudantes, ou seja, com o foco diretamente na distribuição de recursos. Já a adequação está ligada 

aos resultados dos alunos seguindo padrões estaduais. 
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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, foi 

escrito pelo poeta persa Abulqasem Ferdowsi entre 977 e 1010 EC. 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. 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, assim, 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. Ferdowsi passa extensivos versos apresentando o que faz dos reis (shah) “bons 

homens” ou tiranos, sendo isso o carisma divino, o Farr real, ou a falta dele. O Shahnameh além 

de ser uma crônica de reis também constrói uma ideia de continuidade e coesão, o que se torna 

um atrativo para muitos líderes. Assim, a leitura do Shahnameh de Abulqasem Ferdowsi foi a 

base para a pesquisa, sendo definido pontos principais para a análise da fonte levando em 

consideração o contexto histórico em que foi escrito e o conceito de persianato criado por 

Marshall Hodgson. Em seguida foi feita a releitura do Shahnameh para definir os principais 

aspectos a serem analisados diretamente da fonte. O objetivo principal no momento é buscar 

dentro da fonte os aspectos que Ferdowsi considera importantes no que diz respeito ao que define 

um “bom homem”. Para essa análise foi escolhido o período de guerra entre o Irã e Turan 

apresentado no épico em sua parte mitológica, mais especificamente as figuras de Sam, Zal e 

Nozar assim como Afrasyab, com o objetivo de comparar a forma como Ferdowsi descreve os 

heróis persas e seus “vilões” e os valores e vícios apresentado pelos personagens, buscando 

esclarecer os valores apresentados por Ferdowsi com o objetivo de compor quais aspectos são 

estabelecidos pelo épico no que diz respeito ao seu papel como "Livro de Regras" para as 

sociedades que se persianizaram, defendendo assim a importância do Shahnameh tanto para a 

cultura persa quanto para as sociedades persianizadas. 
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Este trabalho tem como objetivo a apresentação dos resultados iniciais de pesquisa sobre os 

primeiros investimentos relativos à constituição material do Jardim de Infância de Curitiba, 

dirigido por Maria Francisca Corrêa de Miranda, por volta de 1906. Para isto, foram analisadas 

documentações empíricas a partir do método onomástico, desenvolvido por Ginzburg, em que 

certa rede de sociabilidade é constituída através da pesquisa dos nomes dos sujeitos. As fontes 

estudadas compreendem relatórios de professores e representantes da Instrução Pública do Paraná 

salvaguardados no Departamento de Pesquisa do Arquivo Público do Paraná (Deap), bem como 

jornais de circulação local buscados mais recentemente no acervo da Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional. Nas buscas online, referentes ao jardim de infância de Curitiba, a grafia dos 

termos foram variados na tentativa de ampliar a varredura no acervo digital da Hemeroteca, 

enquanto as pesquisas no Deap foram realizadas a partir do período de inauguração da instituição 

infantil em questão. Os resultados iniciais indicaram os primeiros investimentos da diretora Maria 

de Miranda na constituição material do jardim de infância público paranaense. Para isso, a mesma 

mobilizou uma rede de comerciantes que pudessem prover o jardim, dentre eles Rudolfo Peukert, 

dono das lojas chamadas “Bella Mobilia” e “Casa de Brinquedos” presentes na Rua Riachuelo, 

nº79. Possivelmente, reconhecido por seu trato com objetos, móveis e utensílios para crianças e 

mulheres, Peukert foi contatado pela diretora. Este trabalho, resultante do processo de Iniciação 

Científica ainda em curso, tem como ancoradouro teórico as noções de estratégias e táticas de 

Michel de Certeau; de bricolagem de Agustín Escolano Benito e do debate sobre o sentido da 

materialidade a partir de Ulpiano Bezerra de Meneses. 
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Devido aos eventos presenciados nos últimos anos na América Latina, como o Golpe de Estado 

ocorrido na Bolívia contra Evo Morales; a tentativa de cassação dos direitos políticos do então 

eleito presidente da Colômbia Gustavo Petro; e principalmente o caso envolvendo o candidato 

Luís Inácio Lula da Silva e a Operação Lava Jato no Brasil, o estudo sobre o fenômeno do lawfare, 

ou guerra jurídica,  no contexto das estratégias de guerras híbridas, possui pertinência. O recorte 

específico da presente pesquisa buscou analisar como esta figura pode ser compreendida a partir 

do ponto de vista das TWAIL - Third World Approaches to International Law, ou Abordagens do 

Terceiro Mundo ao Direito Internacional, cujo enfoque se encontra na análise da permanência de 

relações díspares entre os países do Primeiro e do Terceiro Mundo. Para alcançar este objetivo, 

através da pesquisa bibliográfica e do método dedutivo, utilizou-se da leitura das bases teóricas 

tradicionais das TWAIL e dos teóricos do lawfare,. Com relação aos resultados, esclareceu-se a 

partir das leituras que lawfare é efetivamente um método de guerra, ou seja, que busca a 

desestabilização de um inimigo político - seja ele uma ou mais pessoas ou um partido político -, 

utilizando-se de maneira deturpada do sistema de justiça de um país, ou ainda deturpando-o para 

atingir tal objetivo, contando neste intento com o auxílio da mídia. Não à toa o termo se origina 

da aglutinação das palavras law e warfare, que significam direito e guerra, respectivamente. Sendo 

assim, tal fenômeno pode ser lido sob a ótica das TWAIL como uma das maneiras com as quais 

um país do Primeiro Mundo, no caso os Estados Unidos, pode manter seus interesses protegidos 

dentro de países do Terceiro Mundo, neste caso países latino-americanos, desestabilizando assim 

os grupos progressistas contrários aos seus interesses, e fortalecendo grupos colaboracionistas. A 

conclusão obtida com o presente trabalho foi a de que a leitura do lawfare sob a ótica das TWAIL 

enriquece o tema, trazendo uma camada de profundidade à análise, de maneira complementar, 

pois expõe mais um possível mecanismo com o qual as potências hegemônicas podem manter sua 

influência dentro dos países periféricos. 
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Com o avanço da tecnologia, novas formas de conhecimento foram tomando espaço, dentre elas 

está o Visual Law, metodologia fruto de uma ramificação da Legal Design a qual consiste em 

transformar a comunicação do direito em uma mensagem mais clara e compreensível, através de 

elementos visuais.  Pretendeu-se, com a presente pesquisa, identificar, descrever e discutir os 

principais desafios relacionados à implementação dessa nova ferramenta no mundo do direito. A 

metodologia de pesquisa se constituiu em três momentos. Realizou-se uma abordagem 

bibliográfica-descritiva com finalidade analítica para delimitar e relacionar conceitos-chave  da  

pesquisa.  Adiante, a pesquisa consistiu em uma análise empírica a partir dos dados coletados da 

internet que demonstraram quais instituições públicas, escritórios, magistrados, pessoas e, 

inclusive, perfis das redes sociais estão implementando a prática do visual law no direito 

brasileiro.  Para tanto, a princípio, a busca se deu através de pesquisas divulgadas pelos próprios 

órgãos associados ao Poder Público, de interesse especial para o Direito. A partir disso foi feita 

uma análise em profundidade dos dados coletados.  Alguns aspectos observados indicam que 

houve um relevante aumento na busca pelo termo Visual Law nas pesquisas do Google entre os 

anos de 2020 e 2021.  Observou-se  que a utilização de novas linguagens, vem se expandindo e 

novos projetos para transformar a linguagem dos documentos jurídicos mais acessíveis estão se 

destacando. Os resultados parciais obtidos demonstram que o direito está de fato passando por 

transformações, muito em razão da tecnologia estar modificando as formas com que trabalhamos, 

ainda que o meio jurídico seja tradicional em sua essência, o que eventualmente pode funcionar 

como um obstáculo para a aceitação de novos recursos. É possível concluir que parte dos 

profissionais do direito que estão aplicando o Visual Law, iniciaram com essa prática 

recentemente, principalmente durante a pandemia para facilitar o contato entre o profissional do 

direito e a parte do processo. Os campos de Visual Law e Legal Design vem crescendo de forma 

globalizada e, no Brasil, já existem diversos projetos para incentivar o emprego dessa nova 

tendência. A partir do conteúdo apresentado no trabalho conclui-se que a aplicação do Visual Law 

é promissora e permite que a linguagem jurídica seja transmitida de forma simplificada,  tornando 

o direito mais interativo e crítico, ampliando o acesso à justiça. 
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Esse plano de estudo teve por objetivo realizar um comparativo entre as expressões da questão 

social, como desigualdade social e pauperização, nos municípios de Antonina e Morretes, litoral 

paranaense. A metodologia de pesquisa articula as dimensões quantitativa e qualitativa e 

metodiza-se em três eixos: a) número de inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para demonstrar 

a pauperização; b) o índice de Gini para demonstrar a desigualdade social; c) o índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para articular renda, saúde e educação, no que 

refere à desigualdade social e à pauperização. Em um momento anterior, demonstramos a 

pauperização no município de Morretes, com o aumento da pobreza absoluta de 0,38% entre 2018 

e 2019. Ao investigar os índices de Antonina, evidenciamos o mesmo fenômeno de pauperização. 

Com uma população estimada de 18.919 habitantes, em 2018, Antonina contava com 2.344 

famílias inscritas no CadÚnico, isto é 12,38% da população total do município. Em 2019, o 

número de famílias inscritas aumentou para 2.386 famílias, 12,61% da população total. Ou seja, 

mesmo antes da pandemia da COVID-19, já existia tendencia de aumento da pobreza em 

Antonina, totalizando um aumento de 0,23% de um ano para o outro. Quanto ao índice de Gini, 

que mensura o nível da desigualdade social, Morretes, apresenta o terceiro maior Índice de Gini 

entre os sete municípios do litoral paranaense, sendo de 0,53, o que remete a uma concentração 

de renda mediana. Antonina, por sua vez, conta com Índice de Gini de 0,55, sendo o segundo 

município que mais concentra renda. No que refere ao IDHM de Morretes, os dados indicam que 

é de 0,686, considerado mediano. A subdivisão do IDMH em suas dimensões de renda, 

longevidade e educação, o município apresenta um índice de 0,710 (alto), 0,837 (muito alto), 

0,554 (baixo) respectivamente. Enquanto Antonina apresenta um IDHM de 0,687 e sua dimensão 

de renda 0,686 (médio), longevidade 0,838 (muito alto) e educação 0,564 (baixo). Ambos os 

municípios apresentam um desenvolvimento educacional baixo, sendo assim, constatamos que a 

desigualdade social em Morretes e Antonina é mais expressiva no acesso à educação. Como se 

pode observar, os dados revelam que os municípios de Morretes e Antonina contam com índices 

de desigualdade social e pauperização muito próximos, configurando maior desigualdade social 

no acesso à educação e índices de pauperização crescentes, o que pode sinalizar maior necessidade 

de investimento em políticas socioeducacionais em ambos os municípios. 
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O objeto de pesquisa é o instituto da modulação dos efeitos nas decisões proferidas em controle 

de constitucionalidade. A pesquisa analisa como essa técnica é aplicada e interpretada pelo 

Supremo Tribunal Federal. A modulação não é espécie de transação de constitucionalidade, o 

pressuposto do trabalho é que a modulação dos efeitos é técnica decisória que se insere no objeto 

da decisão de controle de constitucionalidade. Ainda, a modulação é diferente da superação do 

precedente (overruling), mesmo assim, a modulação dos efeitos pode ser influenciada por 

impactos endoprocessual e exoprocessual, que segundo a lei seriam casos de "segurança jurídica" 

como situações de estabilidade e relações continuativas ou "excepcional interesse social" como 

mudanças sociais, impactos políticos e econômicos que justificariam a modulação da decisão. 

Contudo, as implicações e consequências da modulação dos efeitos são distintas da superação do 

precedente, uma vez que a finalidade e o objeto são diversos. A superação para frente do 

precedente tem finalidade de proteger o passado ao garantir confiança naquele que 

“confiou/observou” a decisão judicial anterior. Já na decisão de inconstitucionalidade que 

ajustada pela modulação dos efeitos tem função excepcional de garantir segurança jurídica a 

situação ou a relação jurídica que se valeu da vigência de lei ou ato declarado inconstitucional. 

Além disso, o trabalho analisa o caso de modulações dos efeitos nas decisões no controle abstrato 

e concreto de constitucionalidade para verificar quais são as convergências, diferenças e aspectos 

peculiares da modulação em cada tipo de controle de constitucionalidade. Por fim, a pesquisa 

propõe nova interpretação sobre as técnicas de modulação dos efeitos para além do critério 

temporal (ex.: condicional, territorial, capacidade institucional, dentre outros parâmetros), de 

modo que se vislumbre mais hipóteses de aplicação do instituto no processo constitucional 

brasileiro. 
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A presente pesquisa teve como objetivo conduzir uma análise comparativa entre, por um lado, os 

ensinamentos do cinismo e, por outro, a articulação da personagem Nietzsche e os seus 

argumentos em Ecce Homo (1888). Utilizamos, para justificar tal comparação, trechos das obras 

publicadas do filósofo e algumas cartas e fragmentos deixados por ele. Utilizamos do método 

filológico-histórico e mapeamos evidências que permitiram sustentar a hipótese de uma 

aproximação entre tal doutrina grega e os argumentos do pensador. Em certas cartas pessoais 

Nietzsche teria assumido que haveria cinismo na maneira em como ele se apresentou ao leitor. 

Com base nos registros de Diôgenes de Laêrtios pesquisamos as supostas origens do cinismo, 

com foco nas personagens centrais dessa doutrina, assim como as suas posturas e os seus 

ensinamentos. Utilizamos do método contextual para promover uma tentativa de esclarecer alguns 

dos conceitos articulados na autonarrativa do alemão. Visamos, com esse projeto, uma expansão 

na discussão que faz referência à uma possível encenação filosófica de Nietzsche em Ecce Homo, 

uma artificialidade com o intuito de ensinar ao leitor um argumento único. Houve, no percorrer 

da pesquisa, uma atenção especial para o modo de escrita e em como o autor narrou a si no interior 

do texto. Com base em alguns resultados, conseguimos concluir que haveria uma possível 

apresentação de uma tipologia de um ser humano de caráter cínico delineado na narrativa. 

Haveria, por um lado, uma referência à uma procura dos filósofos cínicos por um ser humano, um 

“Anthropos”, dotado de características que dão predileção aos instintos. Por outro, teríamos a 

apresentação de Nietzsche como um ser humano, um “homo”, uma referência ao livro de João na 

Vulgata, no qual Pilatos ironicamente apresentou e caracterizou Jesus como sendo o “homem”, 

expressão que traduz “Anthropos” do Novo Testamento em Grego Antigo. Temos como hipótese 

conclusiva que o Nietzsche delineia uma figura moldada com base nas figuras de “humano” que 

permeiam a história. Por um lado, utiliza a figura de humano procurado pelo cinismo na Grécia 

Antiga e, por outro, o ideal de humano latinizado e moldado pelo cristianismo, ambos como 

tipologias inatingíveis. Haveria uma contraposição entre o tipo cínico, que se volta aos instintos 

humanos básicos e naturais (animais), e o tipo de humano cristão ideal, que se volta contra esses 

mesmos instintos (uma contra-natureza). Com isso é permitido ao leitor fazer uma leitura de si 

mesmo como um duplo, uma análise da contraposição e da composição entre os ideais e os 

instintos.  
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O presente trabalho se propôs explorar uma leitura feminista do romance Fique Comigo (2017), 

de Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, escritora africana contemporânea. O objetivo central da pesquisa era 

organizar e analisar a forma como a ideia de maternidade foi representada nas diferentes 

personagens femininas do romance, para compreender como a maternidade, construída por 

conceitos patriarcais, é mantida mesmo por sociedades que, historicamente, não foram formadas 

a partir desse sistema social. Dentro da narrativa, as mulheres reproduzem a naturalização do 

suposto instinto materno, a santificação da mãe e o cuidado e a abnegação de si. Além disso, ainda 

vimos a ilustração do destino feminino intrinsecamente ligado ao cuidado de seus filhos. Em 

contrapartida, notamos a maternidade como um meio para a criação de laços com o outro e a 

representação da madrasta desvinculada da concepção da boa-mãe. Temos assim, um grande 

número de representações femininas e a forma como encaram  a maternidade, que foram motivo 

de nossa análise. Usando uma metodologia qualitativa descritiva, fizemos uma pesquisa 

bibliográfica para fundamentar metodologicamente as nossas proposições, tendo como ponto de 

partida as colocações feitas pela socióloga nigeriana Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí, em seu livro A 

invenção das mulheres (2021), além de estabelecer diálogos com algumas colocações feitas por 

Judith Butler em seu ensaio “Sujeitos do sexo/gênero/desejo” (2003). Mas foi, sem dúvida, o 

romance o nosso principal ponto de referência para todas as colocações que fizemos. A partir da 

proposta de Judith Butler de que a identidade está ligada ao gênero, ficou claro que a 

representação da mulher, em Fique Comigo, reforça a ideia da maternidade como performance 

do gênero feminino. Consequentemente, apesar dos questionamntos lançados por Oyèrónkẹ́ 

Oyěwùmí sobre a maternidade e a poligamia na sociedade africana, pudemos observar no 

romance uma forte influência do pensamento e constituição da sociedade ocidental que fortalece 

a maternidade como um destino e obrigação da mulher. Portanto, evidencia-se ainda que o ato de 

se tornar mãe está necessariamente ligado ao papel da boa-mãe, inviabilizando os outros múltiplos 

papéis que a mulher poderia assumir. 
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Fundamentado em uma perspectiva relacional que toma como base a compreensão da tradução 

como poiesis da relação – ou seja, uma prática que tem lugar, simultaneamente, como 

continuidade e descontinuidade da relação com o outro no tempo e um produto que, além de 

representar uma forma de vida alheia, também instaura uma forma própria e singular de vida –, 

esta pesquisa realizou um estudo de caso, tendo por objeto a obra teórica de Haroldo de Campos, 

um dos poetas, tradutores, ensaístas e críticos literários brasileiros mais importantes para o 

desenvolvimento do pensamento poético e tradutório contemporâneo produzido no Brasil. 

Partindo da hipótese inicial de que o pensamento teórico tradutório de Haroldo de Campos é 

atravessado por um dimensionamento vital de seu objeto, esta pesquisa teve como objetivo 

identificar, na obra teórica do autor, diferentes manifestações que comprovem essa hipótese. Para 

isso, foi realizado um levantamento completo das obras do autor e, a fim de delimitar o corpus 

bibliográfico a ser analisado, foram escolhidos textos em que a tradução é tematizada 

centralmente, sob ponto de vista crítico e teórico. Desse levantamento bibliográfico resultou a 

seleção da obra “Transcriação” – reunião de ensaios do autor sobre tradução, de 2013 – como 

principal referência, além de 3 ensaios do capítulo “A poética da tradução”, presente no livro “A 

arte no horizonte do provável”, de 1969. Na sequência, foi realizada uma leitura extensiva do 

corpus delimitado, tendo em vista a coleta de palavras e expressões que associassem a tradução 

(direta ou indiretamente) ao campo semântico da vida, com o objetivo de verificar em que medida 

essas manifestações seriam representativas de uma visão particular da tradução. Como resultado 

da coleta dessas passagens e do respectivo mapeamento dessas palavras e expressões em seu 

contexto de origem, a pesquisa identificou 80 ocorrências mais significativas, distribuídas em 19 

ensaios diferentes. Como resultado final da pesquisa, o amplo conjunto de manifestações 

identificadas e sua respectiva análise confirmaram a hipótese inicial de que o pensamento 

tradutório de Haroldo de Campos é atravessado por um dimensionamento vital de seu objeto, a 

tradução. Como resultado adicional, a discussão das manifestações identificadas indicou, ainda, 

que esse dimensionamento vital da tradução tem uma implicação teórico-crítica, não sendo 

meramente casual ou retórico. 
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A pesquisa em comento foi construída por meio de dados retirados de pesquisas teóricas, obras 

bibliográficas e conteúdos dogmáticos do Direito, com o intuito de discorrer sobre a importância 

da Lei n.º 13.800/2019, que dispõe sobre a criação de Fundos Patrimoniais, para as universidades 

públicas brasileiras.  

Dentro desta perspectiva, o referido estudo buscou demonstrar, baseado em dados recentes acerca 

do panorama financeiro de algumas universidades públicas do Brasil, como a criação de fundos 

patrimoniais próprios pode alterar a realidade destas instituições, impulsionando o 

desenvolvimento das suas atividades e lhes proporcionando uma maior autonomia em relação ao 

Estado e as oscilações político-econômicas do território nacional.  

Para além disso, foram apresentadas algumas informações acerca dos endowment funds das 

principais universidades dos Estados Unidos, com o escopo de comprovar o alto potencial de 

desenvolvimento desta modalidade de investimento.  

Por fim, foram identificados os fundos patrimoniais brasileiros que já foram criados por 

universidades públicas nacionais, desde a promulgação da Lei n.º 13.800/2019. Neste contexto, 

foi realizada uma entrevista com o Diretor da Faculdade de Direito da USP, onde observou-se 

como o fundo “Sempre SANFRAN'' tem se desenvolvido e quais os principais obstáculos 

enfrentados para o desenvolvimento e a ampliação desta modalidade de investimentos dentro do 

território brasileiro.  

Ao final, o trabalho desenvolvido prova o quão importante é a implementação dos fundos 

patrimoniais dentro das instituições públicas de ensino superior existentes no Brasil, considerando 

que tal método de investimento possui a capacidade de alcançar alta rentabilidade e financiar 

melhorias dentro do ambiente educacional ao qual pertence.  

Além disso, a pesquisa evidencia que a criação de um fundo patrimonial jamais irá substituir o 

dever do Estado de manter as Universidades Públicas e fornecer verbas para proporcionar o 

funcionamento adequado destas organizações, no entanto, aponta-se que a criação de um fundo 

próprio confere às instituições maior estabilidade e autonomia. 
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O suicídio é um grande problema de saúde pública, afetando diretamente cerca de 5 pessoas 

próximas a vítima. Esse grupo impactado é denominado de “sobreviventes”, designando 

familiares, amigos e profissionais da saúde que tinham contato frequente com a vítima. O 

fenômeno de luto, multifatorial e complexo, depende de variantes como mecanismos internos, 

meio social e relação do enlutado com o falecido. Não é incomum que o medo de julgamentos e 

estigmas relacionados ao suicídio gere o silenciamento dos sobreviventes, que vivenciam um luto 

não reconhecido, por não terem uma perda legitimada pela sociedade. Diante disso, essa pesquisa 

teve como objetivo principal propor uma abordagem de casos de suicídios enquanto eventos de 

luto não reconhecido, de acordo com a teoria psicanalítica de Freud. A metodologia empregada 

foi de caráter bibliográfico, de viés qualitativo, do tipo exploratório-descritivo. O aspecto 

exploratório voltou-se a identificar e analisar estudos acerca do processo de luto, melancolia e 

perda em parâmetros da psicanálise. Já na etapa descritiva, com as informações da bibliografia 

coletada sintetizadas, houve a identificação do objetivo para o fomento de matrizes 

epistemológicas, métodos e consensos. O material de estudo foi coletado em bancos digitais de 

periódicos científicos (CAPES, SCIELO, PUBMED, MENDELEY), além de livros e artigos 

científicos; teses e dissertações. Os resultados obtidos foram que, sob a ótica psicanalítica 

freudiana, o suicídio pode ser compreendido como aquilo que ultrapassa o limiar de 

representações, pois, ao correlacionar-se com a melancolia, é uma ruptura com as noções de 

preservação da própria vida. O indivíduo suicida passa, então, a buscar saciar o ódio e o sadismo 

contra si mesmo, ao invés de direcionar esses ataques para outro elemento. Tal afastamento do 

ego é uma manifestação pulsional de morte. No caso de uma perda por suicídio, os sobreviventes 

tendem a não expressar seus complexos sentimentos e nem buscar ajuda especializada, por receios 

de julgamentos. Essa falta de manifestação sentimental corrobora para quadros de adoecimento 

psíquico e prejuízo da qualidade de vida dos sujeitos. Portanto, pode-se concluir que o luto não 

reconhecido é um evento de silenciamento ante a dor de uma perda não validada socialmente, 

como o suicídio e, que em conjunto com concepções psicanalíticas, faz-se necessária o 

planejamento de medidas de posvenção e manejo dos enlutados em conjunto com estudos mais 

aprofundados acerca do tema. 
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A presente pesquisa teve como metodologia uma revisão bibliográfica de artigos científicos, 

doutrinas e documentos nacionais e internacionais oficiais, pertinentes ao tema do papel das 

mulheres em combates internacionais, objetivando realizar uma análise da Resolução 1325 do 

Conselho de Segurança da ONU, que trouxe clara expansão ao olhar voltado às mulheres em 

conflitos armados internacionais, reconhecendo sua especial importância na prevenção, resolução 

e mediação desses embates, para além de seu papel como vítima, observando, ainda, como a 

Agenda 2030 da ONU deu continuidade ao proposto na Resolução. Nesse sentido, o resultado 

esperado é de constatação de que a participação ativa dessas mulheres, atrelada aos debates de 

gênero, possibilitaram melhor efetivação dos direitos humanos em contexto internacional, 

contribuindo para a conquista e manutenção da segurança e da paz nesses cenários. No entanto, 

foi possível constatar que a Resolução está longe de se mostrar suficiente para lidar com essa 

problemática, principalmente porque se mostrou ineficiente frente aos problemas domésticos de 

violência institucionalizada de gênero, situação a qual deve ser considerada e que se mostrou 

intrinsicamente relacionada às formas de violência perpetradas e, principalmente, potencializadas, 

quando na ocorrência de conflitos internacionais. Nessa lógica, a conclusão esperada é de que há 

de se considerar as especificidades econômicas, históricas e sociais que se traduzem e mesclam 

como diferentes interseccionalidades, a depender da região a ser enfocada. Especificamente, na 

América Latina, é vital que se deixe de lado um ideal genérico de gênero, e se adote uma postura 

decolonial que aprofunde as diversas especificidades presentes em uma região colonizada do 

continente americano. Isso tudo sem perder de vista a importância do reconhecimento formal 

internacional do papel ativo das mulheres nos conflitos armados, que ao mesmo tempo produz e 

é reprodutor de diversos significados e conceitos atrelados à temática. Não obstante, em 

continuidade ao proposto pela RCSNU 1325, a Agenda 2030 da ONU trouxe em seu bojo a 

necessidade de real empoderamento e participação das mulheres como parte do desenvolvimento 

sustentável nas nações. Nesta senda, destacou-se o protagonismo dos debates de gênero que não 

só enriquecem, como possibilitam o desenvolvimento e implementação de políticas públicas que 

asseguram o acesso a garantias e direitos fundamentais, nacional e internacionalmente. 
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O objetivo da pesquisa foi problematizar o sistema alimentar hegemônico que, fundamentado na 

mercantilização dos alimentos, limita as condições de manutenção da vida humana, uma vez que 

não garante o direito à alimentação adequada de maneira efetiva. Em contrapartida, apresentou-

se o ideal de soberania alimentar postulado pelo movimento campesino internacional, cuja 

proposta pauta a solidariedade e a possibilidade de produção dos próprios alimentos como 

alternativa à indústria alimentícia. Nesse âmbito, buscou-se analisar a lógica de produção e 

distribuição de alimentos proposta pela indústria alimentícia vigente e sua relação com a 

concepção de capitalismo dependente latino-americano, considerando a íntima relação entre a 

perpetuação do problema alimentar nos países do Sul Global e as relações coloniais ainda 

presentes no contexto internacional. A partir disso, tendo como pressuposto epistemológico o 

Bem Viver, o qual, fundado nos conhecimentos de povos indígenas latinoamericanos e 

reinterpretado por Alberto Acosta, oferece uma compreensão sociobiocêntrica e impulsiona 

alternativas ao modus operandi imposto pelo capitalismo. Por fim, pretendeu-se, a partir da 

análise de projetos como  “Marmitas da Terra”, promovido pela frente paranaense do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, compreender a contribuição dos espaços de cooperativismo 

para a resistência latino-americana ao sistema alimentar hegemônico, representando uma 

alternativa concreta que vislumbra outra relação entre os indivíduos, a alimentação e a terra. 

Inicialmente, constatou-se que a teoria da dependência se constitui como um fator extremamente 

relevante para a interpretação do cooperativismo e, por sua vez, com o contexto de busca por 

soberania alimentar. Não obstante, percebeu-se que a compreensão de problemas como a fome e 

a busca por soberania alimentar no contexto latino-americano ocorrem a partir da dependência 

econômico-política destes países. Nesse sentido, destacam-se os meios de acumulação de capital 

no sul global, que se fundamentam a partir da superexploração do trabalhador, por exemplo. Por 

fim, observou-se que o cooperativismo se constitui como uma alternativa possível ao modelo de 

desenvolvimento predominante e, nesse contexto, projetos como o programa “Marmitas da 

Terra”, pautados no cooperativismo e na economia solidária, representam alternativas ao sistema 

alimentar predominante, inerente ao contexto de dependência latino-americano. 
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O presente trabalho visa esclarecer os impactos observados após a criação da Lei n.º 11.343/2006, 

lei de drogas. O modelo político criminal de combate às drogas tem apresentado diversas 

problemáticas acerca da sua efetivação, uma vez que esta mira no ideal de uma sociedade “livre 

de drogas” e atinge determinadas pessoas, sobretudo o jovem, negro, pobre e periférico. A política 

criminal de combate às drogas instituída no Brasil, tem se mostrado letal para jovens negros que 

vivem nas periferias brasileiras, não há como ignorar o fato de que a “guerra às drogas” presente 

no país apresenta um único alvo, sendo este alvo, em sua maioria, jovens negros. Diante do 

fracasso dos objetivos declarados da política de guerra às drogas e do evidente efeito perverso de 

tal política que tem contribuído para o genocídio do povo negro, buscamos compreender a relação 

entre política de drogas, racismo e Estado, visando deslindar a seletivização criminalizadora 

desses jovens e suas mortes violentas. Não obstante, o presente trabalho irá analisar como o atual 

governo, com suas políticas públicas e seus posicionamentos tiveram influência em um combate 

às drogas ainda mais violento e sem perspectivas de melhorias. A metodologia utilizada constituiu 

em pesquisa bibliográfica, documental (livros, artigos, dissertações, teses etc.) e de dados, que 

contribuíram para demonstrar teoricamente os problemas decorrentes da atual política criminal 

de guerra às drogas no Brasil. Preliminarmente, conclui-se que o racismo, o Estado e uma política 

de guerra às drogas insana, associados, têm contribuído para o grande número de jovens pretos 

presos e mortos. Por trás de uma aparente universalidade da lei penal de drogas, está a realidade 

seletiva e brutal de sua aplicação na realidade cotidiana dos territórios periféricos.  
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O bullying é um fenômeno que se constitui como uma forma de violência marcada por um 

conjunto de agressões repetitivas com a intenção de subjugar, humilhar e/ ou constranger a vítima, 

a qual se encontra numa situação de menor poder, seja físico ou psicológico, por exemplo. Os 

estudos sobre bullying se iniciaram na década de 70 com o pesquisador Dan Olweus e chegam ao 

Brasil no final dos anos 90 movimentando uma série de pesquisas acerca das mais diversas facetas 

do fenômeno e suas manifestações em diversos contextos sociais. As pesquisas acerca da 

ocorrência do bullying denunciam a frequência com que ele se reproduz na comunidade escolar, 

levantando um forte debate sobre o combate à violência escolar e o desenvolvimento de políticas 

de enfrentamento. Considerando que o bullying é um fenômeno multicausal, faz-se necessário 

compreender as motivações desse tipo de violência, na percepção dos próprios estudantes. Esta 

análise pode auxiliar no direcionamento das ações de intervenção no ambiente escolar. E, para 

tanto, são necessários instrumentos adequados. Assim, este estudo objetivou apresentar as 

evidências de validade baseadas no processo de resposta de um instrumento que investiga o 

bullying, o cyberbullying e suas possíveis motivações entre estudantes de ensino médio. O 

questionário contém perguntas sobre: a prevalência do bullying e do cyberbullying; as percepções 

quanto às motivações; reação perante as agressões e o trabalho com a convivência na escola. O 

questionário foi baseado no instrumento espanhol Cuestionario Secundaria (12-16 años) e na sua 

versão aplicada no Cuestionario Diversidad y convivencia en los centros educativos. Esta etapa 

de validação do instrumento refere-se à realização de entrevistas cognitivas com o público-alvo 

da pesquisa. Foram realizadas dez entrevistas, nas quais os estudantes de ensino médio foram 

convidados a responder o questionário e a dar suas percepções quanto à compreensão dos itens 

(semântica), o tempo de resposta, o funcionamento geral do questionário a o quanto os itens 

propostos representam sua realidade. Esta etapa é fundamental para o processo de obtenção de 

evidências de validade de um instrumento que, futuramente, poderá ser disponibilizado para a 

comunidade educativa avaliar o fenômeno e a desenvolver programas de intervenção com base 

em evidências. 
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O plano de trabalho “O conceito de interpretação sistêmica das traduções aplicado à Agenda 

2030”, desenvolvido sob o projeto de Iniciação Científica “Teoria e prática tradutória a serviço 

da Agenda 2030”, do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, teve como 

objetivo aplicar na prática conceitos teóricos da área dos Estudos da Tradução durante a 

produção de traduções no âmbito da Agenda 2030 e de seus Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. O início do projeto foi marcado pela leitura de artigos científicos e capítulos de 

livros de grandes nomes dos estudos como: Gisèle Sapiro, Johan Helbreon, Antoine Berman e 

José Lambert. Como parte desses ensinamentos, cada membro da equipe ficou responsável 

em apresentar um conceito, opinião e práticas de cada autor citado. O objetivo da atividade 

era a exploração de cada material, nos possibilitando formar opiniões e discutir os assuntos 

em conjunto. Conforme as reuniões foram acontecendo, surgiu a oportunidade de apresentar 

nossos estudos na 23ª JELL (Jornada de Estudos Linguísticos e Literários da Unioeste) e na SEE- 

U Conference, em que os membros puderam expor seus estudos e mostrar as ações realizadas 

até aquele momento. A partir de 2022 a equipe começou a traduzir vídeos do estudioso e 

crítico cultural norte-americano Henry Giroux sobre Educação. As traduções foram feitas com 

base nos métodos, pensamentos e opiniões estudados em grupo e com reuniões agendadas e 

organizadas a equipe conseguiu concluir dois processos de tradução e legendagem, 

possibilitando atingir uma pequena contribuição para a área da Educação, já que esse era o 

objetivo principal. Importante ressaltar que todo o processo ocorreu durante a pandemia de 

COVID-19, que impossibilitou as reuniões presenciais, mas que não nos limitou como grupo de 

estudos, já que conseguimos atingir o objetivo inicial. 
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Os espaços públicos da região central da cidade de Curitiba são amplamente utilizados pelos 

habitantes da capital paranaense e bastante visitados por turistas. Apresentam-se como espaços 

historicamente ricos, carregados de aspectos físicos a serem explorados e sensoriais a serem 

despertados. Entretanto, percebe-se uma falta de conteúdos relevantes, confiáveis e acessíveis à 

população geral sobre esses espaços públicos. Foi diante do objetivo de apreender as 

especificidades da paisagem urbana pela investigação da materialidade presente no espaço 

público, a fim de captar aspectos formais, funcionais, simbólicos e sociais que emanam deste 

domínio comum, e tornar o conhecimento produzido o mais acessível possível para a sociedade 

em geral, que a parte sensorial do “Guia Paisagístico dos Espaços Públicos” foi elaborado na 

presente pesquisa de iniciação científica, dentro do projeto “O espaço público e a esfera pública 

na metrópole contemporânea: estudo comparativo e transdisciplinar sobre o universo legal, físico, 

sensorial e social das ruas latino-americanas”. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa 

qualitativa. Primeiramente, definiu-se o Centro da cidade de Curitiba como o recorte territorial, 

optou-se pelas ruas e praças como tipos de espaços públicos a serem analisados e definiram-se 

preliminarmente os espaços pertencentes ao projeto. Em seguida, iniciaram-se os ciclos de 

pesquisas – cada qual referente a um espaço público – os quais foram compostos por três etapas: 

o aporte bibliográfico de questões sensoriais sobre o local; o levantamento de campo com roteiro 

predefinido; a análise e síntese dos dados levantados seguidas da construção e divulgação de 

diversos tipos de publicações no site do Observatório do Espaço Público. Compreendendo a 

paisagem enquanto experiência fenomenológica, o resultado da pesquisa sensorial englobou as 

análises de texturas, cores, sons, odores e sensações de sete espaços públicos de Curitiba. As 

sínteses dessas análises foram divulgadas em materiais gráficos e audiovisuais - incluindo um 

site, um folheto informativo e um podcast por espaço público - em conjunto às análises físicas e 

históricas realizadas por outras pesquisadoras envolvidas no projeto. Como atividade 

complementar ao guia, houve a colaboração com diversas atividades do Observatório do Espaço 

Público, no tocante a eventos, exposições, publicações e produção de material científico para a 

divulgação em redes e mídias sociais, que auxiliaram no exercício da compreensão das paisagens 

e estudo dos espaços públicos analisados. 
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Esse trabalho toma parte em um esforço mais amplo para compreender as estruturas narrativas 

apropriadas por criadores de audiovisual envolvidos com a produção de conteúdo para 

plataformas de streaming. Aqui, analisa-se o “Ciência todo dia”, canal distribuído através do 

YouTube que lida com conceitos da física. Para isso, utiliza-se ao modelo de análise estrutural da 

narrativa (BARTHES, 1981; LAVERS, 1982; MORIARTY, 1991), assim como as ferramentas 

da semântica estrutural (GREIMAS, 1966). A despeito de se constituírem como criadores com 

pequeno porte, sem grandes recursos, esses personagens lidam – e atualizam – lógicas para a 

apresentação da ciência que retomam estruturas de significação capazes de ultrapassar alguma 

suposta objetividade contida nessa mesma ciência. Propõe-se como estratégia essencial para esse 

canal dar conta de seu conteúdo a ideia de multinarrativas, um esforço para tensionar os limites 

concretos para criação até o limite viável. Esse termo busca descrever de que forma tais episódios 

estabelecem enumerações de eventos com a pretensão de lidar com temas “difíceis”. Tempestades 

em planetas distantes se transformam no instrumento para descrever as leis que expõem a difícil 

probabilística dos fenômenos meteorológicos. A visão sobre o futuro consiste em um emaranhado 

de previsões sobre a condição do corpo – iluminada pela biologia – e a estrutura das inovações – 

compreendida mediante as leis da física. Esse conjunto de temas representa um emarado de 

questões que esse conteúdo busca estabelecer mediante a definição de atuantes que lidam com 

determina figurativização de forças em ação. Nisso, a estratégia consiste em identificar as funções 

que permitem a conexão dos termos narrados, em busca da significação que se estabelece nesse 

exercício criativo. Para tal, discute-se 5% do total dos vídeos produzidos pelo canal desde sua 

criação até dezembro de 2011. Esse material foi escolhido através de uma seleção aleatória. 
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O presente trabalho de pesquisa de Iniciação Científica discute o processo de acirramento de uma 

“subalternidade de servir” na esfera laboral do serviço doméstico em Curitiba, entre a década de 

1880 até a década de 1930. Recorte útil à pesquisa por abranger tanto o período inicial de 

regulamentação do trabalho doméstico livre em diversas localidades brasileiras, quanto a um 

contexto de ideais modernizantes do espaço público e privado. O objeto de estudo se concentrou 

nas experiências das diversas mulheres que desempenhavam os serviços domésticos na capital, 

majoritariamente mulheres pobres, de cor e imigrantes. Na falta de uma documentação que 

pudesse indicar a “voz” delas enquanto sujeitos de sua própria história, analisamos uma 

documentação oficial que permitiu, em parte, captar fragmentos de suas vivências e evidenciar o 

rígido controle autoritário de seu cotidiano. Essas questões foram levantadas através de fontes da 

imprensa paranaense, como os periódicos Gazeta Paranaense, A República, A notícia, Diário do 

Commercio e O Dia. Acrescenta-se ao estudo a legislação que regulamenta o serviço doméstico 

em Curitiba (em especial, o decreto de nº 900/1887) e o livro de registros facultativos para a 

concessão de carteiras profissionais de trabalho doméstico, produzido pelo Gabinete de 

Identificação e Estatística do Estado do Paraná. O referencial teórico-metodológico da pesquisa 

é composto pelos autores Edward Thompson, Gayatri Spivak, Marcel Van Der Linden, Sidney 

Chalhoub, entre outros. O estudo das fontes foi orientado pelas práticas da Análise do Discurso 

propostas por Michel Foucault e Michel Pêcheux. Como resultado de pesquisa, conseguimos 

observar como o ofício do serviço doméstico foi permeado de discursos criminalistas e sanitaristas 

tão logo o trabalho escravo foi proibido, mantendo-se restrito a uma narrativa excludente e 

degradante. A regulamentação do ofício indica claramente a preocupação dos grupos dominantes 

com a perturbação social que acreditavam poder ocorrer no cenário pós-abolição. Dessa forma, a 

pesquisa demonstra como as estratégias de reorganização das relações de trabalho livre, visando 

manter os indivíduos pobres dentro dos limites da unidade produtiva, também se utilizaram de 

táticas de repressão contínuas para conservar o estado de subalternidade das mulheres que se 

encarregaram do serviço doméstico na capital. No entanto, também percebemos como essas 

mulheres se apropriaram de técnicas próprias de enfrentamento a tais condições, não se mostrando 

inteiramente passivas à coerção dos órgãos oficiais do Estado e das elites da época. 
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A argumentação científica é um tema pesquisado há décadas, tanto no exterior quanto no Brasil. 

Esse trabalho foca na argumentação científica de professores e professoras da rede pública 

estadual de ensino no litoral do Paraná. O grupo de professoras participa de um núcleo 

denominado Meninas nas Ciências, proposto pelo Laboratório Móvel de Educação Científica da 

Universidade Federal do Paraná, setor Litoral. O grupo tem como objetivo levar aprendizagem 

relacionada a Ciências, Engenharias e Tecnologia para alunas do ensino fundamental e médio 

com o intuito de instigá-las a tópicos científicos objetivando uma maior inserção de meninas em 

contextos de Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matemática. A pesquisa busca reconhecer 

discursos de argumentação que tenham um foco mais científico baseado em entrevistas e 

atividades “mão na massa” realizadas pelas professoras dessas meninas, bem como classificá-los 

segundo padrões reconhecidos de pesquisa encontrados em trabalhos anteriores. Nossa pesquisa 

usa como meio de aprendizado a prototipagem eletrônica. As professoras entrevistadas 

participaram de uma capacitação on-line durante a pandemia sobre  programação e hardware para 

Arduino. Desde 2021 as educadoras atuam com suas alunas realizando projetos relacionados a 

prototipagem eletrônica e programação em suas respectivas escolas. Estudos e entrevistas foram  

realizadas com as educadoras em busca de encontrar indicadores de argumentação científica. O 

referencial usado para as análise das argumentações das professoras teve com base pesquisas 

similares no País. Com os dados das entrevistas realizadas com as professoras houve propostas 

de como adequar o uso das tecnologias referentes ao Arduino com intuito de resolver problemas 

cotidianos nas escolas. Após a transcrição e visualização das ideias, aprendi que a utilização do 

Arduino pode facilitar e resolver diversos problemas. Nesse período contribuí para o projeto e 

auxiliei nas transcrições tendo uma noção melhor de como se desenvolvem as pesquisas dentro 

das universidades. 
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O Brasil teve seu primeiro caso de COVID-19 registrado em fevereiro de 2020 e hoje é o segundo 

país em número de mortes pela doença. Por se tratar de um país de dimensões continentais, a 

pandemia da Covid-19 possui especificidades e particularidades em cada território. Este estudo 

faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo sobre políticas públicas e COVID-19, que segue 

em andamento e que contempla outros estudantes. Teve como objetivo refletir os impactos sociais 

da pandemia de Covid-19 em Curitiba, buscando entender de que forma o contexto (social, 

econômico, ambiental) em que as pessoas vivem impacta nos desfechos da pandemia e na 

promoção à saúde - entendimento que se relaciona com o modelo de Determinação Social da 

Saúde. Por conta da pandemia, a coleta de informações não se deu através de trabalhos de campo, 

e sim através do levantamento e análise de dados secundários (como número de casos e número 

de óbitos), obtidos via base de dados disponíveis na internet, oriundos da Secretaria Municipal de 

Saúde de Curitiba. Buscou-se analisar o número total de casos e número de óbitos por bairro e, 

mais amplamente, por distrito sanitário de Curitiba, durante o período de março de 2020 a agosto 

de 2021. A partir dessas informações, formou-se um banco de dados através de planilhas no Excel 

- planilhas incluindo dados demográficos e epidemiológicos de cada distrito sanitário de Curitiba, 

e dados dos bairros individualmente, planilha que estará representada no trabalho final. As 

informações brutas de ordem quantitativa e qualitativa foram refinadas e selecionadas, o que 

permitiu identificar os locais com maior prevalência da doença e também forneceu informações 

para a construção de mapas. Somado a esses dados, e através da análise dos dados disponíveis na 

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e em cadernos do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba, espera-se estabelecer uma relação entre os indicadores da Covid-19 (número 

de casos, número de óbitos) com as características dos distritos sanitários de Curitiba, a partir de 

suas características demográficas e socioeconômicas - como aspectos de habitação e renda, por 

exemplo. Através desta análise quantitativa, e tendo em vista a necessidade de estudos 

complementares sobre o tema em trabalhos futuros do projeto que segue em andamento, pretende-

se fazer uma reflexão crítica inicial acerca da influência do território e da determinação social nos 

desfechos de saúde coletiva. 
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Tendo em vista a recente e expressiva conquista de direitos da população em situação de rua no 

Brasil, bem como seu significativo aumento nos últimos anos, essa pesquisa busca investigar as 

possibilidades de escuta desta população a partir dos fundamentos da psicanálise, uma vez que 

esta se constitui como um saber que pode vir a ser solicitado em atendimentos interdisciplinares. 

Entendendo que se trata de uma população que demanda cuidados que considerem as múltiplas 

vulnerabilidades de suas vidas na ausência de um domicílio - mas nem por isso ausentes de 

inconsciente -, objetivou-se delimitar os pressupostos da ética psicanalítica em articulação com o 

campo social e político, com vistas à oferta da escuta analítica para sujeitos que são 

constantemente violados pelo aparato estatal. Assim, a partir da constatação da escassa produção 

científica sobre atendimento à população em situação de rua por psicanalistas, delineou-se uma 

pesquisa exploratória com a realização de entrevistas com seis psicanalistas que disponibilizam 

ou disponibilizaram atendimento a pessoas em situação de rua através de projetos de extensão 

e/ou pesquisa em instituições de ensino superior públicas e/ou privadas ou organizações sociais. 

Como resultado, constatou-se que o dispositivo clínico na rua não é uma transposição do setting 

analítico clássico e que, apesar das mesmas técnicas do consultório privado serem fundamentais 

para garantir a ética do desejo, o atendimento na rua acontece, principalmente, através de 

demandas urgentes - de saúde ou de assistência social e/ou jurídica - e da própria oferta do analista 

de escuta. Além disso, observou-se que a maioria das experiências de psicanálise na rua exige, 

como condições para criação de vínculos e endereçamento da transferência, um conhecimento 

aprofundado do território por parte do analista e a sustentação da presença deste em um mesmo 

espaço e horário. Com isso, ademais da verificação da práxis do analista na rua de reinventar uma 

escuta de sujeitos marcados pela colonização e de teorizar em defesa de uma psicanálise que 

abarque a dimensão histórica e cultural dos corpos, notou-se um trabalho político dos 

psicanalistas, que ultrapassa sua posição clínica, de garantia e promoção dos direitos humanos em 

âmbitos institucionais. Deste modo, conclui-se que a psicanálise na rua trata-se de uma práxis 

sustentada pelo desejo do analista que, a partir da ética da psicanálise, não pretende desejar pelo 

outro, mas sim possibilitar uma fala do sujeito para que este construa suas próprias amarrações 

no laço social. 
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Suicídio é o autoextermínio, considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um 

problema de saúde pública e sempre esteve presente nas mais variadas culturas da humanidade, 

desde os nossos primórdios.  A discussão desta temática suscita questionamentos e reflexões de 

diversas abordagens filosóficas, sociológicas e psicológicas, entre outras, no que tange à sua 

compreensão e à sua causa. A presente pesquisa apresenta reflexões acerca do suicídio sob olhar 

dos profissionais de enfermagem, visto que são os primeiros profissionais a terem contato com o 

paciente pós tentativa. Partindo da importância do tema na esfera da saúde, objetivou-se descrever 

as possibilidades que enfermeiros das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs de Curitiba 

encontram em prevenir o suicídio de usuários desses serviços. Como método, além da revisão não 

sistemática sobre o tema, será utilizado questionário online com 13 perguntas relacionadas ao 

contexto profissional, à atitude diante de uma situação de risco de suicídio, ao conhecimento que 

esses profissionais possuem sobre o fenômeno e às possibilidades que encontram de preveni-lo 

no atendimento de emergência. Os resultados serão submetidos à análise de conteúdo numa leitura 

social e de políticas públicas. Assim, busca-se responder à pergunta de pesquisa:  Quais as 

estratégias de prevenção e posvenção do suicídio que enfermeiros possuem e consideram viáveis 

de aplicar em suas práticas nas UPAs de Curitiba? Para isso, em articulação com a Prefeitura 

Municipal de Curitiba, o link dos questionários junto com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) serão disparados via e-mail aos responsáveis das equipes de enfermagem e 

via redes sociais para que, de maneira voluntária e não obrigatória, seja respondido pelo público 

alvo. O projeto encontra-se submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa da UFPR, aguardando 

parecer para execução. Como resultado da pesquisa, espera-se que os enfermeiros das UPAs 

descrevam como se consideram qualificados ou não para a prevenção e posvenção do suicídio em 

suas práticas profissionais cotidianas. Com a revisão até então realizada, conclui-se que há 

necessidade de articulação com outros projetos da Universidade Federal do Paraná, voltados para 

os enfermeiros, a fim de melhor capacitá-los sobre o tema, para que a longo prazo os casos de 

tentativas reincidentes sejam diminuídos devido ao atendimento, manejo e encaminhamento 

adequado. 
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O projeto intitulado Da minha janela vejo o mundo: geografias e cartografias sociais dos 

territórios praticados está em desenvolvimento desde agosto de 2017, e demos continuidade ao 

mesmo inclusive no contexto da pandemia. A minha participação no projeto começou em agosto 

de 2019. O objetivo do projeto é mostrar o pertencimento e o uso do território pela comunidade 

indígena Mbya Guarani Araçaí, localizada no município de Piraquara, região metropolitana de 

Curitiba, através da produção da cartografia social. A metodologia da pesquisa baseou-se na 

investigação e ação participativa por meio da qual foram organizadas rodas de conversa, onde 

coletamos as falas dos membros da comunidade e, a partir da transcrição das mesmas, auxiliamos 

na elaboração de  dois mapas (cartografia social): um dos adultos e outro das crianças.  Através 

do mapeamento feito pela comunidade, que delimitou o território da aldeia e seus territórios 

praticados, fizemos a digitalização das legendas elaboradas pelos indígenas por meio do software 

Livre Gimp. Além disso, tivemos um curso de QGIZ (Software de Sistema de Informação 

Geográfica/SIG) para fazer a cartografia participativa da aldeia e também realizamos leitura de 

textos; reflexões e debates para melhor compreender o modo de vida indígena e fortalecer os 

vínculos entre os participantes do grupo de pesquisa. Durante a pandemia, os trabalhos de campo 

foram suspensos por conta do isolamento social, mas continuamos fazendo atividades remotas, 

como debates e reflexões em torno das leituras e vídeos, com o objetivo de nos auxiliar no 

processo de elaboração da auto cartografia da comunidade. Além disso, essas atividades nos 

auxiliaram na resistência e saúde mental neste tempo de pandemia. Neste ano, com a diminuição 

dos infectados e a retomada do calendário acadêmico presencial, nossos encontros estão 

ocorrendo alternadamente com reuniões presenciais na UFPR Litoral e também online. Nas 

reuniões online são realizadas leituras de textos, análise de vídeos, debates e organização da parte 

digital da cartografia. Retomamos também os trabalhos de campo. Tendo como base as 

experiências realizadas concluímos que todo novo conhecimento adquirido é válido e de alguma 

forma ele irá contribuir para a formação pessoal e profissional dos indígenas é nossa como 

pesquisador.  
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A pesquisa tem como propósito compreender, de forma técnica, as produções audiovisuais, 

respectiva às demandas específicas de movimentos sociais. A partir do estudo da comunicação, 

as análises são realizadas por meio de conceitos das áreas de Jornalismo, Relações Públicas e 

Publicidade e Propaganda. Os conceitos de narrativa audiovisual, cidadania e movimentos sociais 

foram explorados a fim de captar as formas com as quais os veículos de mídia podem agir em 

prol de uma comunicação democrática e inclusiva, entendendo quais mudanças são necessárias 

nas narrativas já existentes para empregar os discursos utilizados pela sociedade organizada em 

movimentos sociais. Sob o olhar do jornalismo, fica-se nítida a necessidade de repensar as 

produções comunicacionais e os discursos produzidos pela mídia. As narrativas definem a posição 

dos sujeitos, podendo ser transmissoras de informações ou difusoras de práticas sociais – sendo 

apenas a segunda uma comunicação social de fato. Sendo assim, para além da divulgação de 

notícias, o jornalismo deve visar os movimentos sociais, abdicando de conceitos pré-estabelecidos 

como imparcialidade e objetividade, para, somente assim, termos uma comunicação em qual as 

necessidades sociais são captadas, invocando a poética e representando a coletividade. Dessa 

urgência de repensar as narrativas audiovisuais surge também a necessidade de repensar todo o 

jornalismo, fazendo com que exista uma maior humanização e polissemia na comunicação. Tendo 

em vista essa perspectiva, no recorte de gênero e campo o objeto de pesquisa primordial foi o 

documentário “Mulheres do Tatuquara” (2019), que, produzido por seis adolescentes da 

comunidade, filhas das personagens retratadas, aborda a horta comunitária da região. O vídeo 

transmite, de forma a aproximar o expectador, o próprio lugar social das narradoras. Mostrando 

as hortas, passando pela história das moradoras e chegando na relação entre as mães e as filhas, o 

documentário é produzido pelas mesmas personagens que são ouvidas: as moradoras do 

Tatuquara. Além de demonstrar a posição feminina dentro da horta e os problemas associado à 

maior parte das figuras paternas das entrevistadas, a produção se volta para uma narrativa 

audiovisual cidadã, em qual as vozes são efetivamente difundidas. Sob o olhar dos produtores do 

documentário, poderemos compreender melhor as necessidades do movimento e os objetivos 

reproduzidos na narrativa audiovisual, entendendo o distanciamento que esses têm dos 

enunciados jornalísticos da grande mídia tradicional, que são, em sua maioria, autoritários e 

hegemônicos. 
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A presente pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo a análise do processo de 

urbanização de Curitiba e sua relação com a habitação, os princípios e as virtudes do bem viver e 

bem-morar na década de 1920, a partir do estudo do Palácio Avenida em Curitiba (1929). O 

trabalho foi dividido em duas etapas, sendo a primeira constituída pela revisão bibliográfica sobre 

o processo de urbanização e a habitação das cidades europeias e brasileiras, entre o final do século 

XIX e início do século XX; e a segunda voltada ao contexto curitibano, com a análise da habitação 

inserida em seu contexto urbanístico e o estudo de caso do Palácio Avenida. Na última etapa 

foram feitas uma revisão bibliográfica sobre os temas urbanização e habitação em Curitiba; e a 

pesquisa, sistematização e análise de fontes primárias, como periódicos, fotografias, mapas e 

desenhos arquitetônicos do objeto de estudo. O trabalho identificou a importância do Palácio 

Avenida, que abrigava moradias, unidades comerciais e um cineteatro de grande porte e que foi 

um precursor de uma nova forma de usufruir a vida urbana, de morar e da verticalização de 

Curitiba. Constatou-se a relevância da edificação para o contexto urbano do período (1929) 

inserido nas ideias de progresso e modernização presentes na década de 1920. O edifício 

apresentou novos programas e tipologias arquitetônicas, além de incorporar moderna técnica 

construtiva. Sua conformação espacial propõe diferentes usos e características do bem-morar e 

bem viver, uma vez que o edifício incorporou em seu programa múltiplas funções e materializou 

a modernidade do período. Com a análise realizada e os resultados obtidos, o presente trabalho 

buscou contribuir com a historiografia do processo de urbanização e da questão habitacional em 

Curitiba nos anos de 1920. 
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Com a evolução do discurso da sustentabilidade e da importância de conservar recursos a fim de 

prover um futuro mais saudável às próximas gerações, surgiram diversos estudos apontando 

práticas que causam impactos negativos ao meio ambiente, incluindo o consumo desenfreado de 

recursos materiais e a produção de rejeitos. Através desta preocupação buscou-se formas mais 

sustentáveis de lidar com o descarte destes materiais, dando origem à prática da reciclagem. O 

projeto de pesquisa “As Earthships como alternativa sustentável para o descarte de lixo“, 

coordenado pela Profª. A Dra. Lisana Katia Schmitz, tem como objetivo analisar o modelo de 

casa autossuficiente conhecida como Earthship Biotecture com foco em suas estratégias 

construtivas e no uso de material reciclado. A pesquisa foi dividida em duas partes, na primeira, 

focando especialmente a revisão bibliográfica, adotou-se uma pesquisa exploratória de caráter 

teórico conceitual, a partir da qual foram consultadas diversas fontes bibliográficas e webgráficas, 

incluindo artigos científicos, monografias, teses, dissertações e conteúdos digitais oriundos de 

sítios eletrônicos, normalmente de Organizações Não Governamentais (ONGs) relacionadas à 

sustentabilidade, à reutilização de materiais recicláveis na construção civil, assim como 

instituições relacionadas ao consumo e ao não desperdício, etc. Essa etapa incluiu buscas 

direcionadas, realizadas por meio de palavras-chave através do sítio eletrônico de Periódicos da 

CAPES, assim como pesquisas mais abertas, utilizando-se também de palavras-chave 

relacionadas ao tema em foco, realizadas na ferramenta de buscas do Google. A pesquisa de 

periódicos foi realizada através das palavras-chaves: arquitetura sustentável, Earthship e 

reciclagem. A segunda parte, destinada mais especificamente à exploração dos resultados, 

constituiu-se da busca e escolha de obras correlatas, exemplares construídos de edificações 

enquadradas como Earthships e que oferecessem informação suficiente para permitir a adequada 

caracterização descritiva e análises comparativas equânimes segundo os seis princípios das 

Earthships. Foram selecionados 03 (três) casos com o intuito de analisar diferentes contextos 

socioeconômicos e como eles afetam o processo construtivo e o funcionamento das Earthships. 

Para redigir os relatórios, tratar imagens e apoiar processos de tradução foram utilizados os 

softwares: Google Docs (redação e edição de imagem) e Google Tradutor (tradução). Resultados 

e conclusões evidenciam a relevância desse tipo de arquitetura para uma sociedade mais 

sustentável. 
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O presente estudo tem como objetivo mapear a produção bibliográfica existente sobre os 

programas federais destinados à educação. A análise dos programas federais tem como 

pressuposto que essa esfera de governo tem garantido sua ação supletiva e redistributiva, na 

educação básica, por meio desses programas, através dos quais realiza assistência técnica e 

financeira. O olhar sobre a produção existente sobre tais programas auxilia a pensar o papel da 

União na educação básica e do alcance dessas ações nos diversos estados e municípios.  A 

pesquisa de caráter qualitativo do tipo estado da arte, propõe categorizar e quantificar as 

produções encontradas destacando aspectos relativos ao ano, tipo de produção, autores, 

localidade, metodologia e resultados. O levantamento bibliográfico sistemático, realizado no 

portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, utilizou 

os seguintes descritores: "política educacional", "programas federais" e "assistência técnica 

financeira". Foram encontradas 3.260 produções de 2010 a 2020, no entanto apenas 95 foram 

selecionadas. A análise sinalizou maior concentração de trabalhos em 2016 e 2017 e que a 

produção sobre o tema não é muito vasta, ao menos com esses descritores. As obras concentram-

se em analisar programas específicos, com destaque para o Mais Educação (23), Pronatec (8), 

Proeja (8) e PNAIC (7). O foco da maioria dos trabalhos (53) é uma análise com abrangência 

nacional do programa, com um número menor de estudos analisando realidades específicas. Sobre 

os objetivos evidenciados nos resumos, a maioria apresenta programas como objeto central de 

pesquisa (39) ou como um dos objetos de análise, mas não o único (33), os demais tratam dos 

programas para discutir outras políticas/ações (21). Também há maior número de pesquisas que 

utilizaram metodologia de caráter qualitativo. Em geral os autores não se repetem, o que 

relaciona-se ao tipo da produção analisada. Percebe-se também uma concentração da produção 

em revistas do sudeste (43%) e do sul (17%). Apesar de o número de programas alterarem-se ao 

longo do período analisado, programas como Caminho da Escola e Brasil Carinhoso não tiveram 

nenhum trabalho encontrado. Destaca-se a necessidade de ampliar a pesquisa para outras bases, 

bem como utilizando outros descritores, inclusive os nomes dos próprios programas. Por fim, 

salienta-se que a produção também acompanha as mudanças da política educacional, podendo 

haver alterações nos próximos anos em virtude da extinção ou mesmo da diminuição dos recursos 

destinados a vários desses programas. 
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Os poetas poloneses compartilharam tentativas de encontrar uma linguagem para abarcar as 

experiências do século XX, perpassado pela guerra e pelos totalitarismos, e de reafirmar o lugar 

da poesia e da arte no mundo devastado por essas vivências. Essa devastação se estende à cultura, 

que tem suas bases desestabilizadas e precisa ser repensada por ter engendrado a situação 

presenciada, sendo a cultura uma manifestação humana dos valores compartilhados socialmente. 

Diante disso, esta pesquisa tematiza a herança cultural ocidental na poesia polonesa do século 

XX, buscando identificar o diálogo das expressões poéticas com essa herança. Portanto, a 

pesquisa tem por objetivo analisar o uso da herança cultural do Ocidente, principalmente dos 

temas da Antiguidade Clássica, nos poemas de autores poloneses do século XX, sobretudo 

Zbigniew Herbert e Aleksander Wat. O presente trabalho corresponde à primeira etapa da 

pesquisa, concentrada especialmente em Zbigniew Herbert (1924-1998). Para realizá-la, foram 

utilizadas as leituras das traduções de poemas poloneses para o português, principalmente de 

“Duas gotas” (“Dwie krople”), de Zbigniew Herbert, e “Campo di Fiori”, de Czesław Miłosz, e 

suas análises, com base em produções críticas e em bibliografia referente à poesia e à poesia 

polonesa e ao período histórico do século XX, com o intuito de observar o caminho expressivo 

encontrado por Zbigniew Herbert no poema “Duas gotas”.  A análise realizada permite perceber 

que ao mitificar, no poema, o casal que viu se beijar durante um bombardeio na Polônia, Herbert 

metaforiza o amor em resistência contra a destruição física e metafísica provocada pela Segunda 

Guerra Mundial. Recorrendo ao mito e à mitificação da realidade e estabelecendo diálogo, 

parcialmente opositivo, com o Romantismo, Herbert reformula a tradição e exalta uma postura 

em contraste com a beligerante dos tempos presenciados, marcada poeticamente pela oposição 

entre fogo e água. Os personagens retratados no poema de Herbert são como duas gotas, 

combatendo o fogo que devasta tudo o que os circunda, resistindo contra a aniquilação humana 

por meio do amor. Esse estudo pretende proporcionar uma aproximação do público brasileiro da 

poesia polonesa, e sua consequente divulgação, por meio da base cultural comum ocidental. 

Pretende-se, também, que o estudo possibilite auxiliar na percepção da linguagem poética como 

forma de compreender a realidade de maneira mais sensível e crítica e como fonte para acessar 

memórias e aprendizados sobre um período histórico que precisa ser recordado e não repetido. 
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A expansão e emersão das universidades públicas brasileiras das últimas décadas propiciou a 

criação na Universidade Federal do Paraná (UFPR) de um campus com licenciaturas que possuem 

projetos políticos pedagógicos inovadores. No caso do Setor Litoral, este oportuniza uma 

associação entre ensino, pesquisa e extensão de forma interdisciplinar e transformadora que se 

traduz em currículos que propõe romper com a visão fragmentada nos processos de produção e 

socialização do conhecimento. A UFPR Litoral, com a sua proposta pedagógica inovadora, une 

políticas culturais e sociais nos currículos. Apresentam-se desta forma as licenciaturas em Artes, 

em Ciências, em Linguagem e Comunicação, em Educação no Campo e em Educação Física e 

como os seus egressos têm atuado em suas práticas docentes e realizado os seus desenvolvimentos 

profissionais diante às demandas da educação atual.  Na análise, com egressos até o ano de 2019, 

foram usados dados de 128 respondentes, 23,7% do total de formados dessas licenciaturas, 

coletados através de um questionário on-line desenvolvido pelo software livre LimeSurvey 

disponibilizado aos egressos. O contato na busca dos respondentes deu-se via telefone, WhatsApp 

e Facebook. Retratam-se os resultados sobre gênero, a pertença étnico-racial, situação conjugal, 

a escolaridade dos pais dos licenciados, como aconteceu e de que tipo foi a continuidade dos 

estudos, formação pregressa, atividades extracurriculares desenvolvidas durante a licenciatura, 

auxílios que receberam enquanto estudavam, a situação de desemprego para alguns, motivos da 

escolha da licenciatura e que tipos de práticas docentes sendo realizadas nas salas de aula. Como 

consequência, os resultados indicam a aplicabilidade das práticas oriundas de suas respectivas 

formações e como seus currículos têm sido habilitados nas práticas docentes nas escolas. Os 

licenciados UFPR Litoral têm sido formados com a ruptura das racionalidades técnicas e com a 

implementação de inovações entre práticas e relacionamentos. 
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Levando em consideração que ao longo de seus cinquenta e dois anos de atividade (1970-2022), 

o Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) contou com treze dirigentes, dos quais 

nove podem ser identificadas como gestões femininas, a presente pesquisa tem como tema as 

reestruturações e reconfigurações institucionais executadas por essas mulheres. Diante disso, 

além de elaborar uma análise acerca dos documentos encontrados no acervo do museu, tem-se 

como objetivo entender os processos de visibilidade estabelecidos para artistas mulheres nesta 

época, visto que essas diretoras também mantinham um papel artístico ativo. Como norte teórico 

dessas questões, os posicionamentos de Linda Nochlin, Whitney Chadwick e Cecilia Fajardo-Hill 

que discutem diferentes aspectos do feminismo e dos estudos de gênero, assim como textos de 

autores como Paulo Reis, Arthur Freitas e Isadora Mattiolli, foram estudados para compreender 

os processos de legitimação de um museu. A partir deste estudo bibliográfico, a pesquisa avançou 

para uma investigação nas pastas e encadernados catalogados no próprio centro de pesquisa da 

instituição, onde mais de duzentos e cinquenta (250) registros foram encontrados, que serviram 

como base para as fontes de análise. Como forma de organizar todos esses dados, diferentes 

planilhas e gráficos foram estruturados conforme o período da gestão, com informações sobre o 

funcionamento do museu e dos funcionários, documentos sobre elaboração de projetos e 

participação em eventos, assim como catálogos de exposição e dados sobre aquisição e doação de 

obras. Aqui, além de realizar um levantamento quantitativo, pretende-se destacar algumas 

reflexões que dizem respeito à presença feminina dentro do circuito artístico, tanto como artistas 

quanto como diretoras de uma instituição museológica.  
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O prontuário psicológico é um documento que reúne informações da prestação de serviços na 

área, para informe dos envolvidos nesse processo. Considerando o contexto dos serviços-escola 

de Psicologia, o registro em prontuário deve ser acessível ao gestor do serviço, a pesquisadores, 

ao supervisor docente, ao profissional em formação responsável pelo registro e ao usuário do 

serviço, figura principal a quem as informações devem ser compreensíveis. O registro se mostra 

relevante para diversas finalidades, desde auxiliar na tomada de decisões clínicas e gerenciais, ser 

fonte de dados para pesquisas, até facilitar a criação de estratégias de intervenção para melhor 

atender as demandas da clientela. Existem algumas exigências para seu preenchimento dispostas 

na resolução do Conselho Federal de Psicologia. Ainda assim, observa-se diversos problemas, em 

especial referentes à variação dos tipos de registro e dúvidas sobre como o redigir. Dito isso, o 

estudo objetivou comparar modelos de prontuários de serviços-escola de psicologia, bem como 

as percepções sobre tais documentos por responsáveis técnicos e/ou coordenadores desses 

serviços. Para isso, foi elaborado e divulgado um questionário a fim de compreender a percepção 

desses profissionais acerca do registro, e nele foi solicitado o envio facultativo do modelo de 

prontuário utilizado no serviço. Por meio de análise de conteúdo, pretendemos agrupar as 

variáveis contidas nos modelos em categorias descritivas e, a partir das respostas ao questionário, 

através de estatística descritiva e inferencial, identificar possíveis diferenças entre os participantes 

em relação às características de seu trabalho e de seus serviços-escola. Inicialmente, previmos 

alcançar os cursos do Paraná e contamos com o auxílio do Conselho Regional na divulgação. 

Devido à baixa adesão de participantes, estendemos a divulgação da pesquisa a todo o país. 

Apesar disso, obtivemos apenas três respostas completas ao questionário e dois modelos de 

prontuário enviados. Tais dados revelaram que, embora os participantes tenham afirmado que a 

elaboração dos modelos de prontuário seguiu as exigências prescritas, eles pontuaram questões 

que indicam a persistência de problemas no registro e na compreensão de todas as utilidades do 

documento, o que nos leva a concluir a relevância de estudos nessa direção. Tendo isso em vista, 

a falta de participação dos coordenadores e/ou responsáveis técnicos na pesquisa nos chamou 

atenção e pode consistir em outro fator que, antes, necessita de investigação.  
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O Brasil é um país reconhecido internacionalmente por seus processos de participação popular. 

Já no início de 2010, vimos uma onda de experimentos de democracia digital no país. Desde a 

consulta digital para a criação do Marco Civil da Internet, passando pela criação do primeiro 

laboratório de inovação pela Câmara dos Deputados (o Labhacker) e culminando em iniciativas 

premiadas internacionalmente, como o Gabinete Digital do Rio Grande do Sul e o orçamento 

participativo digital de Belo Horizonte, o Brasil parecia viver o início de uma nova onda de 

inovações democráticas. Entretanto, com as chamadas jornadas de junho de 2013, seguidas pelos 

protestos do impeachment de Dilma Rousseff, eventos altamente baseados em redes digitais, 

percebeu-se um movimento contrário ao esperado. O número de iniciativas relevantes de 

democracia digital caiu de forma drástica, tendo os principais projetos descontinuados. Esta 

pesquisa busca entender tais questões junto a gestores públicos que estiveram em papéis de 

liderança em iniciativas de democracia digital. Deseja-se compreender o “que houve de errado”, 

apreendendo também sobre as dificuldades gerais de manutenção de tais projetos. Por se tratar de 

questão complexa, optou-se pela técnica de entrevista qualitativa em profundidade, que permite 

aprofundar o tema. As entrevistas estão sendo realizadas por vídeo-chamada, que são gravadas. 

A análise está sendo realizada através do software NVivo. Até o momento, o protocolo de 

pesquisa, na forma de roteiro de perguntas, já foi criado e testado. Com base nessas entrevistas 

individuais, esperamos conseguir apreender o impacto do cenário político contemporâneo na 

diminuição de tais iniciativas de democracia digital. Para além disso, esperamos contribuir com 

a literatura de políticas públicas, apontando as principais dificuldades para manutenção e 

sustentabilidade de tais inovações democráticas. A expectativa é que essa baixa nas iniciativas de 

democracia digital se comporte de forma cíclica. Portanto, assim como o momento atual é de clara 

baixa, acreditamos que o interesse público na criação de tais iniciativas pode retornar. Assim, esta 

pesquisa busca contribuir de forma efetiva e aplicada para futuros gestores públicos que 

pretendam iniciar projetos de democracia digital. Os resultados iniciais apontam a importância de 

se ter uma equipe de programação própria para o desenvolvimento do projeto e que as disputas 

políticas importam não apenas na mudança de governos, mas também durante a gestão das 

iniciativas. 
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A antipsiquiatria inglesa surge na década de 1960, com David Cooper e Ronald Laing como 

precursores. O movimento fundamenta-se em críticas radicais aos pressupostos da psiquiatria 

tradicional, entendendo que a nosologia médica psiquiátrica se constituía como uma ferramenta 

de rotulação e invalidação dos sujeitos. E parte ainda de questionamentos, igualmente radicais, 

sobre as concepções dos ditos transtornos mentais, propondo que a experiência patológica se 

produz nas relações entre o sujeito e as estruturas opressoras da sociedade, particularmente a 

família, envolvida também nas propostas terapêuticas. Com preocupações semelhantes, o 

processo de reforma psiquiátrica brasileira também representa um avanço na concepção e nas 

propostas terapêuticas com os considerados loucos,  tendo influência de experiências inclusive 

como a da antipsiquiatria inglesa. Essa pesquisa teve como objetivo analisar os avanços e 

contribuições da experiência da antipsiquiatria inglesa para a atenção às crises em saúde mental, 

em articulação com os avanços propostos pela reforma psiquiátrica brasileira. Para isso, realizou-

se um levantamento, identificação de fontes e composição de acervo de textos dos principais 

autores da Antipsiquiatria Inglesa, David Cooper e Ronald Laing, bem como de artigos científicos 

brasileiros sobre o assunto, os quais foram lidos e fichados. Da mesma maneira, realizou-se a 

leitura e fichamento de alguns artigos selecionados que discorrem sobre o movimento da reforma 

psiquiátrica brasileira. Por meio de uma análise crítica da literatura desenhou-se um quadro 

conceitual e analítico que sintetiza as principais contribuições dessa experiência para o 

entendimento e manejo das crises em saúde mental, tendo em vista o papel estratégico desta 

questão no processo da reforma psiquiátrica brasileira. Os resultados da pesquisa estão sendo 

sistematizados em três principais eixos: a) o entendimento sobre a loucura, b) a dimensão 

relacional e c) os modos de cuidado. Na análise, pretende-se articular esses resultados 

evidenciando as contribuições da experiência da antipsiquiatria inglesa em sua radicalidade e 

originalidade para a atenção às crises em saúde mental na rede de atenção psicossocial brasileira 

de forma coerente com os princípios da reforma psiquiátrica. 
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Uma das causas de sinistros de trânsito é pela condução alterada por intoxicação alcoólica, 

levando a escolhas não seguras. Dessa forma, empresas como ALCOVISTA, Lifeloc e Innocorp 

LTD., produziram os chamados  Simulation Goggles (Óculos de Simulação) que simulam o efeito 

da intoxicação alcoólica na visão, com o objetivo de servir como instrumento em projetos de 

educação sobre álcool e trânsito. No entanto, a baixa quantidade de estudos sobre esse instrumento 

(sendo nenhum deles feito no Brasil) leva a perguntar se os Simulation Goggles realmente alteram 

a performance dos participantes na execução de atividades como, por exemplo, andar em uma 

linha reta.  Dessa forma, o objetivo deste estudo é verificar se os óculos de simulação mudam a 

performance dos participantes na realização de atividades relacionadas a visão, equilíbrio e 

coordenação motora e se alteram de alguma forma a percepção sobre os riscos de beber e dirigir 

dos participantes. Os participantes do estudo serão jovens, estudantes universitários de uma 

universidade do Paraná, na faixa etária de 18 a 25 anos de idade. Os instrumentos de coleta de 

dados serão quatro : um questionário sociodemográfico (o qual irá considerar idade,  percepção 

de risco do participante em relação ao uso de álcool no trânsito, e, sobre possíveis 

comportamentos que podem influenciar no equilíbrio e na coordenação motora dos participantes), 

o segundo será o teste AUDIT, para coletar a quantidade e frequência do consumo de álcool pelos 

participantes, o terceiro questionário será utilizado para coletar a percepção dos participantes 

sobre os óculos de simulação e o quarto, que será em forma de planilha, onde será anotada a 

performance dos participantes nas diversas atividades. Serão realizadas cinco atividades com os 

participantes (caminhar ao longo de uma linha reta; manter o equilibrio com um pé no chão; 

desviar de pequenos obstáculos; abrir um cadeado e colocar água em um recipiente), os quais 

realizarão as mesmas atividades com os óculos e sem os óculos de simulação (na ordem designada 

conforme sorteio).  Os resultados e conclusões estarão disponíveis no relatório final.  
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A sociedade contemporânea se instituiu segundo uma cultura mediática pautada, sobretudo, na 

propagação de imagens visuais — suprimindo as imagens relacionadas às demais modalidades 

sensoriais humanas, a saber: visual, auditiva, olfativa, gustatória e sômato-sensitiva. Tal processo, 

efetivado pela desenfreada reprodutibilidade das imagens técnicas, resultou no ocultamento do 

caráter endógeno das imagens publicitárias. Desse modo, as propagandas passaram a transmitir 

imagens que se referem apenas a si próprias, aniquilando sua relação com as vivências humanas. 

Em face disso, tornou-se cada vez mais difícil chamar a atenção dos consumidores por meio de 

estratégias tradicionais de marketing, sendo necessário o uso de ferramentas que convoquem os 

demais sentidos sensoriais humanos. Isto posto, busca-se no olfato a possibilidade de recuperação, 

ainda que parcial, do caráter endógeno da imagem, o que se dá pela capacidade olfativa de evocar 

emoções e memórias positivas nos consumidores. Diante disso, a presente pesquisa, de caráter 

bibliográfico, tem por objetivo compreender como se dá a relação entre olfato e neuropsicologia, 

sobretudo, no que tange às emoções, ao humor e à memória, e de que maneira tal relação se insere 

no universo da publicidade/marketing e da neurociência do consumo. Nesse sentido, realizou-se 

a busca de artigos de periódicos científicos revisados por pares, teses e dissertações, publicados 

em portugês, inglês ou espanhol, nos últimos dez anos (2011 a 2021), acerca da relação entre (a) 

olfato e neurociência do consumo; e (b) olfato e neuropsicologia. Inferiu-se que os aromas podem 

evocar respostas hedônicas e influenciar o humor e/ou emoção, de modo que o olfato possui 

grande importância no marketing, e o seu emprego tende a resultar em efeitos positivos. Ainda, 

notou-se que as pesquisas desse ramo usam, majoritariamente, ferramentas tradicionais para 

obtenção de feedback dos consumidores, sendo necessário o uso de ferramentas da neurociência 

do consumo e do neuromarketing para avaliar o feedback implícito/subconsciente. Por fim, 

salienta-se a necessidade de maior rigor nas pesquisas sobre o tema, visto que a variedade de 

métodos impede a generalização de resultados, além de que eles podem variar segundo diferenças 

individuais, como hipersensibilidade olfativa, gênero, idade, etc. 
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Este estudo tem como objetivo avaliar por meio da microtomografia computadorizada os efeitos 

decorrentes do preparo relacionados ao transporte e centralização em canais radiculares de raízes 

mesiais de molares inferiores portadoras de dupla curvatura utilizando-se de instrumentos 

mecânico rotatórios com diferentes diâmetros de ponta, conicidade e ligas de níquel-titânio. Trinta 

molares inferiores com raízes mesiais apresentando dupla curvatura, sem tratamento endodôntico 

prévio e com rizogênese completa, obtidos no Banco de Dentes Humanos da UFPR, foram de 

forma randomizada divididos em 3 grupos (n=10) de acordo com o sistema de instrumentação: 

Protaper Next (Dentsply, Suíça) - grupo 1, Hyflex EDM (Coltene, Altstätten, Suíça) - grupo 2 e 

Rotate (VDW, Alemanha) - grupo 3. Os dentes foram previamente escaneados em micro-CT 

sendo a imagem inicial  utilizada como referência e preparados até os respectivos instrumentos e 

diâmetro #25 e #40, dos quais foram realizados novos escaneamentos logo após cada dilatação. 

Posteriormente as imagens foram reconstruídas por meio do software NReconv1.6.4.8 (Bruker), 

registradas com o software DataViewer (Bruker) e analisadas com o software CTAn (Bruker) 

quanto ao transporte e centralização após os preparos. Mediante as imagens obtidas os canais 

foram divididos em terços (apical, médio e cervical), cada terço foi dividido em cinco partes 

numeradas de um a cinco. Assim, foram avaliadas as imagens de referência; após o preparo com 

o instrumento de diâmetro 0.25mm; e após o instrumento de diâmetro 0.40mm. Dessa forma, para 

um dente analisado são realizados um total de noventa medidas, dais quais ainda estão sendo 

tabuladas. O transporte do canal radicular e a centralização foram mensurados utilizando a 

equação descrita por Gambill, et al. (1996). A menor distância entre a margem mesial do canal e 

a raiz (X) e a menor distância entre a margem distal do canal e a raíz (Y), calculadas em milímetros 

e utilizado o valor médio aritmético para cada terço. Os dados obtidos pelas diferentes avaliações 

serão submetidos aos testes de D’Agostino e Pearson para verificação de distribuição normal, 

sendo considerado o nível de significância de 5% (P<0.05). A execução da análise estatística será 

realizada utilizando o programa GraphPad Prism 8 (La Jolla, CA, Estados Unidos). Foram 

avaliados até o presente momento 26 dentes, somando um total de 4.680 medições tabuladas, 

necessitando a aplicação das fórmulas pré-estabelecidas de análise para finalizarmos a pesquisa.  
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O estudo desenvolvido pelo grupo de pesquisa Educação e Trabalho, busca investigar os 

processos da inserção profissional dos egressos formados no Setor Litoral da Universidade 

Federal do Paraná, trabalhando na sistematização de um banco de dados com informações dos 

diplomados. O presente resumo busca apresentar como ocorre o processo dinâmico pedagógico 

dos sujeitos que estão lecionando independente de sua área de formação, abordando quais práticas 

estão sendo adotadas para a inclusão do tema Meio Ambiente no ensino. Acredita que para haver 

a possibilidade de mudança em alguns problemas que afligem a atualidade é necessário maior 

investimento no ambiente 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, o estudo 

tem 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 destina-se a um total de 1.810 egressos 

formados até o ano de 2019, dos quais 470 responderam ao questionário. Ademais, este foi 

desenvolvido no software livre limesurvey e aplicado através de e-mails, facebook e whatsapp e 

por meio de contatos telefônicos. Os dados obtidos por meio do questionário constatou que cerca 

de 13,59% (64) dos egressos respondentes estavam lecionando no momento em que responderam 

ao questionário, destes 12,55% (59) abordaram o tema meio ambiente em suas práticas 

pedagógicas em algum momento de sua trajetória como docente, sendo que 2,34% (11) na maioria 

das vezes possuem como incentivo para seus termos de crescimento profissional como docente 

os resultados dos alunos, 3,61% (17) a melhoria as suas destrezas de ensino, 1,27% (6) o aumento 

do seu conhecimento, 4,46% (21) conhecer pessoas que partilhem os mesmos interesses 

profissionais, 3,19% (15) auxilia na progressão de sua carreira, 3,19% (15) permitir manter a 

qualificação profissional e 3,19% (15) concordam que é para o de aumento de salário, cerca de 

7,44% (35) concordam totalmente que possuem entendimento suficiente para a explanação do 

tema em suas aulas. Dentre os egressos que estavam lecionando 10,21% (48) pertencem a cursos 

que já estão relacionados a licenciatura, enquanto 3,40% (16) concerne a cursos pautados ao 

bacharelado, 8,70% (41) desses egressos declaram que não lecionava antes de sua formação. 
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A pesquisa foi direcionada pela seguinte questão: quais são as possibilidades de exercício da 

comparação quanto à sua amplitude e dimensão segundo as principais posições doutrinárias? A 

fim de permitir a adequada “aproximação” entre sistemas jurídicos distintos, constatou-se que a 

comparação possui uma dimensão que não é meramente dogmática, sendo, pelo contrário, uma 

técnica complexa que exige o conhecimento das bases do direito estrangeiro, bem como a 

capacidade de enxergar as distinções epistemológicas de um sistema jurídico em relação ao outro. 

Há, pois, propostas distintas que se colocam à disposição do legislador como instrumento 

hermenêutico para fundamentar as suas escolhas, tendo a pesquisa atual separado três grandes 

correntes teóricas para análise, sendo elas as perspectivas da comparação ampla, da comparação 

funcional e da comparação negativa. Cada uma delas acarreta consequências diversas quando 

aplicadas ao exercício legislativo, sendo importante deixar o legislador a par de tais efeitos a fim 

de orientar a comparação conforme a normativa constitucional e os valores axiológicos que 

instruem a atividade hermenêutica. São de dois tipos os efeitos identificados: o primeiro implica 

no direcionamento da comparação à solução de problemas de ordem prática, ao passo que o 

segundo almeja a construção de uma comparação culturalmente orientada. O projeto, portanto, 

foi inserido no âmbito da Teoria Geral do Direito, tendo aplicabilidade em todos os ramos do 

direito. Ao final, buscou-se introduzir o objeto da pesquisa a ser seguida no próximo termo (edital 

2022/23), em que se desenvolverá a aplicação do modelo teórico ora elaborado no âmbito do 

Direito Penal. É nessa linha que se procurou ampliar a compreensão do presente projeto como 

uma etapa da investigação mais ampla sobre os efeitos produzidos pelo fenômeno da 

internacionalização do poder punitivo no ordenamento jurídico-penal nacional. Sendo o método 

comparativo um dos seus aspectos, ele comumente se submete, todavia, a uma estrutura lógico-

argumentativa pautada no paradigma da autoridade. O corolário dessa inadequação é justamente 

o uso arbitrário da comparação, de tal modo que os agentes públicos responsáveis pela criação e 

pela aplicação das normas se percebem desvinculados das bases constitucionais e legais que 

instruem o direito penal e processual penal brasileiros. Isso, em suma, justifica a necessidade de 

racionalizar o exercício comparativo, tendo-se buscado desenvolver um arcabouço teórico apto a 

oferecer ao legislador uma base hermenêutica mais sólida a ser utilizado em matéria penal. 
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Inscrevendo-se no campo da narratologia cognitiva, o trabalho buscou descrever como cenas de 

Dom Casmurro (1899), de Machado de Assis (1839-1908), podem ser utilizadas de aparato para 

um estudo de caso da manifestação da cognição corporificada na literatura. Partiu-se da hipótese 

de que a forma como os gestos são textualmente representados em Dom Casmurro torna mais 

complexa e singularizada a construção de personagens e situações quando em contraste com a A 

Mão e a Luva (1874), do mesmo autor. A partir disso, comparou-se trechos de ambas as obras 

sob a ótica da teoria da cognição corporificada de Guillemette Bolens em The Style of Gestures 

(2012) e de Terence Cave em Thinking With Literature (2016). Bolens analisa, de um ponto de 

vista narratológico, como o estilo dos gestos produz significado e contribui para singularizar as 

personagens, levando em conta que textos literários podem ser sensorialmente estimulantes. Para 

tal, apoia-se em estudos que apontam que essas representações textuais ativam áreas neurais 

suplementares à da linguística em si, e que são processadas de forma que o leitor “pense com o 

corpo”, como também explorado por Cave quando ele fala de kinesic intelligence. Ademais, para 

entender a dinâmica narratológica, principalmente no que concerne à relação entre as personagens 

em Dom Casmurro, usou-se a semiótica de Paul Kockelman, presente em Agent, Person, Subject, 

Self (2012). Os aparatos teóricos, para além de não estarem disponíveis em língua portuguesa, 

analisam somente obras estrangeiras, o que impulsionou esta pesquisa a aplicar a teoria, ainda 

emergente no campo dos estudos literários, ao trabalho de um autor brasileiro. Dessa forma, o 

resultado é a aplicação de teorias da cognição corporificada a uma das obras canônicas da 

literatura brasileira, de forma a demonstrar, pelo estilo dos gestos textualmente representados, que 

a cognição corporificada não só se faz presente, mas também possui nuances e estilos diferentes 

que agregam significado à história e às personagens. 
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A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira que emergiu no período colonial como 

uma ferramenta de defesa pessoal e como forma de expressão cultural dos negros indígenas e 

brancos escravizados em solo brasileiro. Após a abolição da escravatura em 1888, os escravizados 

foram deixados desamparados sem receber nenhum tipo de auxílio e/ou apoio do Estado para 

obterem trabalho, moradia nem qualquer outro benefício para que tivessem condições dignas de 

sobrevivência. Essa situação os levou para as margens da sociedade e junto com eles a sua cultura, 

até que em 1890 a prática da capoeira em locais públicos foi criminalizada e disposta no código 

penal brasileiro. O cenário da época e as representações da imprensa reforçavam a associação da 

capoeira à baderna, ao ócio e a vadiagem, o que conferiu forte repressão por parte do Estado para 

que ela fosse eliminada, ao mesmo passo que outras práticas que traziam uma representação forte 

de disciplina e controle dos corpos ganhavam notoriedade. Nesse sentido, esse estudo foi 

desenvolvido durante o Programa Institucional de Iniciação Científica e teve com o objetivo 

detectar as diferentes representações em torno da capoeira como elemento da cultura física na 

imprensa da capital da república (Rio de Janeiro) no período de governo de Getúlio Vargas entre 

os anos de 1930 a 1945. Para isso, foi adotado como método a pesquisa histórica por meio de 

levantamento de fontes que foram localizadas na plataforma Hemeroteca Digital. Foram 

analisados especificamente os seguintes jornais: A Noite (RJ), Jornal do Commercio (RJ), Correio 

da Manhã (RJ) e Jornal do Brasil (RJ). Esse conjunto de periódicos totalizaram um volume de 

2.212 fontes. Por conta do denso volume de fontes encontradas, foi realizado um novo recorte de 

pesquisa, limitando a análise ao jornal A Noite (RJ), no período de 1930-1945. Tendo em vista 

que na época os jornais eram grandes formadores de opinião, é possível compreender como as 

opiniões e movimentações políticas, sociais e econômicas publicadas provocaram uma 

transformação na forma como a capoeira era vista, saindo de uma prática marginal para então 

uma luta tida como nacional. Nesse sentido, os discursos e representações encontradas no Jornal 

A Noite (RJ) ganharam sentidos de valorização da capoeira e apontam para um movimento de 

saída da marginalidade em direção a utilização desta como ferramenta para uma educação do 

corpo, no contexto de uma sociedade que visava construir uma identidade nacionalista, passa-se 

a exaltar a capoeira como uma luta e um esporte genuinamente brasileiro. 
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Diante do escasseamento de mortes pela pandemia de Covid-19, a humanidade inicia sua 

debandada rumo à utopia da normalidade e retorna, mais uma vez, para territórios raramente 

explorados pela ficção de catástrofe, gênero que costumeiramente espetaculariza a tragédia sem 

interesse pelo aspecto sóbrio manifestado em seu rescaldo. Consequentemente, os paralelos entre 

realidade e ficção suscitados por obras como Contagion, embora relevantes e condizentes com os 

primeiros desafios pandêmicos, saem de sincronia com a chegada do novo presente. Visando o 

preenchimento desta lacuna, fazemos uma análise crítica sobre as temáticas pós-catastróficas 

apresentadas em The Leftovers, tanto no texto original de Tom Perrotta quanto na adaptação 

televisiva co-criada por Damon Lindelof. Esta investigação busca prever o legado da tragédia de 

Covid-19 na sociedade, incluindo observações a respeito da dinâmica do luto coletivo e a 

apropriação deste fenômeno pelo mercado e por ideologias religiosas sectaristas. A metodologia 

parte da sistematização da narrativa encontrada em The Leftovers, atentando-se aos mecanismos 

intertextuais que se manifestam na relação de adaptação do literário para o audiovisual, e 

extraindo signos de semelhança com o pós-pandemia, que são interpretados na Semiologia 

Barthesiana, Metziana e outras do interesse da crítica literária e cinematográfica. As constatações 

realizadas neste estudo contribuem para a prospecção de um conjunto de perturbações sociais: 

ruptura e reestruturação de valores sociofamiliares; violência e extremismo ideológico; 

charlatanismo e manipulação religiosa. Apesar da negatividade profetizada, frisa-se a importância 

da discussão sobre estas figurações na ficção e não-ficção, para que o futuro deixado aos 

sobreviventes seja menos turbulento que a própria catástrofe. 
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A temática desenvolvida na pesquisa pretendeu examinar, sob o horizonte das produções de Judith 

Butler, fundadas na noção de não violência, e de Michel Foucault, o discurso, talhado pela 

ideologia prevalecente, enquanto ferramenta legitimadora da pena estatal. O enfoque primordial 

do estudo foi, portanto, conjugar a análise discursiva dominante enquanto justificadora do 

suplício, aqui homônimo à encarceramento, com uma nova perspectiva de crítica da pena. Dessa 

maneira, almejou-se ensejar uma melhor compreensão do discurso enquanto ato comunicativo 

dotado de violência e a incidência da interpretação do direito como instrumento de inflição de 

suplício, ou seja, de dor e morte, ao apenado. Para isso, recorreu a pesquisa à uma metodologia 

essencialmente qualitativa exploratória, com enfoque nos recursos provindos de pesquisa 

bibliográfica. Depreendeu-se, como resultados, que a aflitividade da pena provém de um 

movimento discursivo culturalmente punitivo, alicerçado em uma ampla divulgação midiática 

que fomenta uma desproporcional demanda pela pena a partir da transformação do criminoso no 

inimigo social, uma vida não-enlutável e não passível de proteção pelo Estado. O suplício se 

consolida como faceta decorrente da dimensão discursiva da censura, responsável pela 

manutenção da violência estatal passível de apontar como atroz quem o desafia e blindar seus 

próprios atos mediante o ordenamento jurídico. A violência da pena desempenha, então, um papel 

singular na preservação desta sociedade punitiva, orquestrada para organizar a delinquência 

através de instrumentos ideológicos basilarmente estruturados pelo aparato da prisão e pela noção 

de criminoso como inimigo. Em contraposição à tal construção discursiva, a pesquisa 

esquadrinhou-se em medidas restaurativas alternativas, com base em uma participação ativa dos 

sujeitos vitimizados e criminalizados, que sustente um direito inclusivo e moldado pela não-

violência – um compromisso em prol da igualdade e liberdade de todas as vidas. Constatou-se, 

em conclusão, a viabilidade desta opção divergente à da aflitividade imposta sob o caráter da 

pena, qual seja a de infundir uma nova modalidade de censura para além do suplício, uma 

dimensão comunicativa de reparação e restauração dos envolvidos, ancorada na alteridade e 

responsabilidade, de maneira a proporcionar uma ressignificação e uma reparação efetivamente 

pertinente às partes. Para tanto, contudo, exige-se uma alteração na própria mentalidade social e 

nos movimentos discursivos que moldam generalizações do que é justo, do que é a punição e do 

que é a violência. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS NO COMBATE A COVID-19 NO DISTRITO 

SANITÁRIO DO CIC EM CURITIBA 

Nº 202211633 

Autor(es): Eduarda de Araujo Novais 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou, em março de 2020, estado de pandemia 

devido à disseminação do vírus SARS-CoV-2 em nível global. Desde esse período, até o presente 

momento, julho de 2022, o Brasil registrou 33.505.727 pessoas contagiadas e 676.486 óbitos por 

Covid-19, de acordo com dados estatísticos. Tendo como marco temporal o período de maior 

gravidade da pandemia, de junho de 2020 a agosto de 2021, o objetivo dessa pesquisa foi 

compreender como o processo saúde-doença se relaciona com o território e, assim, dentro do 

recorte da cidade de Curitiba, entender como esse processo se deu no território da Cidade 

Industrial de Curitiba (CIC) a partir das condições sociais, econômicas e demográficas do distrito 

sanitário. Para efeito de análise comparativa de dados estatísticos, se observou também outros 

distritos sanitários da cidade, utilizando planilhas do Excel e dados bibliográficos. Dessa forma, 

foi possível traçar de que modo as políticas adotadas para combater a Covid-19 em Curitiba 

tiveram particularidades para englobar as especificidades de cada território. De modo geral, 

verificou-se que as políticas empregadas não abrangiam as singularidades de todos os distritos. 

Para isso, a metodologia utilizada foi pesquisa em banco de dados e análise comparativa, levando 

em consideração que a pesquisa de campo não pôde ser realizada devido às restrições sanitárias 

da pandemia. Os resultados obtidos mostram que a doença Covid-19 se deu de forma diferente 

em cada distrito sanitário da cidade, variando o número de casos, de óbitos e a taxa de 

contaminação. O CIC, no período de tempo estudado, foi o segundo distrito em maior número de 

casos e o quarto maior em número de óbitos. Conclui-se, portanto, que as características 

específicas do território influenciam o modo como o processo saúde-doença ali se desenvolve. 
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A IGUALDADE DE GÊNERO NA PROMOÇÃO DA JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL 

Nº 202211634 

Autor(es): Julia Eliza Vanegas Marinero 

Orientador(es): Katya Regina Isaguirre Torres 

Evento: EVINCI 
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A presente pesquisa destacou a participação das mulheres na promoção da justiça socioambiental, 

considerando o objetivo de nº 5 da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) para 

o desenvolvimento sustentável. O tema-problema procurou, em um recorte temático e a partir da 

revisão bibliográfica, demonstrar qual é a contribuição ambiental realizada pelos catadores e 

catadoras de materiais recicláveis, com destaque para a questão das mulheres, considerando sua 

representatividade na catação e sua vulnerabilidade em razão da sobrecarga do trabalho doméstico 

associado às funções produtivas. Como objetivo geral procurou-se compreender o papel da 

equidade de gênero na promoção da justiça socioambiental, tomando como exemplo o trabalho 

realizado pelas catadoras de material reciclável. Para isso, como objetivos específicos a pesquisa 

analisou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei nº 12.305/2010) no que diz respeito 

à inclusão social das catadoras e catadores; demonstrou, na legislação, quais direitos são 

garantidos às mulheres catadoras e, a partir dos materiais produzidos pelo movimento social de 

catadores(as), identificou como está a efetividade desses direitos na realidade. A metodologia da 

pesquisa se vale da revisão bibliográfica, da análise da legislação e da consulta de materiais 

produzidos pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Como 

resultados principais, esta iniciação científica verificou que, em que pese a inovação da Lei nº 

12.305/2010 mediante as suas disposições acerca da priorização das cooperativas e da inclusão 

social das catadoras e catadores de materiais recicláveis, a efetividade dessa política apresenta 

diminuta eficiência. No que diz respeito às mulheres catadoras, mesmo com a prevalência do 

gênero feminino nos espaços de produção e separação de resíduos sólidos, verificou-se que 

inexiste na PNRS menção expressa à questão de gênero. Ainda, constatou-se ampla participação 

das mulheres no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, as quais 

explicitaram seu diminuto pertencimento nos espaços de tomada de decisão e a dificuldade ao 

acesso de políticas públicas. Dessa maneira, a presente iniciação científica prestou-se a 

demonstrar a ampla importância das mulheres catadoras para a garantia de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, na mesma medida em que verificou a injustiça ambiental perpetrada 

contra essa coletividade, mesmo com a vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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ESTRUTURAÇÃO DE MELODIAS POPULARMENTE CONHECIDAS PARA 

CRIAÇÃO DE LETRAS UTILIZADAS COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 

NO ENSINO DE LÍNGUA ALEMÃ 

Nº 202211639 

Autor(es): Eduardo Gruetzmacher 

Orientador(es): Jorge Jose de Oliveira 
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O trabalho teve por objetivo central realizar a estruturação e o arranjo de músicas, a partir de letras 

de canções em língua alemã, elaboradas com fins didáticos para uso nas aulas de alemão em níveis 

iniciais. A escolha das músicas utilizadas nesse processo teve como critério de inclusão serem 

popularmente conhecidas no Brasil, com enfoque em músicas infantis e ou folclóricas, sob 

justificativa destas canções estarem marcadas na memória afetiva e emocional de diversos povos 

brasileiros inseridos na cultura nacional. Dentre o enorme leque de opções de canções do gênero, 

foram selecionadas as seguintes melodias: (1) O sapo não lava o pé, (2) Borboletinha está na 

cozinha, (3) Cai cai balão, (4) Indiozinho, (5) Meu galinho e (6) Meus dedinhos. As melodias 

escolhidas foram reestruturadas e rearranjadas como estratégia de aprendizagem no ensino de 

língua alemã através do software Musescore 3, posteriormente sendo importadas através do 

formato MIDI para software Cubase, onde estas foram mixadas e masterizadas. Foram produzidas 

versões das músicas com diferentes andamentos, visando buscar a compreensão da letra por parte 

do estudante. A melodia das canções em sua maioria se move por grau conjunto, facilitando o 

acompanhamento do ouvinte em qualquer tonalidade estabelecida. Foram elaboradas fichas 

técnicas de todas as músicas criadas para documentação de cada música produzida. Tais arranjos 

serviram de base para as seguintes letras didáticas: (1) “O sein é ser e estar”, (2) “Was ist denn 

das?”, (3) “Wie heißen Sie?”, (4) “Zehn kleine Bienen”, (5) “Der, die, das” e (6) “Wie? Wer? 

Was?”. O temas abordados em cada letra foram: (1) conjugação do verbo sein nos tempos presente 

e passado (Präteritum), (2) vocabulário introdutório utilizado nos primeiros dias aula, (3) 

Perguntar pelo nome de alguém e responder a respeito, trabalhando com os pronomes pessoais 

Sie, du, er  e sie, (4) números de 1 a 20, (5) os artigos no alemão e (6) os pronomes interrogativos, 

também conhecidos como W-Fragen. Tais canções foram incorporadas ao material didático 

utilizado nas aulas de alemão do professor orientador e, até o momento, foram trabalhadas as 

canções “Der, die, das”, “Was ist denn das?”, “Zehn kleine Bienen” e “O sein é ser e estar”. Os 

resultados obtidos foram positivos, no sentido de que os estudantes apontam que atividades 

lúdicas envolvendo a música contribuíram para a aprendizagem referente a pronúncias e uso da 

língua.  
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OS FUNDAMENTOS DA GNOSE CRISTÃ SEGUNDO HIPÓLITO DE ROMA. 

Nº 202211640 

Autor(es): Lucas Oltmann de Oliveira 

Orientador(es): Renan Frighetto 
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Esta pesquisa procurou centrar-se sobre a análise do gnosticismo naasseno, através do Sermão 

Naasseno, presente no Livro V do Elenchos, obra geralmente atribuída à Hipólito de Roma. 

Tivemos por objetivo analisar e explicar a função do mito de Ísis e Osíris para a constituição da 

teologia naassena como exposta no tratado, procurando compreender quais elementos do mito 

egípcio foram ressignificados pelos naassenos dentro de sua própria cosmologia gnóstica. 

Tivemos como norte metodológico as intuições propostas por Maria Grazia Lancellotti, e 

procuramos compreender as influências, na gnose naassena, do mito de Ísis e Osiris como descrito 

pelo filósofo Plutarco, assim como do ambiente filosófico médio-platonico. Procuramos, assim, 

analisar as relações tecidas entre a obra de Plutarco e a exposição naassena, procurando elencar 

também as influências mistéricas presentes na doutrina deste grupo gnostico. Buscamos também 

historicizar a importância dos cultos de mistérios de Isis e Osiris para a cultura religiosa do 

principado romano, compreendendo que, ao buscar um norte para sua doutrina no mito egípcio, 

os naassenos acabaram por encontrar um respaldo cultural à sua própria teologia religiosa. 

Tivemos por resultado a ampliação do debate acerca das relações entre cultos de mistérios e 

gnosticismo naasseno, ao demonstrarmos o modo como o mito de Isis e Osiris e sua afiliação 

prática e iniciatica influenciaram a visão naassena acerca da androginia divina, modulada a partir 

de um recorte conceitual médio-platonico. Os naassenos interpretaram, concluímos, o 

mitologema egípcio do casal divino como uma evidência da presença do elemento androgino em 

tradições espirituais de natureza imemorial, assim como compreenderam a iniciação nestes 

mistérios enquanto uma evidência do caráter soteriologico da androginia divina.  
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O UNIVERSO FÍSICO, SIMBÓLICO, SENSORIAL E SOCIAL DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS: ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÍSICOS PARA O GUIA PAISAGÍSTICO 

DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE CURITIBA 
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O relatório em apreço se refere às atividades desenvolvidas dentro do projeto de pesquisa “O 

espaço público e a esfera pública na metrópole contemporânea: estudo comparativo e 

transdisciplinar sobre o universo legal, físico, sensorial e social das ruas latino-americanas” e 

resume diversas ações realizadas dentro do Observatório do Espaço Público. Nessa pesquisa, tem-

se por objeto de estudo a paisagem urbana e os espaços públicos de Curitiba, com a realização do 

“Guia Paisagístico dos Espaços Públicos de Curitiba”. Para tal, necessitou-se retomar o conceito 

de paisagem, o qual, apesar de complexo, baseia-se nas relações entre os seres humanos e o 

mundo, ou seja, em uma maneira de “habitar” o espaço, materializando na paisagem as 

características de uma dada cultura no tempo. Como objetivo específico se estabeleceu a 

exploração dos elementos físicos presentes nos espaços públicos previamente selecionados. Com 

esse guia, procura-se democratizar o conhecimento acerca da paisagem desses locais na cidade, 

em especial aqueles localizados na região central. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, 

dividida em três etapas: aporte teórico bibliográfico, levantamentos em campo e posterior 

produção de materiais gráficos e de divulgação (folheto informativo, website e podcast). Nas 

visitas aos espaços públicos foram listados os aspectos físicos (mobiliários urbanos, monumentos, 

vegetação, pavimentação, edificações, entre outros) e realizadas análises simbólicas, além de uma 

posterior investigação bibliográfica acerca da história do local e de seu entorno imediato. 

Importante destacar também que o presente relatório teve como foco a investigação da 

materialidade presente nos espaços públicos, porém, as propostas gráficas foram feitas em 

conjunto com a equipe de pesquisadoras, criando materiais completos de análise dos seguintes 

locais: Praça Santos Dumont, Praça Osório, Rua Comendador Aráujo, Rua XV de Novembro, 

Praça Zacarias, Rua Barão do Rio Branco e Praça Eufrásio Corrêa. Como conclusão parcial, 

observou-se a presença de semelhanças físicas que revelam certos padrões na conformação dos 

espaços públicos centrais da cidade de Curitiba. Ademais, constatou-se que é de suma 

essencialidade a investigação dos espaços públicos, a fim de compreender a própria sociedade, 

uma vez que muitas de suas características são materializadas na paisagem urbana desses locais 

– fato este revelado não apenas a partir da realização do “Guia Paisagístico dos Espaços Públicos 

de Curitiba”, mas também após o envolvimento em demais atividades vinculadas ao Observatório 

do Espaço Público. 
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COMPORTAMENTO DE RISCO NO TRÂNSITO: O USO DO CINTO DE 
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Em 2022 o Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos. Apesar do tempo transcorrido, 

destaca-se ainda a não aderência ao uso do cinto de segurança por uma parcela significativa da 

população, mesmo sendo um mecanismo de proteção de fácil utilização e considerado uma norma 

de segurança com obrigatoriedade prevista pela lei n.º 9.503. Ressalta-se que, em Curitiba, a falta 

de cinto de segurança é a principal irregularidade constatada por guardas municipais no ano de 

2021. Muitos são os fatores associados ao não uso desse mecanismo de segurança: influência dos 

pares, distância percorrida, receio de ser multado, entre outros. Além dos quesitos perceptivos, 

também existem diversos fatores demográficos relacionados ao uso do cinto de segurança, por 

exemplo, moradores de áreas mais densamente povoadas relataram serem mais propensos à 

utilização do cinto de segurança. Somado a isso, diversos estudos apontam que a utilização do 

cinto não é um hábito por parte dos estudantes universitários. Considerando as informações 

apontadas, o objetivo dessa pesquisa é identificar o comportamento de usar ou não o cinto de 

segurança pela comunidade da Universidade Federal do Paraná nos campi de Curitiba. Trata-se 

de uma pesquisa de caráter observacional naturalístico de método descritivo. Ela será 

desenvolvida através da verificação simultânea, na entrada dos estacionamentos da universidade, 

de todos os motoristas e passageiros que entrarem com automóveis (não havendo distinção entre 

automóvel particular, táxi ou carro de aplicativo). O ponto de observação será a entrada dos 

estacionamentos dos campi Agrárias, Centro Politécnico, Rebouças Juvevê, Batel e Jardim 

Botânico. Além disso, serão observados a quantidade de passageiros e o uso do cinto de segurança 

pelo motorista; passageiro ao lado e passageiros no banco traseiro. Para isso, foi desenvolvido um 

instrumento de coleta de dados onde cada pesquisador receberá uma prancheta com uma folha 

para realizar as anotações em uma tabela com espaços específicos onde será colocada as 

informações pertinentes em relação ao uso do cinto, também haverá a opção de resposta 

“indefinido” em todas as categorias, caso o pesquisador não consiga observar o uso de cinto pelos 

passageiros. Os resultados, discussão e conclusões estarão disponíveis no relatório final, neste 

momento o estudo está na fase de coleta de dados.  
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Os/as professores/as das disciplinas de Anatomia e/ou Fisiologia, ao se utilizarem do 

determinismo biológico em suas práticas educacionais, podem acabar repercutindo estereótipos 

binários e sexistas sob a chancela de estudos científicos, contribuindo para a perpetuação das 

violências sexuais e de gênero. O objetivo deste trabalho foi comprender qual a concepção de 

professores/as de Anatomia e/ou Fisiologia de Instituições de Ensino Superior do Brasil sobre os 

conceitos de sexo, gênero, sexualidade, orientação sexual e preconceitos, e se os abordam em suas 

aulas. Para isso, utilizamos um questionário online, disponibilizado via e-mail. A pesquisa teve 

enfoque no modelo misto, havendo a integração de perspectivas quantitativas e qualitativas, e 

avaliou estatisticamente os dados obtidos com os questionários sob diferentes recortes analíticos, 

tais como: gênero, orientação sexual, idade e região do Brasil. As análises do recorte de orientação 

sexual revelaram diferenças significativas entre os grupos em relação ao interesse pelo tema 

“questões de gênero e sexualidade”, sendo os/as professores/as dissidentes da 

cisheteronormatividade mais favoráveis à sua abordagem no ambiente universitário. Já o recorte 

de idade demonstrou que existe uma concordância maior entre as diferentes gerações em relação 

às questões voltadas para o sexismo e para o machismo, do que para questões que envolvem a 

diversidade sexual e de gênero. Tanto nas análises quantitativas quanto qualitativas — estas que 

contemplam o conteúdo das respostas  — observou-se, ainda, contradições entre as declarações e 

atitudes desses grupos, que podem ser explicadas pelo viés de desejabilidade social, ou ainda pelo 

efeito Dunning-Kruger. A partir do trabalho, consideramos premente o desenvolvimento de novos 

estudos com docentes do ensino superior brasileiro, incluindo também as dimensões do currículo, 

da gestão e do espaço universitário, para uma formação mais inclusiva para todos os gêneros e 

sexualidades dissidentes da cisheteronorma. 
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Trata-se de uma pesquisa histórica voltada para análise da presença das mulheres nos processos 

do século XVIII com base em documentos do Arquivo Público do Estado do Paraná. Para 

possibilitar a análise deste tema, estão passando por uma catalogação os processos do período 

compreendido entre 1750-1800 através da análise de cento e quatorze caixas de documentos 

identificadas no Arquivo Público, com um volume de aproximadamente 3128 processos. 

Utilizou-se o método exploratório e a pesquisa encontrou diversas dificuldades, sobretudo a 

compreensão dos escritos, tendo em vista a caligráfia própria da época e as abreviações das mais 

variadas palavras utilizadas em todos os documentos, dificultando a leitura. Isto posto, 

considerando que a catalogação ainda encontra-se em fase de desenvolvimento, não foi possível 

adentrar de forma específica no tema escolhido e os resultados obtidos relacionam-se 

principalmente com a catalogação dos documentos.  

No desenvolvimento da catalogação os processos são identificados e colocados em uma “ficha 

catalográfica”, a qual é composta pelos itens “Área de identificação, área de conteúdo e estrutura, 

área de notas e área de controle da descrição”. Considerando a importância das fichas em todo o 

decorrer da pesquisa, passa-se a descrição de uma ficha. 

O processo em análise tem como código de referência “BR APPR PB045 - PC 3110.114”, a 

situação fática abordada refere-se a um requerimento feito pela viúva e testamenteira designada 

pelo falecido para que pudesse representar suas últimas vontades. Nos autos há o testamento, no 

qual constam escravos, e os recibos de pagamento das dívidas, deixadas pelo falecido, pela mulher 

testamenteira. O pedido foi concedido pelo Ouvidor João Baptista Guimarães Peixoto.  

Tem como datas -limite 23/06/1800 à 15/09/1813 e ocorreu na Villa da Senhora da Graça do Rio 

São Francisco Xavier do Sul, na Comarca de Paranaguá. O tipo de documento é uma carta de 

testamento.  

O documento conta com 26 páginas, nas quais identifica-se como conteúdo: procuração, 

testamento, justificação, termos de abertura de certidão de óbito, notificação e termo de data.  

Citam-se diversos nomes ao longo do processo dos atuantes, dentre os quais, pode-se mencionar: 

Maria Gomes da Conceição - Requerente/testamenteira; Ignácio Alves da Silva - autor do 

testamento; Antônio, João e Maria - Escravos.  

Ao final identifica-se que a descrição foi feita por meio do projeto “Catalogação Fontes Jurídicas 

Século XVIII”, identificando-se os responsáveis técnicos pela catalogação daquele documento, 

bem como a data em que foi realizado. 
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TELA MULTITOQUE PARA AUXÍLIO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE 

PESSOAS COM BAIXA VISÃO: UMA EXPERIÊNCIA CENTRADA NO HUMANO: 

ETAPA 3 

Nº 202211666 

Autor(es): Caroline Rodrigues de Lima 

Orientador(es): Juliana Bueno 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Baixa Visão, Design Centrado No Humano, Tela Multitoque 

 

Estima-se que, 6 milhões de pessoas da população brasileira apresentam baixa visão (IBGE, 

2010), ela é considerada a deficiência visual que prevalece no contexto brasileiro e mundial. O 

indivíduo com baixa visão (ou visão subnormal) possui comprometimento da função visual, mas 

ainda assim possui uma visão útil. Em programas com abordagem educacional proporcionados 

por Centros de Atendimento Educacional Especializados (CAEEs), como no CAEE Natalie 

Barraga localizado em Curitiba, a visão desses indivíduos com baixa visão é estimulada por meio 

de materiais desenvolvidos artesanalmente pelos próprios docentes. Tendo em vista a pouca 

exploração de recursos e materiais digitais neste processo de estimulação, o projeto de pesquisa 

vigente "Tela Multitoque para Auxílio ao Atendimento Especializado de Pessoas com Baixa 

Visão: uma experiência centrada no humano”, visa a transposição dos materiais didáticos 

analógicos utilizados no CAEE Natalie Barraga para o contexto digital. Mediado pela 

metodologia Centrada no Humano da IDEO (2015), este projeto apresenta 3 etapas: inspiração, 

ideação e implementação. Este resumo trata da terceira etapa, (implementação), com as devidas 

adaptações decorrentes ao período pandêmico. De acordo com a IDEO (2015), esta etapa propõe-

se a entender como tornar viáveis algumas das soluções criadas e identificadas na etapa anterior, 

com o objetivo de implementar, bem como realizar testagens e recolher feedbacks. Como 

atividades, foram realizadas: (1) a atualização do referencial teórico sobre Interação Humano 

Computador (IHC), Design de Interação, Interface, atividades de estimulação, usabilidade e 

jogabilidade; (2) o refinamento e a testagem dos guias de recomendações para o desenvolvimento 

de materiais impressos e digitais para pessoas com baixa visão, iniciados na segunda etapa. Ainda, 

identificou-se novos insights e oportunidades de projeto, o que levou a necessidade do 

levantamento de recomendações referentes à interação e interface como subsídio para a 

continuação do projeto de pesquisa. Estas novas recomendações foram categorizadas em 

interface, interação e conteúdo, as quais serão utilizadas para o desenvolvimento de atividades de 

estimulação visual no contexto digital a serem testadas no CAEE Natalie Barraga em fase 

posterior do projeto.  

  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1214 

PRETATERRA: UMA ANÁLISE DA ARQUETIPOLOGIA COMUNICACIONAL DO 

NICHO AGROFLORESTAL 

Nº 202211670 

Autor(es): Beatriz Corcini Batista da Silva 

Orientador(es): Hertez Wendel de Camargo 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Agroflorestas, Arquetipologia, Mitologia De Marca 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de compreender como recursos arquetípicos são usados de forma 

estratégica e persuasiva na construção da marca institucional da empresa Pretaterra em seu site 

para produzir sentidos comunicacionais sobre a produção agrícola e regenerativa no Brasil. A 

análise final da estratégia de marca da organização foi feita por meio do relatório do Mapeamento 

Arquetipológico, tendo como base os principais espectros arquetípicos presentes em seu site. A 

escolha do objeto de estudo se deu por sua relevância e abrangência social, uma vez que a 

Pretaterra é uma das empresas brasileiras que se comprometem com a inovação da agricultura, 

por meio das técnicas de sistemas agroflorestais, transformando a forma com a qual agricultores 

produzem e se sustentam. Sua proposta como organização é uma alternativa ao sistema em que 

vivemos, em que há intensa produção material e de sentidos que exemplificam os resultados da 

relação traçada entre ser humano e o ecossistema como uma relação tóxica insustentável e de 

destruição iminente. Esse sistema tem trazido consequências como desigualdade alimentar, 

supressão de saberes nativos milenares, destruição e contaminação de lençóis e aquíferos, 

empobrecimento do solo e degradação de biomas inteiros, entre muitos outros danos irreparáveis. 

A emergência climática e ambiental clama por ações de áreas diversas, que ultrapassem as áreas 

das Ciências Naturais ou Econômicas, por exemplo. Nesse contexto, enxergamos que para agregar 

à luta contra a emergência climática e ambiental, a Comunicação é um instrumento potente e de 

relação que pode visar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela ONU. Isso 

porque a Comunicação pode ser pensada no sentido de construção de produções simbólicas 

positivas e promoção do acesso à informação a partir de uma marca estruturada e que traz à tona 

uma causa ou pauta de impacto social. Desse modo, concluiu-se que podemos relacionar as 

estratégias de comunicação digital – especialmente no que tange posicionamento de marca, 

criação publicitária, marketing de conteúdo, marketing digital e design – aos sentidos em 

circulação na cultura, pois o branding é um processo de construção e gestão de significados, 

consumidos de forma mais ampla que os produtos e serviços oferecidos pelas marcas. 
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O CELULAR COMO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS EM PESQUISAS EM 

TRÂNSITO. 

Nº 202211671 

Autor(es): Paloma Machado Martin 

Orientador(es): Alessandra Sant Anna Bianchi 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Ciencia Cidadã, Pedestre, Transito 

 

Todo e qualquer cidadão se encontra na posição de pedestre em algum momento de sua vida. 

Crianças e adolescentes se encontram especialmente vulneráveis na posição de pedestre por 

questões como falta de coordenação motora, falta de prudência ou até mesmo falta de costume. 

Por isso é necessária a implementação de políticas públicas voltadas para uma mobilidade mais 

segura, especialmente para grupos mais vulneráveis. No entanto, para uma implementação 

adequada dessas políticas, é primeiramente necessário compreender o problema e como ele se 

manifesta. A presente pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um material digital que 

apresente diversos conceitos do trânsito, importantes sinalizações e suas funcionalidades 

possibilitando que crianças e adolescentes, cursantes do segundo ciclo do ensino fundamental ou 

ensino médio em colégios públicos ou privados, sejam capazes de reconhecer e identificar a 

organização do trânsito, a segurança ao redor de seus ambientes escolares e que 

consequentemente circulem por esse ambiente de forma mais consciente e segura.  O material 

desenvolvido é dividido em duas partes: cartilha informativa e um questionário com perguntas 

abertas e fechadas. Para o desenvolvimento do material foram produzidos textos e imagens. As 

imagens foram feitas em ambientes abertos de Curitiba. Inicialmente o material será apresentado 

a estudantes e profissionais da área de psicologia do trânsito, que vão avaliar a apresentação dos 

conceitos. Na sequência, ele passará por processos de validação em relação a sua usabilidade no 

ambiente virtual por estudantes e profissionais da área de informática. Usabilidade é um conceito 

técnico da área de informática. Finalmente, o material será apresentado, para validação, a alunos 

de ensino fundamental e médio. Os resultados e conclusões estarão no relatório final. 
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CONCEPÇÕES SOBRE  AGÊNCIA DOCENTE NO PROJETO DE EXTENSÃO: 

PROFESSORES SEM FRONTEIRAS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E ADICIONAIS 

Nº 202211672 

Autor(es): Luiz Antonio Kotrych 

Orientador(es): Denise Akemi Hibarino 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Agência Docente, Educação Linguística, Linguística Aplicada 

 

Plano de trabalho: Concepções sobre agência docente no projeto de extensão : Professores sem 

Fronteiras: formação inicial e continuada em línguas estrangeiras e adicionais. 

A presente comunicação tem como propósito relatar as atividades desenvolvidas no plano de 

trabalho de Iniciação Científica, intitulado Concepções sobre agência docente no projeto de 

extensão: Professores sem Fronteiras: formação inicial e continuada em línguas estrangeiras e 

adicionais, realizado  no período entre março e julho/2022, sob orientação da professora Denise 

Akemi Hibarino. O escopo do trabalho visa a análise e categorização de dados gerados no 

questionário online do ano de 2021, respondido pelos participantes do curso de extensão ofertados 

em 2018 e 2019. Como referencial teórico na área da Linguística Aplicada, foram realizadas as 

leituras dos seguintes conceitos:  língua como discurso, agência docente, letramento crítico, 

formação continuada, co-ensino e coaching,  Inglês como Língua Franca e educação linguística. 

A partir de uma perspectiva qualitativa e interpretativista, passou-se para a análise das respostas 

presentes no questionário online e duas categorias principais foram desenvolvidas: 1) As 

reverberações do curso na prática docente em língua inglesa, com foco nos desdobramentos das 

práticas e projetos executados durante o curso de extensão, e 2) Imperfeições e silêncios, que trata 

sobre a projeção de seus posicionamentos em seus discursos com  relação à língua, sujeito e seus 

entornos. Sendo assim, os resultados parciais revelam  aspectos constituintes do exercício da 

agência docente, ou seja, como os  participantes analisam seus próprios discursos, confrontando 

concepções, crenças e práticas. Como conclusão, percebemos a problematização da  noção de 

falante nativo, as  ressignificações na construção de relacionamentos mais horizontalizados com 

discentes e, sobretudo, a importância da extensão universitária na formação docente continuada. 
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A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA NA ÁREA AMBIENTAL: O EMBATE ENTRE 

SUPREMO E PODER EXECUTIVO EM UM CENÁRIO DE CRISE DEMOCRÁTICA 

Nº 202211675 

Autor(es): Ana Paula Cardoso Almeida 

Orientador(es): Heloisa Fernandes Camara 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Decretos, Jogo Duro Constitucional, Meio Ambiente 

 

A presente pesquisa buscou investigar as ações de desmonte do Executivo, especialmente no 

governo de Jair Bolsonaro, ocorridas por meio da expedição de decretos presidenciais, no que 

tange à área ambiental, a fim de se verificar se configuram a prática de jogo duro constitucional, 

a qual é uma forma de, por meio de atribuições próprias do cargo ou de normas constitucionais, 

políticos, ministros ou juízes burlarem a própria Constituição Federal. Escolheu-se o recorte 

temático ambiental por conta das reiteradas tentativas de alterações infraconstitucionais no setor 

pelo Poder Executivo Federal. Além disso, está em processo de análise as ações diretas de 

inconstitucionalidade - cujos objetos foram os referidos atos infraconstitucionais do Poder 

Executivo expedidos durante o mandato do presidente Bolsonaro a respeito da temática ambiental 

– ajuizadas no Supremo Tribunal Federal com o intuito de averiguar de que maneira o STF 

responde às condutas do atual presidente da República. A partir disso, espera-se confirmar as 

hipóteses de que o Executivo federal pratica jogo duro constitucional e que, ante o aumento de 

ações propostas na Corte questionando decretos presidenciais, o Supremo tem alterado sua 

atuação como forma de resposta ao jogo duro travado pelo Executivo. Como critério 

metodológico, optou-se pelo uso do método bibliográfico-indutivo, por meio da revisão da 

literatura pertinente ao tema, além dos métodos qualitativo e analítico, a partir da análise (i) do 

conteúdo dos decretos presidenciais referentes à temática ambiental previamente selecionados e 

(ii) das decisões do Supremo no tocante às ações diretas de inconstitucionalidade a que 

eventualmente esses atos infraconstitucionais do Executivo foram submetidos. Realizar-se-á uma 

tabela com as supramencionadas ações direitas de inconstitucionalidade e o conteúdo resumido 

das decisões do Supremo, e espera-se concluir que o STF esteja agindo de modo a tentar impedir 

o agravamento da crise democrática no país, barrando as políticas de desmonte do atual Presidente 

da República realizadas por meio da prática de jogo duro constitucional com o uso de decretos. 
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TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS APÓS LEA 

Nº 202211682 

Autor(es): Rodolfo Brenner de Morato 

Orientador(es): Ana Paula Almeida de Pereira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Depressão, Sintomas, Traumatismo Crânioencefálico 

 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma lesão capaz de comprometer as estruturas do 

encéfalo. Dependendo da gravidade do processo inflamatório podem ocorrer problemas graves 

como comprometimento do fluxo sanguíneo, alterações metabólicas, aumento da pressão 

intracraniana e morte celular. O TCE é uma das maiores causas de morte e debilitação de pessoas 

no mundo, sendo comum que, após a lesão, o paciente apresente transtornos motores, cognitivos 

e psiquiátricos que demandam uma intervenção para ampliar a saúde e o bem-estar da pessoa 

afetada. Dentre as alterações encontradas, sintomas depressivos parecem estar relacionados com 

esse tipo lesão. Objetivo: realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a presença de 

sintomas depressivos em pacientes com traumatismo cranioencefálico. Método: foi utilizado o 

método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis), que 

incluí uma lista de verificação e um diagrama de fluxo dividido em quatro fases: identificação, 

triagem, elegibilidade e inclusão. Foram consultados artigos nacionais e internacionais nas bases 

de dados PubMed, PsycINFO e SciELO, publicados entre 2013 e 2021. Resultados: entre 256 

artigos encontrados, 67 foram revisados de acordo com o escopo da pesquisa, dos quais 26 foram 

incluídos nesta revisão. A pesquisa permitiu identificar que 24 artigos especificam pelo menos 

um dos 11 sintomas depressivos levados em conta no escopo da pesquisa. Além disso, foram 

encontrados 18 fatores de risco dentro do aspecto biológico, psicológico e social, como a presença 

de dor, gravidade do TCE, histórico depressivo anterior, idade e histórico de múltiplos TCEs. 

Conclusão: os resultados obtidos mostraram a prevalência de alguns sintomas depressivos como 

tristeza, insônia e tendências suicidas como possível decorrência do TCE. Tais sintomas 

demandam atenção por parte dos cuidadores e dos profissionais de saúde que estão acompanhando 

o caso. 
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OUTLIERS E OUTSIDERS EM ESCALA SUBNACIONAL; MÍDIAS DIGITAIS E 

ELEIÇÕES DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS BRASILEIRAS 

Nº 202211683 

Autor(es): Rafael Linhares e Padilha 

Orientador(es): Sergio Soares Braga 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Comunicação Política, Outliers, Outsiders 

 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar as carreiras políticas dos deputados estaduais 

eleitos em 2018 junto à quantidade de seguidores que cada deputado possui no Facebook e no 

Instagram, assim como sua distribuição no território nacional. Nossa pergunta de pesquisa busca 

entender quais as relações entre os deputados estaduais brasileiros categorizados como outsiders 

na política com o uso do Facebook e do Instagram. Como método de análise utilizaremos análises 

de dados quantitativos via software R. O corpus da pesquisa contará com informações acerca das 

carreiras políticas e dados sobre as mídias sociais dos 1065 deputados estaduais brasileiros eleitos 

em 2018, coletados ao decorrer dos anos de 2018 e 2020. As informações sobre as carreiras 

políticas dos parlamentares foram coletadas prioritariamente via biografia dos deputados nos 

websites das assembleias legislativas e, quando essa informação não estivesse disponível, em 

fontes secundárias. Ainda, contamos com três hipóteses de pesquisa: i) deputados estaduais 

“outliers” foram mais bem votados nas últimas eleições devido ao papel desempenhado nas 

mídias digitais; ii) será possível identificar diferenças de médias estatisticamente significativas 

entre a idade dos deputados estaduais outliers e não-outliers, assim como em relação a 

categorização de carreira política dos parlamentares; iii) deputados estaduais “outsiders” na 

carreira política tendem a ser também “outliers” no Instagram o que não deve ocorrer para o caso 

do Facebook, segundo trabalhos realizados anteriormente. Os resultados indicam que: i) os 

parlamentares outliers tanto no Facebook quanto no Instagram são os mais votados em 

comparação aos não-outliers; ii) no caso do Facebook a diferença de médias entre a idade dos 

deputados de ambos os grupos não foi estatisticamente significativa, embora para o caso do 

Instagram seja; iii) os resíduos padronizados indicam que em ambas as redes sociais os outsiders 

tendem a serem também outliers. 
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TRADUÇÃO, VIDA E ALTERIDADE NA OBRA CRÍTICA DE HAROLDO DE 

CAMPOS 

Nº 202211686 

Autor(es): Gregorio Camilo Figueiredo Lima 

Orientador(es): Mauricio Mendonca Cardozo 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Alteridade, Crítica Literária, Haroldo De Campos 

 

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 — 

e partindo da hipótese de que o pensamento crítico de Haroldo de Campos sobre a literatura é 

atravessado por um dimensionamento vital de seu objeto, a pesquisa mostrou, com base nos 102 

textos lidos, reunidos em 7 livros, que em 28 desses textos (mais de um quarto do total) aparecem 

72 ocorrências de palavras ou expressões ligadas ao campo semântico da vida. Primeiramente, 

foram selecionados os principais livros com os textos críticos de Haroldo de Campos, todos 

voltados para a literatura — com alguns momentos em que a tradução é tratada —, com o objetivo 

de coletar as palavras ou as expressões citadas acima. Para fins de coleta, foi definido um critério 

amplo, bastando a palavra ou expressão remeter de algum modo ao campo semântico da vida; 

referências mais indiretas também foram selecionadas nessa fase preliminar, mas acabaram sendo 

descartadas posteriormente. Conforme os textos foram sendo lidos, as palavras e expressões 

coletadas foram reunidas em um arquivo, para análise e discussão posteriores, com o objetivo de 

verificar se essas referências ao campo semântico da vida seriam representativas de uma visão 

particular da literatura e da tradução, ou meramente casuais. Além do levantamento e da análise 

terem comprovado a hipótese inicial, a discussão das expressões e palavras coletadas indicam que 

essas referências têm uma implicação téorico-crítica, não sendo meramente casuais. Cabe 

destacar, ainda, que se fecharmos o escopo e nos limitarmos apenas aos textos em que Haroldo 

trata da literatura latino-americana e/ou do (neo)barroco, essas referências aparecem em 

praticamente dois terços dos textos. 
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CIÊNCIA CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DE UM TRÂNSITO MAIS SEGURO NO 

ENTORNO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II 

Nº 202211688 

Autor(es): Vitoria Goncalves Polido Beloto 

Orientador(es): Alessandra Sant Anna Bianchi 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Ciência Cidadã, Crianças E Adolescentes, Trânsito 

 

O trânsito é uma das principais causas externas de morte em crianças. A segurança delas nos 

ambientes de trânsito depende de habilidades cognitivas que ainda não possuem. A baixa 

percepção visual, a baixa estatura, a baixa percepção áudio-motora, a desatenção, a falta de 

entendimento dos sinais de trânsito e comportamento inadequado na travessia são fatores 

associados ao alto número de colisões envolvendo crianças. No entanto, a literatura demonstra 

que crianças são capazes de aprender a lidar com o trânsito perante projetos pedagógicos voltados 

ao tema. Um exemplo desses projetos pode ser os de Ciência Cidadã. Eles têm como objetivo 

envolver o público leigo como parte ativa da pesquisa realizando coleta ou análise de dados e, 

assim, promovendo aprendizagem científica. Tanto no Brasil quanto em outros países, os projetos 

de Ciência Cidadã vêm sendo utilizados para monitorar indicadores de qualidade de ar, astros do 

sistema solar, fauna e flora, aumentando a compreensão dos cidadãos acerca do meio ambiente e 

do planeta. No entanto, existe uma carência em projetos de Ciência Cidadã dentro das ciências 

humanas, e, principalmente, dentro do contexto do trânsito. Este estudo está inserido no contexto 

do Projeto PICCE (Projeto Integrado de Ciência Cidadã na Escola), desenvolvido por um 

consórcio de universidade paranaenses, dentre elas a UFPR. Visando entender se um projeto de 

Ciência Cidadã no trânsito aumenta o conhecimento científico de crianças acerca da segurança 

no trânsito no entorno de suas escolas de ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano), será utilizada 

metodologia de delineamento longitudinal. O presente trabalho dirá respeito ao desenvolvimento 

e aplicação do questionário sobre conhecimento sobre segurança no trânsito pré-intervenção. Os 

participantes da pesquisa serão crianças e adolescentes matriculados no Ensino Fundamental II, 

do 6º ao 9º ano, na cidade de Curitiba, Paraná. Eles serão encontrados por conveniência em escolas 

participantes do PICCE. De forma inicial, serão assinados os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos responsáveis e os Termos de Assentimento pelas crianças e adolescentes. 

Posteriormente, o questionário será aplicado antes de qualquer participação no projeto de Ciência 

Cidadã voltado ao trânsito. As respostas dos questionários serão analisadas a partir de testes 

estatísticos. Os resultados e as conclusões estarão disponíveis no relatório final.  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1222 

THIRD-PARTY FUNDING NO PROCESSO ARBITRAL BRASILEIRO E SEUS 

EFEITOS 

Nº 202211689 

Autor(es): Julia Massignan Coppla 

Orientador(es): Eduardo Talamini 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Arbitragem, Processo Arbitral Brasileiro, Third-Party Funding 

 

Os procedimentos arbitrais possuem custos significativamente altos. Ainda assim, os retornos a 

longo prazo da via arbitral se mostram mais vantajosos em comparação à justiça estatal, sendo 

esse um dos motivos para a crescente escolha da convenção arbitral no Brasil nos últimos anos. 

No entanto, não raras as vezes as partes ao decorrer da execução do contrato apresentam 

dificuldades financeiras que impactam sua capacidade em arcar com os custos arbitrais quando 

do surgimento de conflitos advindos do acordo celebrado. Sobretudo, situações como essa se 

tornam ainda mais frequentes frente à crise econômica enfrentada no país nos últimos anos e 

intensificada com a pandemia. Surge assim, a importância de se discutir a figura do third-party 

funding como uma alternativa às partes que não podem arcar com os custos do procedimento 

arbitral. Inobstante sua importância frente ao cenário atual, o third-party funding ainda não possui 

legislação própria no Brasil. Por essa razão, pretendeu-se identificar os principais efeitos 

processuais do third-party funding e compreender como esses vem sendo recebidos ou podem ser 

recepcionados dentro do processo arbitral brasileiro, de modo a, ainda que incipientemente, 

indicar possíveis caminhos para melhor disciplinar o financiamento de terceiros na arbitragem 

brasileira. Diante disso, a presente pesquisa realizou um levantamento geral das tratativas e 

discussões atuais atinentes ao third-party funding no mundo, tendo como objetivo a compreensão 

do nível de estruturação e recepção dos processos arbitrais nos mais diversos países frente ao 

financiamento de terceiros. Também, observado o aumento de discussões quanto ao tema com o 

advento da pandemia, foi analisado se a pandemia, como vetor de uma crise econômica 

generalizada, levou as empresas a buscarem vias de financiamento para seus litígios, e, 

consequentemente, se esse hipotético aumento favoreceu o desenvolvimento de uma melhor 

procedimentalização desse instrumento de financiamento dentro das arbitragens. Para tanto, a 

pesquisa baseou-se em estudos analíticos da doutrina e jurisprudência nacional e internacional, 

bem como do direito comparado. Assim, lato sensu, pretendeu-se analisar as seguintes variáveis: 

(i) se a pandemia impactou o emprego de iniciativas de third-party funding no mundo e no Brasil 

e se esse aumento favoreceu o estudo de sua regulação procedimental; e (ii) de que forma o 

processo arbitral brasileiro pode estruturar a implementação do third-party funding nos seus 

procedimentos. 
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Desde a decretação do estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 

de março de 2020, o Brasil até o presente momento, situa-se entre os principais países que mais 

sofrem com a doença Covid-19. Desde março de 2020, até o presente momento, julho de 2022, o 

Brasil registrou 33.505.727 pessoas contagiadas e 676.486 óbitos por Covid-19, de acordo com 

dados estatísticos. Essa realidade em muito se deu pela inoperância e falta de articulação das 

políticas públicas entre o governo federal, os governos estaduais e municipais no enfretamento da 

doença, o que acabou por impactar negativamente a realidade dos entes federativos, no caso, 

Estados e Municípios. Tendo como marco temporal o período de maior gravidade da pandemia, 

de junho de 2020 a agosto de 2021, o objetivo dessa pesquisa foi compreender os efeitos das 

políticas públicas adotadas na escala municipal de enfrentamento à pandemia em relação ao 

território do distrito sanitário Matriz. A metodologia utilizada na pesquisa ficou circunscrita i) ao 

levantamento e estudo de bibliografia pertinente a questão da Covid-19 e as políticas públicas 

adotadas no âmbito da pandemia no Brasil, Paraná e Curitiba, ii) dados e informações em 

instituições públicas e privadas sobre o assunto e iii) Tratamento, reorganização e análise de dados 

quantitativos sobre o número de casos e óbitos da Covid-19 nos distritos sanitários de Curitiba 

disponibilizados pela SMS de Curitiba, através do Excel. Até o momento, vem se constando que 

as políticas públicas de enfrentamento à pandemia adotadas pelo executivo municipal não 

consideram as diferenciações espaciais da cidade, em especial, quando se trata de territórios 

marcados pela vulnerabilidade social e econômica. Espera-se que até o final dessa pesquisa seja 

possível traçar um quadro demonstrando o tão quanto foi ou não eficaz as políticas públicas em 

Curitiba, quando se considera o número de indivíduos contaminados e óbitos distribuídos no 

período temporal assinalado no distrito sanitário Matriz de Curitiba. 
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Esta pesquisa teve por objetivo delimitar as bases teóricas para a compreensão do fenômeno da 

estrangeirização da terra no Brasil, país da periferia do capitalismo, a partir da articulação entre a 

Teoria Marxista da Dependência e o processo de acumulação originária permanente do capital. 

Partiu-se do pressuposto da centralidade da terra para o desenvolvimento do sistema capitalista: 

a propriedade privada da terra é a condição essencial para a articulação do capital industrial, 

porque separa o trabalhador dos seus meios de subsistência e libera a força de trabalho para atuar 

em outros setores produtivos; ao mesmo tempo, essa propriedade privada da terra impõe ao 

capitalista um obstáculo sui generis, uma vez que, para exercer sua atividade em determinado 

espaço físico, depende da autorização de usufruto desse espaço a partir da transferência de parte 

da mais-valia obtida para o proprietário da terra (ao que Marx dá o nome de renda fundiária). A 

terra é, portanto, recurso finito indispensável à produção capitalista, ao mesmo tempo em que é 

palco para a contradição fundamental entre aqueles que a possuem e aqueles que não. Foi a partir 

dessa centralidade que se entendeu o fenômeno de estrangeirização da terra, isto é, o movimento 

de controle, pelo capital internacional, de terras e dos recursos a ela associados, visando à 

obtenção de benefícios a partir desse controle. A estrangeirização de terras não é um fenômeno 

novo do capitalismo; ao contrário, é algo há muito tempo percebido nos movimentos cíclicos de 

acumulação originária do capital, que nada mais é do que o processo histórico de separação entre 

produtor e meio de produção que libera o trabalhador rural para a indústria e transforma 

(atualmente a partir de métodos bastante diversificados) os meios de subsistência e produção em 

capital. Nesse contexto, a Teoria Marxista da Dependência destaca o modo pelo qual o 

desenvolvimento econômico e industrial no Brasil (e em toda a periferia do capitalismo) esteve, 

desde o início, intrinsecamente atrelada ao capital internacional, fato este que condiciona (em 

menor ou maior grau, a depender das peculiaridades de cada localidade) aquele. O que se 

observou é que a estrangeirização de terras foi uma constante na economia brasileira, mas que 

tem se aprofundado em um cenário de congruência de diversas crises (alimentar, energética, 

ambiental, climática e financeira), que demandam a complexificação das estratégias do capital 

para garantir investimentos seguros e os devidos retornos financeiros, o que acaba por aprofundar 

ainda mais a situação de dependência do país. 
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Na última década, o cenário em vários países latino-americanos sofreu profundas alterações no 

âmbito jurídico, principalmente pelo papel de protagonismo que o Judiciário assumiu frente à 

política. Diversas investidas contra importantes figuras e lideranças ocorreram principalmente 

durante períodos eleitorais - sob a justificativa do combate à corrupção. Nessa conjuntura, 

entendendo que tais episódios não foram espontâneos, tornou-se essencial a compreensão do 

conceito de “guerra híbrida”, cunhado pelo analista político Andrew Korybko. Com o surgimento 

de novas estratégias de combate que transformaram aquilo que tradicionalmente se configurava 

como guerra convencional, toma forma a guerra híbrida, na qual são empregadas diversas técnicas 

de desestabilização política para causar dano no adversário, mesmo sem a necessidade de 

operações militares. Assim, a presente pesquisa analisou de forma crítica e interdisciplinar o 

fenômeno denominado lawfare, cuja tradução literal seria “guerra jurídica”. Buscou-se investigar 

como a guerra jurídica tem sido implementada nesses países enquanto espécie da guerra híbrida, 

sendo utilizada na qualidade de estratégia geopolítica para fragilização de governos do sul global. 

Tal investigação utilizou-se da metodologia da análise documental, valendo-se tanto de livros, 

artigos e teses, quanto de outros materiais disponíveis. A partir disso, constatou-se que a definição 

de lawfare que melhor se enquadra ao contexto analisado seria a de utilização estratégica do 

Direito enquanto ferramenta para eliminar inimigos políticos. Diante disso, partindo da 

perseguição judicial contra a ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner na Argentina, 

observou-se naquele país o ativismo do Judiciário e a espetacularização promovida pela imprensa, 

bem como diversos outros meios utilizados pela guerra jurídica. Naquele caso, entretanto, o 

presente trabalho deparou-se com uma particularidade, que foi a violência de gênero. Ao tratar 

do caso de Kirchner - cenário no qual a inimiga escolhida era a mulher que se encontrava no mais 

alto cargo do Poder Executivo -, percebeu-se que, para atingir o objetivo estabelecido, o emprego 

do lawfare assumiu uma aparência nova, valendo-se de conceitos e estereótipos misóginos já 

consolidados na sociedade. Finalmente, concluiu-se que diversos são os obstáculos a serem 

vencidos no que tange à discussão sobre guerra jurídica, porém, os resultados alcançados 

contribuem para uma análise do fenômeno de maneira global, observando as manifestações no 

contexto latino-americano e buscando acompanhar seus desdobramentos. 
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A presente pesquisa foi guiada com o objetivo geral de examinar como são formadas as matrizes 

teóricas da Civil Law e da Common Law e como, a partir dessa estrutura, são formulados 

conceitos substanciais do direito penal, substrato para os mais diversos ordenamentos jurídicos. 

Ainda, com a análise das essências dos ordenamentos moldados sob as matrizes teóricas em tela, 

foi possível tecer comparativos entre conceitos basilares, visando entender como são formados 

para responder ao seguinte problema: como se estruturam as matrizes teóricas da Civil Law e da 

Common Law e quais as diferenças na formulação do direito penal a partir de suas bases? Assim, 

inicialmente tratamos da formação histórica da Common Law, mapeando suas características 

centrais. Em seguida, utilizando-se dessas particularidades, analisamos as estruturas criminais da 

Common Law, buscando delinear suas estruturas criminológicas e dogmáticas para entender o 

que é e como são definidos os crimes no âmbito desta matriz teórica. Por fim, investigou-se a 

formação da Civil Law e da forma adotada por esta matriz para determinar o que é crime, para, 

então, comparar ambas as matrizes teóricas que compuseram a pesquisa realizada. Os resultados 

obtidos a partir dos estudos demonstraram distinções entre as matrizes trabalhadas, especialmente 

quanto ao ponto de partida delas: na Common Law temos a materialização daquilo que é vivido 

nas comunidades para determinar o que viola as normas sociais, causando danos sociais, e, 

portanto, pode ser considerado crime – possuindo uma característica de matriz material que toma 

o crime como a violação mais grave dos interesses importantes à sociedade, contextualizando 

demanda com sentido horizontal; já na Civil Law é crime o que está previsto na lei que viola um 

bem jurídico – de forma que a perspectiva formal, constituída por um processo legislativo que faz 

a norma de modo quase profissional pelo legislador, vigora com mais força nesse modelo e 

constitui perspectiva verticalizada de poder. A partir do exposto, a principal conclusão observada 

é que em cada modelo há uma base diferente para estruturar o direito penal e, por consequência, 

a definição de crime e demais conceitos importantes à sua compreensão, sendo possível inferir, 

em decorrência disso, que nestas diferenças residem as problemáticas de se importarem 

concepções e tipificações forjadas sob matrizes teóricas diferentes. Tais resultados e discussões 

foram desenvolvidos a partir do caldo teórico angariado com a bibliografia especializada no tema, 

bem como através da análise comparativa exposta. 
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A política de intervenções em assentamentos precários, realizada em Curitiba pela Companhia de 

Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT), tem, historicamente, como principal característica, 

a remoção dos moradores e posterior realocação em conjuntos habitacionais. Porém, esse tipo de 

ação não tem sido eficiente, nem promovido o acesso à moradia digna, pois verifica-se um 

aumento constante da precariedade habitacional e o crescimento da favelização no município. 

Além disso, essa prática local está desarticulada da que tem sido desenvolvida nacionalmente nas 

últimas décadas: a urbanização de favelas, que vem se tornando mais consistente e recorrente nas 

últimas décadas. A pesquisa tem como objetivo analisar as intervenções em favelas promovidas 

pelo poder público municipal ao longo do tempo, a partir do estudo de caso do Bolsão Formosa, 

conjunto de favelas das mais antigas da cidade, situado no Bairro Novo Mundo. O estudo está 

sendo desenvolvido por meio de pesquisa documental, com levantamento no acervo dos órgãos 

municipais responsáveis pela política habitacional, e revisão de literatura. Além disso, utiliza 

técnicas de análise espacial. Os dados levantados possibilitam afirmar que houve o aumento da 

favelização no assentamento estudado, pois no período entre 1974 e 2005 o complexo registrou 

um crescimento exponencial: de 70 domicílios aumentou para  2.222, sendo as vilas Formosa e 

Leão as que registraram o maior crescimento. Além disso, no âmbito do PAC-UAP, o Bolsão foi 

contemplado com recursos para execução de intervenções de urbanização, as quais previam obras 

de infraestrutura, requalificação ambiental e produção habitacional. Em 2011, foram feitos alguns 

detalhamentos e a área de intervenção foi reduzida de 82,05 hectares para 33,98. Das intervenções 

previstas, apenas a remoção e a produção de novas unidades habitacionais foram executadas, mas 

não em sua totalidade. Tais fatos evidenciam ações desarticuladas, a falta de planejamento e de 

capacidade institucional do município - que ocasionaram a redução da área de intervenção e a 

repetição de práticas de remoção e realocação anteriormente realizadas pelo órgão gestor da 

política habitacional municipal. 
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O grupo de pesquisa Narrativas Audiovisuais de movimentos sociais - aportes teóricos sobre 

Cidadania nos movimentos do campo e periferia, tem como objetivo analisar as produções 

audiovisuais de movimentos sociais pré-selecionados, sendo esse plano específico para 

movimentos de campo e de periferia, sob o olhar do jornalismo. Utilizando como referencial 

teórico os estudos sobre cidadania e sociedade civil organizada, movimentos sociais e narrativas 

audiovisuais, objetiva-se investigar os sujeitos discursios e as matrizes narrativas expressas nas 

produções e se contribuem para a mobilização social. Desde o início, a pesquisa foi desenvolvida 

a partir momentos coletivos de estudos, contextualização histórica dos movimentos sociais, 

conceituação de cidadania e, principalmente, reflexões e análises de narrativas audiovisuais de 

movimentos do campo e da periferia. Neste momento da pesquisa, foi realizada uma revisão 

teórica dos conceitos e os entendimentos do grupo acerca dos três pilares da pesquisa: 

movimentos sociais, cidadania e narrativa histórica. Também foi direcionado um olhar atento para 

as análises e o programa de entrevisas já realizado pela equipe. Meus objetos de pesquisa, neste 

momento, foi a atualização teórica do conceito de cidadania, com ênfase para a cidadania 

empregada através de movimentos sociais e se essas organizações que se mobilizam por direitos 

fundamentais são responsáveis pela construção da base do que se entenderia como uma nova 

noção de cidadania. A partir da pesquisa, pode-se considerar que os movimentos sociais são, sim, 

responsáveis por produzir mais cidadania ativa que emerge da pluralidade de interesses e 

identidades, uma vez que incentiva o cidadão a reivindicar direitos e amplia a sua participação na 

criação de políticas públicas. Ainda na atualização téorica, também me concentrei na atualização 

do entendimento de movimentos sociais, destacando qual a importância destes como 

transformadores da sociedade. Por fim, a Iniciação Científica encontra-se na segunda etapa, a qual 

é destinada a obter o olhar de quem realizou o documentário e de representante do respectivo 

movimento social. Para isso, a equipe realizou a leitura das análises já concluídas e irão contatar 

os realizadores das mesmas. Neste processo, estou responsável pelo acompanhamento do 

processe da análise, dando apoio aos alunos voluntários e supervisionando o relatório final dos 

demais vídeos analisados. 
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ENSAIOS CORPÓREOS 

Nº 202211710 

Autor(es): Mayara dos Santos Bronqueti 

Orientador(es): Andre Pietsch Lima 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Corpo, Filosofia Da Diferença, Sexualidade 

 

Esta investigação de iniciação científica (IC) foi realizada concomitantemente à construção do 

projeto de trabalho de conclusão de curso da autora. Este ultimo, por sua vez, navega pelos estudos 

das perspectivas de desnaturalização e desconstrução de significados que normatizam e decantam 

(n)o sistema corpo-sexo-gênero, (n)a heteronormatividade, (n)a cisgenariedade e (n)as 

transexualidades que oscilam entre experiências de vida, os cotidianos, as heteronormatividades 

e o desejo em função da problematização acerca dos lugares em que se encontram as 

transexualidades capazes de transgredir às normatizações/normalizações contemporâneas. No 

âmbito da IC, por meio de revisão bibliográfica, vasculhou-se textos diversos em busca de 

conexões entre as potências do corpo e as políticas de subjetivação. O ponto de costura da 

composição situou-se entre escritos de pensadores como Foucault, Deleuze, Simondon, 

Nietzsche, Spinoza, Liberman, Orlandi, César, e outros que, entre variados percursos teóricos, 

perguntaram pelo corpo e pelas suas potências. Com o objetivo de tematizar o corpo produzido 

pelas subjetividades e as subjetividades produzidas pelo corpo. O corpo pode ser compreendido 

como objeto de ciência, como instrumento da alma; o corpo à procura de saídas entre saberes e 

poderes, o corpo sem órgãos (CsO). O corpo esquadrinhado entre a normalidade e a patologia, a 

heteronormatividade e a cisgenariedade, calcadas nos discursos médicos, jurídicos, psicológicos, 

governamentais. As expressões e resistências do corpo, as relações que o implicam e que se 

implicam nele, seja o corpo imerso em conjuntos de funções fabricadas pela produção, submissão 

e disciplinarização em que relações de poder e saber são exprimidas, seja na pura externalidade 

dos meios de individuação, o corpo pleno (Corpo sem Órgãos) foi pensado neste percurso de 

pesquisa como produtor de suas próprias extensões e intensidades, produção do Desejo e dos 

afectos que (o) dobram e desdobram. O corpo e o conjunto de afectos que o compõem 

atravessaram a composição em pesquisa e deixaram nela as marcas daquilo que os seus próprios 

sentidos experimentam. O resultado desse processo permitiu a busca e a construção de passagens 

teóricas entre parte destas filosofias da diferença, as transexualidades e o campo de estudos em 

Terapia Ocupacional.  
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A MULHER COMO SUJEITO ATIVO: O PROTAGONISMO DAS MULHERES NAS 

GUERRILHAS DURANTE A DITADURA MILITAR NO BRASIL 

Nº 202211712 

Autor(es): Marisa de Fatima Morais 

Orientador(es): Danielle Annoni 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Ditadura Militar, Mulheres, Resistência 

 

O período da Ditadura Militar, compreendido entre os anos de 1964 e 1985, violou inúmeros 

direitos humanos no país, foi marcado por episódios de torturas abomináveis. Muitos grupos 

dissidentes do regime, seguindo os ideais marxistas, se organizaram para resistir, até mesmo de 

maneira armada. Nesse sentido, busca-se as mulheres que foram protagonistas nos grupos de 

resistência armada, nas guerrilhas. Assim, os objetivos principais desta pesquisa foram nomear e 

pessoalizar as mulheres que foram líderes ou mesmo que tiveram posição de destaque nas 

guerrilhas armadas na região sul do país, bem como verificar o que aconteceu com esta mulher 

no curso da Ditadura. A hipótese central da pesquisa é que haviam mulheres participantes dos 

grupos de resistência, que ocuparam lideranças em guerrilhas armadas, mas que foram 

perseguidas, presas, torturadas e mortas e como a história não se volta a essas mulheres, muitas 

delas nunca tiveram a sua luta reconhecida e nem contada. Foram utilizados artigos acadêmicos, 

teses, dissertações, livros, documentos da época, como relatórios confidenciais dos militares, que 

investigavam esses grupos de resistência. Os sites onde foram pesquisados alguns termos, nomes 

e grupos armados foram Memórias da Ditadura, FGV CPDoc, Memorial da Resistência de São 

Paulo, Documentos Revelados, Memórias Paraná, Fórum Paranaense de Resgate da Verdade 

Memória e Justiça, Comissão Estadual da Verdade Teresa Urban (Paraná), Comissão Nacional 

da Verdade (canal do Youtube). Para os artigos, teses, dissertações e livros foram utilizados sites 

como Scielo, Domínio Público e bibliotecas digitais de universidades. O método utilizado para a 

pesquisa foi o dedutivo, por meio de bibliografias acerca do tema, relacionando mulheres, 

ditadura e guerrilhas armadas. Foram analisados dois grupos atuantes na região Sul, sendo eles a 

Operação Três Passos e a Vanguarda Armada Revolucionária (VAR-Palmares), está última com 

destaque de duas mulheres, sendo Teresa Urban e Izabel Fávero, contudo, não foi possível chegar 

ao nome de nenhuma mulher no que concerne à Operação Três Passos, apenas à mãe de um dos 

revolucionários, Laurentina Antonia Dornelles, mas que de fato participaram da resistência 

armada não foram citados nenhum nome. Por fim, no que concerne às considerações finais, a 

pesquisa ainda não foi finalizada, logo espera-se que possa haver a história completa dessas 

mulheres que fizeram parte da VAR-Palmares, que surgiu da dissidência de alguns grupos como 

a Colina e a VPR e que seja reconhecida a atuação dessas mulheres.  
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A PESQUISA SOBRE MANUAIS ESCOLARES DE CIÊNCIAS NATURAIS: ESTUDO 

DE REVISÃO SOBRE RELAÇÕES ENTRE ARTE E CIÊNCIA 

Nº 202211718 

Autor(es): Gabriel Crestani de Souza 

Orientador(es): Tania Maria Figueiredo Braga Garcia 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Estado Do Conhecimento, Manuais Escolares De Física, Relações Entre 

Ciências Da Natureza E Arte 

 

O projeto de iniciação científica aborda o tema de propostas interdisciplinares de ensino de 

ciências usando a arte e suas linguagens e seu objetivo é dar continuidade à pesquisa desenvolvida 

em projeto anterior, que se caracteriza como estado do conhecimento. Para mapear a produção de 

pesquisas sobre o livro didático de Física, com enfoque na relação entre a Ciência e a Arte, foram 

analisados trabalhos publicados em atas de eventos relevantes no ensino de Física. Como 

resultados, constatou-se que as pesquisas focalizam especialmente as linguagens artísticas de 

literatura, cinema e história em quadrinhos. Foi realizada também a análise da coleção “Física 

Aula por Aula”, de Benigno Barreto Filho e Cláudio Xavier da Silva, na qual foi possível localizar 

a presença da relação entre física e arte na seção “Física no Cinema” presente em todas as 

unidades da obra, confirmando a relação privilegiada com esta linguagem. Devido às mudanças 

ocorridas em decorrência da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o PNLD 2021 não está 

organizado com a divisão disciplinar dos livros. Assim, na perspectiva de dar continuidade  ao 

estado do conhecimento sobre o tema das relações entre Física e Arte, neste projeto  foram 

analisadas as três revistas nacionais de ensino de Física melhor avaliadas no Qualis-Periódicos: 

Revista Brasileira de Ensino de Física, Caderno Brasileiro de Física e A Física na Escola. A 

análise inicial consistiu em fazer um recorte temporal a partir de 2001, pois corresponde ao 

período de divulgação das primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais com perspectivas 

interdisciplinares. Posteriormente, foram catalogadas as publicações que continham relação com 

alguma linguagem artística contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Artes. 

Selecionados os trabalhos publicados, foi possível observar padrões de publicação quanto à 

metodologia da pesquisa e às formas de abordagem da arte. Por fim, foram analisadas as 

publicações relacionadas a histórias em quadrinhos, cinema e literatura, buscando detalhar como 

foram estabelecidas as relações entre a física e a arte; em especial, buscou-se identificar trabalhos 

que não apenas focalizam tais relações, mas valorizam a produção artística nas proposições 

apresentadas. As análises podem contribuir para valorizar a arte como protagonista no processo 

educativo. 
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PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO: 

REVISÃO SISTEMÁTICA PARTE 02 

Nº 202211722 
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Evento: EVINCI 
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Palavras-chave: Administração Pública, Gestão De Pessoas, Setor Público 

 

O presente trabalho contemplou uma revisão sistemática da literatura sobre Gestão de Pessoas em 

Organizações Públicas Brasileiras, contemplando o período de 2016 a 2018. O esforço de 

pesquisa justifica-se, pois há uma lacuna significativa de conhecimento sobre gestão de pessoas 

na esfera pública, pois processos relevantes como atração, remuneração, gestão de equipes, 

promoção da qualidade de vida e desempenho são apontados como tendo poucos estudos neste 

tipo de organização. Sendo assim, o objetivo central do trabalho foi identificar rumos relevantes 

para o desenvolvimento de pesquisas sobre a temática.  As bases escolhidas para identificar o 

corpus a ser analisado foram  “Web of Science” e “Scielo”. Seguindo parâmetros semânticos, de 

data e de acesso para filtrar as obras, 57 artigos foram utilizados para a execução da análise 

bibliográfica e revisão da literatura, contando com espaço temporal de 2016 a 2018. Como 

principais achados é possível apontar a satisfação dos servidores com processos seletivos e com 

fatores peciuniários, como salário e benefícios. Porém, práticas de gestão de pessoas associadas 

à promoção e implementação de inovações, planos de carreira e integração de novos servidores 

são consideradas deficitárias pelos participantes das organizações. Como caminhos de 

investigação futura é possível apontar a necessidade de estudos que promovam uma compreensão 

mais aprofundada da percepção dos servidores sobre as diferentes práticas de Gestão de Pessoas, 

bem como a avaliação da efetividade das práticas adotadas. Estudos multinível tem o potencial 

de contribuir com o entendimento de como políticas e práticas de Gestão de Pessoas poderiam 

promover eficiência na prestação de serviços em organizações públicas. Uma das áreas de 

destaque como ponto de desenvolvimento do campo, por meio de estudos futuros, é a liderança. 

A compreensão sobre os impactos dos diferentes  estilo de liderança pode apontar caminhos para 

desenvolvimento de excelência nas práticas de gestão de pessoas em organizações públicas. 
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TRADUÇÃO, VIDA E ALTERIDADE: REGIMES DE INDISTINÇÃO DO OUTRO NA 

CRÍTICA DE TRADUÇÃO LITERÁRIA 

Nº 202211725 

Autor(es): Ana Carolina Galvao Appel 

Orientador(es): Mauricio Mendonca Cardozo 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Alteridade, Crítica De Tradução, Tradução 

 

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 –, 

este plano de trabalho concentrou-se em analisar manifestações de regimes de indistinção do outro 

em diferentes expressões da crítica de tradução literária. Em um primeiro momento, a pesquisa 

consistiu no levantamento e catalogação de um corpus bibliográfico de ensaios, dissertações e 

teses (publicados entre 1995 e 2021), encontrados em periódicos digitais e repositórios 

institucionais de pós-graduação com linhas de pesquisa em Estudos da Tradução. Entretanto, 

depois de finalizada a leitura extensiva de parte significativa dos textos coletados, foi realizado 

um segundo processo de seleção dos textos, com vistas à identificação de exemplos mais 

paradigmáticos do exercício contemporâneo da crítica de tradução literária. Dessa segunda etapa 

resultou a seleção de dois ensaios de proeminentes críticos no panorama literário brasileiro: o 

ensaio O Divã de Goethe no Brasil (2021), de Marcus Mazzari, sobre a obra Divã ocidento-

oriental, de Goethe, traduzida por Daniel Martineschen e publicada em 2020; e o ensaio A 

tradução extravagante: Maria Gabriela Llansol (2021), de Marcos Siscar, que se debruça sobre a 

tradução de poemas de Baudelaire realizada por Llansol. Depois do cotejo e da comparação dos 

dois ensaios, foi possível identificar dois modos muito distintos de prática crítica que tem a 

tradução por objeto: no ensaio de Siscar, as diferenças flagradas na tradução são tratadas como 

constitutivas da singularidade de cada texto traduzido, tornando-se elementos mobilizadores de 

sua leitura; já o ensaio de Mazzari, quando se refere especificamente ao texto traduzido, trata as 

diferenças como estigma, num exercício de leitura que, invariavelmente, só consegue olhar a 

tradução como se fosse o texto original, sem se mostrar sensível à alteridade do texto traduzido. 

Constatou-se, assim, que o ensaio de Siscar é representativo de uma visão que opera 

produtivamente na chave do reconhecimento crítico da alteridade do texto traduzido, enquanto o 

ensaio de Mazzari, ao se mostrar menos sensível à alteridade do texto traduzido com outra forma 

de vida, torna-se exemplar de uma prática crítica marcada por um regime de indistinção do outro 

na tradução. 

Palavras-chave: Alteridade. Tradução. Crítica de Tradução. 
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A GUERRA JURÍDICA - LAWFARE NO CONTEXTO DAS GUERRAS HÍBRIDAS NO 

BRASIL E NA AMÉRICA LATINA. A GUERRA JURÍDICA NA TEORIA DA 

GUERRA HÍBRIDA. O CASO DO EQUADOR. 

Nº 202211727 
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Palavras-chave: Equador, Guerra Jurídica, Lawfare 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com vistas a contribuir ao estudo e fomentar o debate acerca 

da aplicação das práticas do lawfare – ou guerra jurídica – na América Latina, em particular no 

Equador, mediante a análise das origens e consequências de sua instrumentalização. Partindo-se 

do conceito de guerra híbrida, extraído das teorias das revoluções coloridas e da guerra não 

convencional, buscou-se apurar as suas diferenças, claras e ocultas, em relação aos conflitos 

armados tradicionais, diretos e mais lineares, bem como as repercussões negativas do fenômeno 

sobre a democracia, as instituições e as estruturas de direitos e garantias próprios de um Estado 

Democrático de Direito, como o Equador. Adotando como ponto de partida o surgimento das 

guerras híbridas dentre as formas alternativas de conflitos no Direito Internacional, popularizadas 

na literatura no início do século XXI, empreendeu-se uma extensiva análise documental acerca 

desta complexa estratégia. Com isso, foi possível vislumbrar o panorama geral do lawfare na 

América Latina, entendido, para os fins desta pesquisa, como o uso estratégico do Direito, mas 

que a ele não se limita, para deslegitimar um inimigo público eleito como tal por uma confluência 

de estratégias desestabilizadoras patrocinadas por países centrais – afetos, na maioria dos casos, 

a políticas neoliberais – na forma de uma guerra difusa e não declarada. Na sequência, avaliou-se 

o cenário político que permitiu, em 2017, a eleição de Lenín Moreno no Equador e o rápido 

processo de rompimento com o movimento Alianza País. Analisou-se criticamente a postura 

anticorreísta adotada por Moreno, caracterizada pela perseguição judicial e midiática instaurada 

em face dos opositores, sobretudo do ex-presidente Rafael Correa e do ex-vice-presidente Jorge 

Glas. Investigou-se o impacto dos Casos Balda e Sobornos e da propagação de falsas informações 

a pretexto do combate à corrupção, em detrimento do desmantelamento do Estado Democrático 

garantidor de direitos no país. Constatou-se que, no período retratado, os interesses estatais 

convergiram em torno do objetivo de recomposição das forças conservadoras e resultaram, 

conforme o esperado, na aniquilação política dos representantes do correísmo. Ao final, concluiu-

se que o fenômeno do lawfare foi utilizado no Equador durante o governo de Lenín Moreno como 

ferramenta em prol da recondução das políticas neoliberais do Estado, impulsionadas, em grande 

medida, pela ingerência dos Estados Unidos da América na região da América Latina. 
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PERSPECTIVAS DOCENTES SOBRE QUALIDADE DE VIDA E 

TRANSLINGUAGEM 

Nº 202211731 
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Esta pesquisa tem como objetivo investigar as perspectivas de docentes de línguas estrangeiras 

que atuam na formação de professores/as em cursos superiores de Letras sobre as emoções e 

questões identitárias que permeiam seu trabalho, assim como a maneira que o trabalho afeta a 

qualidade de vida dos/as docentes. A rotina de trabalho e as emoções pré e pós pandemia do novo 

coronavírus, a qualidade de vida, e como os/as docentes lidam com as emoções em suas práticas 

dentro e fora de sala serão os focos principais da pesquisa, além de tratar da translinguagem na 

vida profissional e pessoal desses/as docentes. Como esta pesquisa parte de estudos qualitativos 

e interpretativos, foi realizado um questionário inicial com respostas abertas através da plataforma 

Google Forms, para que então fossem realizadas entrevistas online com doze docentes com 

questões elaboradas a partir da análise dos resultados parciais obtidos nos questionários. Tais 

entrevistas estão no momento sendo transcritas para que possam ser analisadas mais 

profundamente. Através das entrevistas transcritas até o momento, podemos destacar as 

impressões a seguir: A) Com a pandemia do novo coronavírus e o trabalho remoto, o trabalho on-

demand foi normalizado e a divisão entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso tornou-se 

quase inexistente. Todos/as os/as entrevistados/as apontaram tal fato, e relataram que como 

passavam todo o tempo trabalhando em casa, seus finais de semana passaram a ser dias de trabalho 

também. Alguns ainda apontaram as redes sociais como potencializador dessa falta de divisão, 

com o uso de aplicativos como Whatsapp para contato profissional e pessoal ao mesmo tempo; 

não há mais uma ética quanto aos momentos corretos para tratar de assuntos do trabalho. B) Há 

uma preocupação e uma reflexão sobre as emoções presentes no processo de formação de 

professores/as de línguas, em especial um cuidado para evitar que os/as alunos/as associem 

emoções negativas à língua alvo, principalmente durante o processo de aprendizagem dela, 

desconstruindo a ideia de um/a falante nativo/a como único/a falante válido/a. C) Quanto aos 

sentimentos e emoções dos/as próprios/as docentes entrevistados/as, muitos/as se sentem sob 

pressão para serem mais produtivos/as, para se envolver no maior número de projetos possíveis, 

e acabam assim se sobrecarregando e frustrando-se ao não corresponder ao padrão inatingível. 

Esse sentimento de pressão influencia também nas outras identidades dos/as docentes 

entrevistados/as, pois para dar conta das atividades a que se submetem, acabam deixando-as de 

lado. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1236 

PERFIL E PROTOCOLO DE ACUMULADORES DE ANIMAIS E/OU OBJETOS EM 

PONTA GROSSA 

Nº 202211745 
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Observando o cenário da região dos Campos Gerais, o projeto iniciou-se a fins de instrumentalizar 

equipes da atenção básica e saúde mental com relação ao atendimento de pessoas com transtorno 

de acumulação em seu território, além da construção de uma linha guia. Os objetivos foram 

divididos em identificar os acumuladores de animais no Município, determinar a prevalência de 

possíveis agentes zoonóticos na população animal e humana envolvida nos casos de acumulação 

e desenvolver um roteiro de abordagem e intervenção a serem utilizados pelas equipes 

multidisciplinares com a finalidade de instrumentalizar o processo de assistência a essa população 

fortalecendo dessa forma o Controle Social e as Políticas Públicas de Saúde. A região dos Campos 

Gerais é composta por 12 municípios envolvendo uma população de 1.100.00 habitantes. Dentre 

as atividades econômicas da região, destaca-se a agroindústria sendo a região considerada o maior 

entroncamento rodoferroviário do sul, torna a região em si uma área de risco epidemiológico. A 

escolha dos sujeitos baseou-se na atividade de acumulação de animais, sendo o critério de inclusão 

a amostra. A identificação dos acumuladores dos animais contou com o apoio das equipes de 

Saúde da família, precisamente na atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Controle de Endemias , Residentes Multiprofissionais de Medicina Veterinária, Psicologia e 

Serviço Social os quais realizam visitas domiciliares regulares identificando situações de acumulo 

de animais. Foi realizado diagnóstico situacional, formação de equipe de apoio e elaboração da 

linha guia. Os resultados foram estruturados na Linha de Cuidado ao Indivíduo com 

Comportamento de Acumulação Compulsiva foi fundamentada na implementação e 

desenvolvimento dos quatro itens básicos: Identificação-  identificar um comportamento de 

acumulação compulsiva, Formação de Grupo de Trabalho Intersetorial- grupo composto por 

residentes das diferentes secretarias e setores vinculados à saúde do indivíduo, dos animais e do 

meio ambiente, Operacionalização- estabelecer um vínculo com o indivíduo,e Monitoramento- 

28 visitas apresentaram casos confirmados nos últimos 6 meses incluindo espécies felina, canina 

e suína em números variáveis de 12 a 270 animais por núcleo familiar. Por fim, deve-se considerar 

que os casos de acumulação compulsiva são de alta complexidade, gravidade e singularidade, 

exigindo esforços e estratégias que visem a redução do risco avaliado em cada caso, a valorização 

da vida desses indivíduos e a sua reinserção na comunidade. 
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ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006: IRRACIONALIDADE TÍPICA COMO EXPRESSÃO 

MANIFESTA DA SELETIVIDADE PENAL NO BRASIL 

Nº 202211749 
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Orientador(es): Katie Silene Caceres Arguello 
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Esta pesquisa propôs-se a desvelar os principais pontos de irracionalidade do artigo 33 da Lei 

11.343/2006, responsável por tipificar o crime de tráfico de drogas no ordenamento jurídico 

brasileiro, para demonstrar sua serventia à operacionalidade da seletiva política penal nacional e 

seu reflexo no cárcere. A esse fim, executou-se o estudo pelo método descritivo-analítico, sob 

prisma criminológico, inspecionando-se dados estatísticos e fontes normativas, jurisprudenciais 

e bibliográficas, no intento de expor o panorama geral das prisões brasileiras, o tratamento legal 

à questão das drogas e o entendimento das Cortes Superiores (Superior Tribunal de Justiça e 

Supremo Tribunal Federal), para, assim, assentar o suporte suficiente à interpretação 

criminológica dessa realidade. Resultou o exame desse material na identificação de três principais 

irracionalidades do tipo penal: (1) indistinção de gravidade entre condutas previstas ao crime do 

tráfico de drogas e ao crime do porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), inclusive com 

identidade de ações nucleares; (2) protagonismo à reincidência e aos maus antecedentes, 

condições ligadas unicamente ao ator criminal, refletindo a odiosa marca do Direito Penal do 

autor; e (3) exagero da pena de multa, extrapolando exageradamente as balizas do próprio Código 

Penal em uma dupla punição da pobreza.  Disso, concluiu-se que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 

é fundamento e expressão da seletividade penal brasileira, ampliando o poder criminalizador: a 

zona legal dúbia é de pronto preenchida pela lógica punitivista, sendo o próprio tipo penal 

legitimador do aprisionamento massivo da juventude vulnerável, seccionando socialmente o autor 

provável, levando a prisão à periferia e desmantelando direitos fundamentais sob o manto da 

legalidade. Nessa toada, deflagrou-se a ficção de neutralidade do tipo penal, que é ele, ao mesmo 

tempo, em si seletivo e instrumento à seletividade – tornar todos e qualquer um suspeito advém 

da própria tipificação do crime de tráfico de drogas, que é o aval à arbitrariedade de quem detém 

o poder distintivo das ruas. O desenlace da tese foi, então, a breve suscitação da solução mais 

racional e menos moral, que passa primeiro pelo aperfeiçoamento legal e, depois, como fim, pela 

legalização das drogas, as quais estampam mero pretexto em uma guerra subjetiva. A Lei 

11.343/2006 serve, portanto, a tudo isso, retroalimentando a obsessão repressiva de um projeto 

moralizador contra o inimigo em mira. 
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SITUAÇÕES DE PRÁTICA DELIBERADA NO DESENVOLVIMENTO DA 

EXPERTISE DE ELIANE ELIAS 
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Este estudo faz parte do projeto guarda-chuva intitulado “A psicologia da expertise do pianista 

popular brasileiro”, desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa Música e Expertise da Universidade 

Federal do Paraná, o GRUME. Por expertise entende-se o conjunto de conhecimentos e 

habilidades que diferem um indivíduo especialista de outro iniciante nos mais variados domínios 

como a música, a medicina, a matemática, o xadrez e outros esportes em geral. Segundo Anders 

Ericsson, a prática deliberada é o “padrão de ouro” para o desenvolvimento de performances alto 

nível (expertise) em domínios como a música, o xadrez, a medicina, etc. Trata-se de um tipo de 

prática que envolve sete princípios: (1) desenvolvimento de habilidades que outras pessoas já 

adquiriram; (2) saída da zona de conforto; (3) objetivos claros e definidos; (4) feedback imediato, 

fornecido por um professor ou tutor; (5) alto nível de atenção; (6) uso de representações mentais 

eficazes; (7) modificação das habilidades desenvolvidas; O objetivo da presente pesquisa foi 

verificar situações de prática deliberada ocorridas no desenvolvimento da expertise da pianista 

brasileira Eliane Elias. Trata-se de uma pianista que possui atributos de um expert, dado o seu 

reconhecimento internacional como pianista, tendo sido vencedora do último Grammy, cerimônia 

de premiação da The Recording Academy, Estados Unidos. Para isso, foram analisados vídeos na 

internet contendo depoimentos da pianista sobre a sua prática ao piano ao longo de sua carreira. 

Foram selecionados dois vídeos intitulados “Eliane Elias” (duração: 9’52 minutos) e “Eliane 

Elias: jazz com sabor brasileiro” (duração: 16’13 minutos). O material selecionado foi transcrito 

com o uso do programa Office 365 e, em seguida submetido a uma análise de conteúdo, conforme 

os pressupostos de Klauss Krippendorf, com o auxílio do programa n-Vivo. Os resultados revelam 

que, ao longo de sua carreira, Eliane Elias experimentou todos os princípios da prática deliberada, 

mesmo que de forma inconsciente, corroborando a Teoria Geral da Expertise, de Anders Ericsson. 

Estes princípios poderão ser aplicados em estudos futuros com a participação de estudantes de 

piano popular, com o intuito de se elaborar uma pedagogia que tenha como objetivo o 

desenvolvimento da expertise do pianista popular brasileiro pela perspectiva da teoria em questão. 
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A GUERRA JURÍDICA - LAWFARE NO CONTEXTO DAS GUERRAS HÍBRIDAS NO 

BRASIL E NA AMÉRICA LATINA. A GUERRA JURÍDICA NA TEORIA DA 

GUERRA HÍBRIDA, E SUA DIMENSÃO GEOPOLÍTICA. 

Nº 202211755 
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A presente pesquisa estrutura-se na teoria da guerra híbrida, com enfoque em sua interação com 

o direito e seus efeitos geopolíticos. Buscou-se analisar o lawfare - o qual entendemos como “uso 

estratégico do direito com fins de deslegitimar um inimigo”, conforme conceito de Cristiano 

Zanin, Valeska Martins e Rafael Valim - a partir de uma leitura capaz de apreender o fenômeno 

em sua totalidade, dando conta de suas implicações geopolíticas. Para tal iniciativa, utilizou-se de 

abordagem analítica, bibliográfica e dialógica, envolvendo a análise de obras, artigos científicos, 

artigos de jornal e demais mídias, além da realização de encontros mensais a fim de verificar, 

partilhar e debater os resultados obtidos. Assim, compreendidos teoricamente os conceitos de 

lawfare e guerra híbrida, bem como feita a análise em concreto de parte da história recente dos 

países latino-americanos, foi possível verificar que a experiência brasileira com a Operação Lava-

Jato em nada se tratou de episódio nacional isolado, tampouco foi decorrente apenas de 

circunstâncias políticas e jurídicas internas. Pelo contrário, notaram-se ocorrências, não por acaso, 

semelhantes, nas quais, a partir de estratégias bastante similares, o direito foi utilizado como 

instrumento de neutralização de figuras políticas de caráter progressista, contrárias à ordem 

neoliberal e defensoras da autonomia e integração dos países da América Latina - destarte, 

contrastando com o plano geopolítico dos Estados Unidos para a região. Dessa forma, tais fatos 

não podem ser analisados separadamente, mas como parte de um mesmo fenômeno, com origens 

convergentes: apesar das particularidades das disputas políticas internas de cada país, a influência 

externa dos Estados Unidos pôde ser claramente constatada, dada a intensa colaboração e 

influência de agentes estadunidenses no sistema de justiça, assim como em ações de espionagem. 

Portanto, observou-se ser a guerra jurídica uma das modalidades de guerra não convencional, 

inserida, pois, na estratégia de dominação imperialista dos Estados Unidos, visando a 

continuidade da subjugação e da exploração da América Latina, por meio da derrubada de 

governos vistos como obstáculos à imposição do modelo econômico neoliberal.  
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ILUMINAÇÃO EM PERFORMANCE 
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O presente estudo é vinculado ao projeto de pesquisa “Performance – Conceitos e Produção 

Artística”, que vem sendo desenvolvido na Universidade Federal do Paraná (UFPR) pela 

professora Cristiane dos Santos Souza. Tal intento acadêmico tem por objetivo geral compreender 

os usos do termo performance ao longo da história em paralelo à verificação da produção de 

performance arte no âmbito da América do Sul. O interesse inicial pela temática surgiu através 

da realização de uma disciplina de iluminação do curso de graduação de Tecnologia em Produção 

Cênica da UFPR. Tal disciplina ofertada e cursada durante o período de Ensino Remoto 

Emergencial (2021). Nessa disciplina foram abordadas algumas questões históricas sobre a 

iluminação, como também a performance artística Serpentine Dance de Loie Fuller, aspectos que 

certamente contribuíram para a escolha desse objeto de investigação. Diante disso, esse estudo 

busca investigar como a iluminação se torna performativa em um processo de criação artística e 

como ela pode contribuir para que um processo de montagem de um espetáculo seja enriquecido. 

O plano de trabalho que orienta esse estudo se encontra em desenvolvimento e está organizado 

em três etapas, a saber: I) contextualização histórica da iluminação e seu desenvolvimento; II) 

apresentação e análise do trabalho de Loie Fuller através da performance Serpentine Dance e III) 

análise crítica e interpretativa da iluminação do espetáculo “Roberta, uma ópera rock”, 

apresentado durante o Festival de Teatro de Curitiba (2022). Sobre essa última etapa, sinalizo que 

participei como Assistente de Produção durante todo o processo de montagem e apresentações 

(janeiro a abril de 2022); como também, aponto que as iluminações utilizadas ao longo das 

performances foram desenhadas pelo iluminador Beto Bruel e operadas por Anry Aider. No 

campo teórico, estabeleço diálogo com as produções de Nadia Moroz Luciani (2018 e 2020) e 

Cibele Forjaz Simões (2015). Em se tratando dos aspectos metodológicos empregados, sinalizo 

que os mesmos vêm sendo construídos de maneira processual, através de estudos, fichamentos e 

reuniões de orientação presenciais e remotas. 
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O RESPEITO À LEGITIMIDADE DA ARBITRAGEM NO PODER JUDICIÁRIO: 

UMA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO TJPR EM AÇÕES ANULATÓRIAS DE 

SENTENÇAS ARBITRAIS 
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O art. 18 da Lei nº 9.307/1996 dispõe que a sentença arbitral é irrecorrível e não é sujeita à 

homologação pelo Poder Judiciário, possuindo caráter de título executivo judicial. Nesse sentido, 

a nulidade da sentença arbitral só pode ocorrer em casos específicos, elencados no artigo 32 da 

Lei de Arbitragem. O objetivo geral do presente estudo se deu no sentido de identificar qual o 

direcionamento do TJPR em ações anulatórias de sentenças arbitrais nos últimos 05 anos. Os 

objetivos específicos consistiram em a) analisar o tema da nulidade de sentenças arbitrais na 

legislação, doutrina e jurisprudência; b) examinar os fundamentos das decisões judiciais do TJPR 

em segundo grau, de 2017 a 2021, observando de que forma as hipóteses dispostas no art. 32 têm 

sido seguidas na apreciação de casos concretos; e c) comparar os fundamentos expostos nas 

decisões judiciais com o entendimento da doutrina sobre o assunto, apontando quais as suas 

convergências e divergências. Em um primeiro momento, foi adotada uma metodologia 

quantitativa, com a análise dos precedentes, a fim de registrar o número de ações anulatórias de 

sentenças arbitrais julgadas pelo TJPR no período delimitado, analisando quantas delas resultaram 

em nulidade e quantas não. Aqui, a partir da seleção e do cruzamento de palavras-chave, elaborou-

se uma tabela, a fim de organizar as seguintes informações: número do processo, relator, órgão 

julgador, data do julgamento e espécie de recurso. Após, nessa mesma tabela, foram acrescentadas 

informações relativas às análises feitas sobre cada decisão, indicando i) se a discussão do recurso 

tinha ou não relação com a presente pesquisa, ii) qual foi a decisão de primeiro grau, iii) qual o 

resultado do recurso analisado, iv) se a sentença arbitral restou anulada após o julgamento do 

recurso, v) qual era o argumento para o pleito de anulação (com base no art. 32) e, por fim, vi) 

algumas observações retiradas da análise de cada julgado. Em seguida, a partir de uma análise 

teórica, bibliográfica e dogmática, realizou-se o confronto dos fundamentos das decisões judiciais 

com o entendimento sobre a questão. Como resultado, de modo geral, foi possível dimensionar, 

a partir de dados estatísticos, quais os principais argumentos utilizados em tentativas de anulação 

de sentenças arbitrais e, também, verificou-se que não são comuns as decisões que resultam em 

nulidade. Dessa forma, concluiu-se que o Tribunal Paranaense tem, normalmente, respeitado a 

legitimidade da Arbitragem, o que é satisfatório para o instituto. 
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AGENDA 2030 DA ONU NO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NOS 

PROCESSOS DE FEMINICÍDIO INSTAURADOS  NO PARANÁ ENTRE 09/18 E 09/19 
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Em 2015 entrou em vigor a Lei nº 13.104, popularmente conhecida como a Lei do Feminicídio, 

na qual incluí como qualificadora o crime de homicídio cometido contra a mulher em razões de 

gênero, incluindo-o no rol dos crimes hediondos. Entretanto, o número de casos não diminuiu. 

Desta forma, seguindo um olhar atento, descolonial e sensibilizado procurou-se entender como 

as dores denunciadas, carregadas pela violência de gênero vem sendo tratadas. A pesquisa em 

questão tem como base a tese de pós graduação “As vozes silenciadas nas denúncias de 

feminicídio no estado do Paraná (2015-2020): Contribuições para um olha descolonial sobre a 

atuação do sistema de justiça criminal brasileiro”, da Ana Clara Silva de Abreu, que concluiu a 

utilização uma visão colonizada sobre as denúncias de feminicídio, produzindo uma uniformidade 

na determinação da qualificado. Assim, buscando a diminuição da violência de gênero a doutora 

Clara Maia Roman Borges propôs a pesquisa exploratória acerca da forma pela qual o sistema de 

justiça tem atuado em diminuir a prática desses casos de violência e a sua invisibilidade, 

dividindo-se a análise em algumas peças processuais principais: Resposta, Alegações Finais do 

Ministério Público, Alegações Finais de Defesa, Desclassificação, Pronúncia e, por fim, a 

Sentença Condenatória – Dosimetria da Pena. Com intenção de contribuir para a agenda da ONU 

de 2030, que te se mostrado cada vez mais inclinada a entender o impacto do feminicídio. Nesta 

pesquisa, concentra-se na análise dos casos de desclassificação dessa tipicidade, buscando 

entender principalmente o motivo para a desclassificação do crime, concentrando-se nos 

processos do período de 2019, em trâmite no Estado do Paraná. A metodologia se reteve, 

primeiramente, em estudar a bibliografia sobre feministas descoloniais, introduzindo um novo 

olhar crítico, para então iniciar a análise das peças processuais, definindo os marcadores presentes 

no discurso das peças, a partir da repetição, definindo os principais em: o, teses alegadas, 

testemunho da vítima, MP pediu desclassificação, resumo da denúncia, relacionamento, produção 

de provas, dependência de drogas e testemunho da vítima na audiência. A pergunta instigadora é 

a de “Como o sistema judiciário tem atuado a essa peça/manifestação? e se isso contribui ou não 

para diminuição do feminicídio?”. Os resultados alcançados, apontam uma generalização na 

fundamentação para exclusão da qualificadora de feminicídio, não se preocupando em um 

aprofundamento da questão, mas sim uma preocupação meramente técnica. 
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A presente pesquisa tem como objetivo a exploração e análise da vida e da obra do arquiteto ítalo-

argentino Enrico Tedeschi (1910-1978), considerado um dos maiores nomes da arquitetura 

argentina dos anos 1950 e 1960. Deseja-se investigar, inicialmente, como se dá a sua formação 

em uma Itália conturbada pela ascensão e queda do regime fascista, sua relação com o arquiteto 

e teórico Bruno Zevi e, posteriormente, como ambos foram influenciados pela figura e pelas obras 

do arquiteto estadunidense Frank Lloyd Wright para o desenvolvimento de teorias acerca da 

arquitetura organicista. Em uma segunda etapa, estuda-se a figura de Tedeschi em si: sua 

migração em fins da década de 1940 da Itália em direção a território argentino e como se deu a 

sua atuação como arquiteto em solo latino-americano, que ocorreu tanto de forma prática com a 

produção de obras arquitetônicas espalhadas pelo país, quanto de forma teórica, com o seu 

trabalho como professor em três grandes universidades argentinas e com a sua produção literária, 

voltada para a área de teoria e história da arquitetura. Por fim, deseja-se fazer uma investigação 

mais aprofundada de duas de suas obras que, além de serem as que possuem maior documentação, 

podem ser consideradas como as mais representativas de sua carreira: o prédio da Faculdade de 

Arquitetura de Mendoza (1961) e seu livro mais famoso: Teoria de la Arquitectura (1962). 

Pretende-se se estabelecer uma relação entre a sua formação intelectual baseada nos preceitos da 

arquitetura orgânica teorizada em países mais desenvolvidos nos anos 1940 e a adaptação destes 

preceitos para o contexto argentino. A metodologia consiste em levantar e analisar as obras de 

Enrico Tedeschi e as teorias que permeiam e influenciam o seu trabalho com base em livros, 

artigos e pesquisas na internet. 
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REDES SOCIAIS E ELEIÇÕES NO BRASIL: LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO NA 
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O objetivo da pesquisa que realizamos na Iniciação Científica é obter um mapeamento da 

produção acadêmica sobre o financiamento eleitoral no Brasil nos últimos 30 anos e identificar 

suas principais características estruturais por meio de análises topológicas e modulares, a 

evolução de suas tendências e lacunas. Primeiramente foram realizadas leituras gerais para 

ampliar a compreensão sobre eleições, financiamento e ARS (análise de redes sociais). Para 

darmos continuidade a pesquisa participei da organização e montagem de uma biblioteca temática 

do Laboratório de Análise de Redes (LAR) sobre financiamento político. Foram consultadas as 

seguintes bases de dados: Portal de Periódicos Capes, Web of Science, Scielo, Scopus, 

Dimensions e Brasilian Political Science Review (BPSR). As strings básicas de busca foram 

“financiamento elei*”or “financiamento pol*” or “financiamento partid*” or “financiamento 

candidat*”or “financiamento campanh*”. Para o refinamento dos resultados foram aplicados os 

filtros de território Brasil e idioma Português, além da seleção de periódico com sistema  double 

blind review. As buscas resultaram em um total de 357 itens coletados e exportados para o 

gerenciador de bibliotecas Zotero em formato .bib e .ris. Após a importação foram realizadas 

análises de deduplicação dos itens exportados, resultando em um total de 285 registros únicos. 

Em seguida, a biblioteca foi exportada para o aplicativo Ryyan– Inteligent Systematic Review 

para a realização da etapa de exclusão de registros que não correspondessem aos critérios de 

seleção dos 285 registros coletados. O Ryyan foi operado por três revisores que trabalharam às 

cegas, sendo que a opção final de inclusão ou exclusão ficou a cargo do coordenador do projeto 

e de um especialista convidado para o trabalho. Os resultados com os 110 registros incluídos 

foram novamente importados para o Zotero para que fossem complementados os metadados dos 

registros (DOI, palavras-chave, ajustes nas autorias, etc.). Essa fase revelou dez registros que não 

correspondiam aos critérios e inclusão e que foram excluídos, resultando portanto em um total de 

100 registros que permitirão responder à pergunta de partida da pesquisa, que é: Como está 

organizada a produção do conhecimento científico sobre financiamento político eleitoral no Brasil 

nos últimos 30 anos? Por fim, gostaria de registrar que os três meses que participei do grupo de 

pesquisa como IC foram bastante produtivos e motivadores para continuar os trabalhos junto ao 

grupo seja como bolsista ou voluntária no projeto. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1245 

INOVAÇÃO E TURISMO: UM ESTUDO EM EMPRESAS DE TECNOLOGIA E 

TURISMO DE CURITIBA/PR 
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Autor(es): Julia Lueneberger Kauling da Silva 

Orientador(es): Juliana Medaglia Silveira 
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Baseando-se na evolução do Turismo juntamente com sua adaptação às mudanças causadas pela 

Revolução Industrial, suas fases e desdobramentos, desenvolveu-se o plano de trabalho 'Curitiba 

Destino Turístico Inteligente (DTI)'. O plano foi desenvolvido a partir do Projeto de Pesquisa: 

‘Organizações de Turismo e Empresas de Tecnologia em Curitiba/PR: um estudo introdutório’. 

O estudo tem como objetivo compreender como a Quarta Revolução Industrial e a Indústria 4.0 

relacionam-se ao Turismo, além de identificar os escopos de recursos humanos necessários para 

atuar no turismo de Curitiba, a partir dos atores sociais do Ecossistema Curitiba Destino Turístico 

Inteligente. Metodologicamente utilizou-se da pesquisa exploratória e bibliográfica, a partir das 

bases de dados internacionais Web of Science (WoS), EBSCO, além da base nacional Publicações 

de Turismo (PubTur), o levantamento bibliográfico foi realizado de forma sistemática por meio 

da listagem de artigos científicos mediante descritores pré-determinados acerca da chamada 

quarta fase da Revolução Industrial, relacionada à  Indústria 4.0 e ao Turismo 4.0. A segunda 

etapa da pesquisa trata de entrevistas qualitativas a fim de compreender qual o perfil profissional 

ideal para atuação em um Destino Inteligente, do ponto de vista dos membros do Ecossistema 

Curitiba DTI. Como resultados da análise bibliográfica foi possível observar a Indústria 4.0 a 

partir da inovação, conhecida como “era pós digital'', proporcionando às empresas diversas 

maneiras de gerir seus empreendimentos, baseando-se em inúmeras tecnologias. Entretanto, o 

impacto dessas ferramentas digitais e do Turismo 4.0 está sendo cada vez mais presenciado no 

comportamento dos turistas, fazendo com que os prestadores de serviços do setor do turismo 

tenham que se adaptar e introduzir as tecnologias na rotina do setor. Como conclusões obtidas até 

o momento, destaca-se o papel e a importância da Indústria 4.0, além das mudanças provocadas 

pela Quarta Revolução Industrial para o desenvolvimento do turismo e consequentemente da 

empregabilidade, uma vez que, a inovação transformou o setor, refletindo também na formação 

do profissional do turismo; enquanto que as conclusões esperadas da etapa das entrevistas, versam 

acerca de identificar os escopos de recursos humanos necessários para atuar no turismo de 

Curitiba, a partir dos atores sociais do Ecossistema Curitiba destino Turístico Inteligente. 
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CURITIBA DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE (DTI) 
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Considerando a evolução do Turismo e sua adaptação às mudanças provocadas pela Revolução 

Industrial, suas fases e desdobramentos, desenvolveu-se o plano de trabalho 'Curitiba Destino 

Turístico Inteligente (DTI)'. O plano foi desenvolvido a partir  do Projeto de Pesquisa: 

‘Organizações de Turismo e Empresas de Tecnologia em Curitiba/PR: um estudo introdutório’. 

O estudo tem como objetivo entender como a Quarta Revolução Industrial e a Indústria 4.0 

relacionam-se ao Turismo, a fim de  desenvolver um framework do Ecossistema Curitiba Destino 

Turístico Inteligente. Metodologicamente, o estudo iniciou, como pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratório nas bases de dados Web of Science (WoS), EBSCO e Publicações de Turismo 

(PubTur), posteriormente foi feita análise bibliométrica dos 13 artigos encontrados, destacando  

os principais temas apresentados e sua relação com a Quarta Revolução Industrial e a Indústria 

4.0. Em seguida  foram realizadas entrevistas qualitativas a fim de entender como se deu a 

construção do Ecossistema DTI Curitiba e como os membros percebem a atuação do próprio 

Ecossistema. Como resultados da análise bibliométrica dos 13 artigos encontrados, verificou-se 

que o método mais utilizado nos artigos foi a revisão de literatura, por meio da pesquisa 

bibliográfica; os periódicos que mais publicaram artigos foram a “Worldwide Hospitality and 

Tourism Themes” e o “Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education”; os países de 

maior destaque foram Grécia, Vietnã e Jamaica; o único idioma utilizado para publicação foi o 

inglês; e o ano que obteve o número de publicações mais expressivas foi 2020, caracterizando 

uma temática de pesquisa recente. As entrevistas estão em andamento, com os seguintes membros 

do Ecossistema Curitiba DTI: um representante de cada grupo de Trabalho (quatro pessoas); um 

representante do SEBRAE (órgão idealizador do Ecossistema); um representante da consultoria 

especializada contratada (responsável pela organização do Ecossistema); dois representantes do 

Instituto Municipal de Turismo (IMT) da Prefeitura Municipal de Curitiba (instituição que 

coordena e faz a gestão do Ecossistema). Como conclusões obtidas até o momento, destaca-se 

papel e a importância da Indústria 4.0 e das mudanças provocadas pela Quarta Revolução 

Industrial para o desenvolvimento do turismo inteligente; enquanto que as conclusões esperadas 

da etapa das entrevistas, são o entendimento da criação e atuação do Ecossistema DTI Curitiba, 

como subsídio para o desenvolvimento do framework do Ecossistema do Destino Turístico 

Inteligente Curitiba. 
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CIÊNCIA CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DE UM TRÂNSITO MAIS SEGURO NO 

ENTORNO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Nº 202211778 
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Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Ciencia Cidadã, Escolas, Trânsito 

 

Desde a antiguidade até os dias atuais, todos os indivíduos fazem parte do trânsito desde o 

momento de seu nascimento, e por conta disso então sujeitos aos perigos de tal. Crianças e 

adolescentes, se encontrando, frequentemente, na posição de pedestres, também estão vulneráveis 

no trânsito, principalmente em decorrência da fase de desenvolvimento em que se encontram, na 

qual apresentam pouca percepção de risco, atitudes impulsivas e imprudentes e, no caso das 

crianças, falta de coordenação motora, além da falta de formação a respeito do trânsito. Em 

consequência disso, é necessário que os órgãos públicos realizem mudanças que visem uma 

mobilidade mais segura no trânsito e é essencial que seja promovidaa a educação para o trânsito 

desde o início da vida escolar. Entretanto, para que isso ocorra, é preciso compreender o que falta 

e o que precisa melhorar nas zonas de circulação de pedestres. Essa pesquisa se baseia no conceito 

de ciência cidadã onde a população contribui com o desenvolvimento da pesquisa cientifica, e 

visa desenvolver e validar um material que ensine e introduza diversos conceitos básicos do 

trânsito necessários para a segurança de uma zona, nesse caso com foco nas zonas escolares, e 

que possibilite que crianças e adolescentes, do fundamental II até o último ano do ensino médio, 

sejam capazes de diagnosticar o entorno de suas escolas,, identificando as características de suas 

respectivas zonas escolares e possíveis mudanças e melhorias que devem ser realizadas para 

aumentar a segurança do trânsito nestas. O material será desenvolvido a partir da literatura 

específica da área e validados usando um procedimento em que, inicialmente, o material será 

apresentado aos estudantes de ensino fundamental II e médio e, na sequência, um questionário 

com perguntas sobre a compreensão e clareza das informações será preenchido por eles. Na 

sequência, será testado se pessoas diferentes avaliando o mesmo ambiente, com o mesmo 

instrumento, coletam os mesmos dados, os resultados e a discussão final estarão disponíveis ao 

final do período do edital de iniciação científica. 
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Este trabalho busca compreender as estruturas narrativas apropriadas por criadores de audiovisual 

produtores de conteúdo para plataformas de streaming. Analisa-se o Mimimídias, um dos 

integrantes do ScienceVlogs Brasil, que se destaca por não abordar temas relacionados às ciências 

exatas, mas sim se debruçar sobre a cultura de massa. Assim, o canal apresenta temas cotidianos, 

desprovidos do grau de especialização típicos das ciências exatas. O objeto desta investigação 

consiste em apreender as narrativas estabelecidas. Para isso, recorre-se à semiologia de Barthes 

(BARTHES, 1965; LAVERS, 1982; MORIARTY, 1991), especificamente à sua discussão sobre 

a derivação do sentido de um segundo signo mediante o trabalho simbólico em um primeiro. A 

atenção se concentra, portanto, nesses mecanismos de produção de sentido. O Mimimídias andaria 

lado a lado com o senso comum, conferindo outras significações para objetos já significados. Para 

embasar o ponto de vista apresentado, o canal se utiliza de variadas fontes, como artigos 

acadêmicos ou reportagens jornalísticas. Esta estratégia também é usada por outros canais, mas, 

no caso do Mimimídias, consiste na contradição que define o canal. Logo, ao fazer uso do material 

de outros autores, os produtores estabelecem uma derivação de outras derivações, fugindo do 

óbvio. Se todo tema analisado deve ser descortinado, o conteúdo apresentado deve até então não 

ter sido claramente entendido, necessitando ser explicado. Assim, o ponto central é a motivação 

inicial que leva à produção do conteúdo. Portanto, a pretensão de explicar o que não foi entendido 

leva à argumentação, que termina na derivação de diversos temas. Essas derivações acontecem 

por meio de comparações, criando elos entre temas inicialmente distintos. Essa ligação é que 

conduzirá o argumento e dará sentido ao material. Para isto, a produção do conteúdo segue três 

estratégias: descrição do produto (o que não foi entendido, uma polêmica/ conflito); informações 

sobre o produto (o ponto de virada, o contexto no qual o material foi feito); conexões que o 

produto cria (as derivações a partir dele, a explicação do que não fora entendido). Essa discussão 

se baseia em uma amostragem do canal. Frente aos limites de exposição, esse trabalho discute 5% 

do conteúdo disponível. Para selecionar esses 5%, tomou-se a primeira semana de dezembro de 

2021 como limite, elaborou-se x grupos de cinco episódios (100/20=5) em ordem cronológica, 

então escolheu-se um entre os quatro primeiros itens previamente selecionados (20/5=4), e assim 

sucessivamente. 
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Vinculado ao Projeto de Pesquisa Performance, Conceitos e Produção Artística, o plano de 

trabalho “Performances artísticas de resistência com mulheres gordas” refere-se a uma pauta 

movida pela necessidade de alterar paradigmas culturais colocados sobre os corpos de mulheres 

gordas. É desta condição que a autora fala, de mulher gorda que enfrenta preconceitos que 

associam corpos gordos a doença, incapacidade, baixa produtividade, limitação, sujeira, 

sedentarismo e preguiça, características estas associadas à ideia de gordofobia. A pesquisa 

objetiva refletir sobre a arte da performance com mulheres gordas. Para tal propósito foram 

entrevistadas artistas e ativistas, como: Michelle Lomba, Amanda Haubert e Malu Jimenez. A 

autora desde trabalho também realizou experimento performático, produzindo imagens do próprio 

corpo. Da interlocução teórica, para pensar a condidão destes corpos, foram consultados textos 

das autoras Denise Bernuzzi Sant’Anna e Malu Jimenez. Sobre a performance arte foram 

consultados os trabalhos de Diana Taylor e Tania Alice. Destacamos que a performance pode ser 

entendida como um comportamento expressivo, comprometida com a transmissão da memória e 

fortalecimento da identidade cultural. Nem sempre documentada, a performance pode funcionar 

como um modo de conhecer, suas ações podem ocorrer de maneira inusitada, em espaços 

alternativos e associados à reflexão crítica acerca de comportamentos culturais cristalizados. 

Assim, compreendemos a performance como arte política. Durante a pesquisa, a autora participou 

de um grupo de ativistas lideradas por Malu Jimenez, frequentando nesta fase as oficinas: 

“Fotografia gorde de resistência” e “Escritas Afectivas”, na qual foram produzidos conteúdos 

acerca do corpo gordo feminino como resistência. Os resultados parciais da pesquisa apontaram 

para o reconhecimento de um potente e significativo debate, que fortalece uma rede de mulheres 

gordas, como corpos dissidentes, que acessam a arte da performance como meio de expressão, 

ocupação e resistência, naturalizando a circulação dos corpos gordos na cena pública e 

questionando narrativas construídas historicamente sobre padrões corporais. 
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Esta pesquisa, desenvolvida por meio de uma pesquisa quantitativa e qualitativa tem como ponto 

de partida um pensamento decolonial, portanto, não eurocentrado acerca da história das 

exposições de arte no Brasil. Mais precisamente de exposições de artes visuais no contexto do 

sudeste brasileiro com participação de artistas e/ou curadores indígenas. Na referida pesquisa, foi 

possível constatar a escassez de informações sobre as exposições ocorridas nas instituições 

artísticas e principalmente a baixa participação ou, ainda, a ausência da presença indígena, 

enquanto artistas contemporâneos, dentro dos museus de arte no contexto do sudeste no recorte 

temporal dos anos 2000 a 2021. O recorte temporal se justifica pelo fato de ser justamente nesse 

intervalo que toma corpo uma disputa narrativa, epistemológica e uma reivindicação mais 

contundente por artistas indígenas tanto nos espaços de exposição como na reescrita da história 

da arte brasileira. Nesta pesquisa, volta-se o olhar para as capitais da região Sudeste do país, onde 

as instituições artísticas foram identificadas, já que são essas as principais instâncias responsáveis 

pela constituição do cânone, pela disponibilização de informações em sites e pela produção de 

catálogos. Os quais são fundamentais para entender qual o papel das exposições de arte para a 

constituição de uma História da Arte no Brasil. Pois ao adentrar no circuito de arte brasileiro 

hegemônico, a arte indígena que antes se restringia a museus de História, Etnografia e 

Arqueologia passa a existir e ser reconhecido como Arte Indígena Contemporânea (AIC). Do 

mesmo modo, quando essa produção adentra em exposições de arte contemporânea e pauta e 

disrupção através da retomada da auto representação indígena. Com isso, a questão norteadora 

deste trabalho é averiguar a incorporação da AIC pelas instituições e circuitos de arte da região 

Sudeste do Brasil visto que a história das exposições contribuiu para a construção da história da 

arte brasileira, as quais desconsiderou até muito recentemente a produção artística de povos 

originários, já que o lugar reservado a produção indígena dentro do circuito da arte sempre foi o 

lugar de arte primitiva/pré-histórica ou então artesanato/artefato. No entanto, considerando as 

restrições decorrentes da crise sanitária instaurada pela pandemia de COVID-19, esta pesquisa 

teve como fonte de dados livros, artigos e catálogos de exposições disponíveis online em acervos 

de instituições, sites de artistas e curadores. 
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Esta pesquisa iniciou-se durante a pandemia da COVID-19, com as orientações de forma remota, 

retornando ao presencial, aqui no Setor Litoral, a partir de março de 2022. Este estudo tem como 

objetivo identificar os territórios educativos utilizados para as práticas de Educação Ambiental 

nas escolas insulares do município de Paranaguá-PR. A base teórico-conceitual fundamenta-se 

no aporte legal da Lei 9795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil 

e em autores que abordam os conceitos de Território, Territorialidade, Territórios Educativos, 

bem como a Educação Ambiental no Brasil. Buscou-se identificar, por meio das práticas de 

educação ambiental fora da sala de aula, a constituição dos espaços de aprendizagem que definem 

os territórios educativos. A pesquisa foi realizada em nove escolas municipais do campo, 

localizadas nas Ilhas do Mel, Ilha de Teixeira e Ilha de Europinha, e, nas comunidades de Amparo, 

Eufrasina, Piaçaguera, São Miguel e Ponta do Ubá, isoladas geograficamente, com acesso 

exclusivo pelo mar. Participaram da pesquisa um total de 83 alunos, dos quais somente os 

materiais coletados de 42 alunos do 4.º e 5.º ano foram utilizados para esta investigação. O 

ferramental adotado para a coleta de dados foi o mapa mental (representação gráfica por meio de 

desenho), por ser uma linguagem mais apropriada às crianças dos anos iniciais e do fundamental 

I. Recorreu-se ao aporte teórico-metodológico da Metodologia Kozel para a análise e 

interpretação das imagens dos mapas mentais, classificando os signos em elementos naturais, 

construídos e elementos móveis e ações humanas no espaço. Estas subdivididas em ações 

educativas, ações culturais e de degradação ambiental. Com o material coletado após as análises 

foi constatado a representação de diversas temáticas ambientais no território ao redor da escola. 

O ensino teórico-prático com alunos em sala de aula multisseriada exige do professor o 

desenvolvimento de ações de Educação Ambiental que promovam o aprendizado para diferentes 

níveis de maturidade educacional. Neste contexto, o território no qual a escola se encontra, pode 

fomentar práticas educacionais que vão além dos muros da escola tradicional. O uso do território 

como base do processo educacional pode estimular o sujeito a compreender o meio em que vive. 

Nestes territórios considerados “educativos” as práticas voltadas à Educação Ambiental têm um 

caráter de maximizar a compreensão dos temas abordados em/na sala de aula. 
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As representações linguísticas, por serem representações sociais, são conhecimentos socialmente 

elaborados e compartilhados por sujeitos de um determinado grupo que constrói versões da 

realidade e, por isso, operacionalizam a relação dos falantes com as línguas do mundo, sejam elas 

suas próprias línguas ou não. Ditas representações linguísticas têm recebido atenção nos estudos 

inseridos na área da glotopolítica, perspectiva teórico-analítica que assume as intervenções no 

espaço público da linguagem como fenômenos cujas implicações são políticas e sociais e influem 

diretamente sobre as línguas e seus status. Tais intervenções no espaço da linguagem mobilizam 

representações linguísticas específicas por parte dos sujeitos. Essa temática é a que se fez presente 

no estudo de caso qualitativo-interpretativo que propusemos, no qual analisamos a materialidade 

discursiva de comentários da opinião pública de falantes do português brasileiro quanto à 

obrigatoriedade legal da manutenção da oferta da língua espanhola no currículo dos anos finais 

da Educação Básica. Esses comentários referem-se a uma Proposta de Emenda Constitucional 

estadual e a dois Projetos de Lei federais, publicados nas páginas de uma rede social dos 

respectivos parlamentares proponentes. Entendendo os discursos como espaços privilegiados para 

a análise de representações, uma vez que estas são carregadas pelas palavras e materializam-se 

nesses discursos, objetivamos depreender sentidos e atribuir significados aos comentários que 

constituem o corpus da pesquisa. A análise do corpus revelou representações linguísticas tanto 

desfavoráveis quanto adeptas à manutenção da oferta de espanhol nas escolas do Brasil. As 

desfavoráveis mobilizam sentidos que desvinculam essa língua da realidade educacional e social 

brasileira, conferindo-lhe caráter de prescindibilidade curricular em detrimento de outras 

disciplinas escolares. Já as de adesão baseiam-se em argumentos alinhados a questões de 

integração regional (política, social, cultural e econômica) e à projeção do espanhol no cenário 

linguístico mundial.  
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O presente resumo apresenta as atividades realizadas durante a iniciação científica no período de 

março a julho de 2022. Realizamos reuniões semanais, alternando leituras dirigidas de textos e 

livros, debates de vídeos e trabalhos de campo para a terra indígena Araçaí, localizada no 

município de Piraquara. Analisamos os materiais indicados pela orientadora, visando maior 

entendimento das populações indígenas. Em um dos encontros apresentamos o material da 

cartografia social, para que os indígenas tivessem ideia de como ficará o material da cartografia 

social. Fizemos uma leitura coletiva das transcrições e seleção dos trechos para compor o material, 

ficando então, aberto aos indígenas, qual formato a ser construído, quais os trechos de falas seriam 

inseridos, em qual parte se encaixam melhor na cartografia e, assim, foi decidido quais trechos 

seriam eliminados e os utilizados. Mostramos também uma cartografia dos povos indígenas do 

Nordeste, como exemplo para compreenderem melhor a organização dos textos. Nos dias 09 e 10 

de junho, participamos do Seminário do novo ensino médio das escolas indígenas, promovido 

pela Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná, participaram educadores indígenas e não 

indígenas e convidados de várias comunidades, uma troca de saberes muito importante, tivemos 

várias oficinas, inclusive de cartografia social, ministrada pela minha orientadora. Nesse período 

de Iniciação Científica, foi possível pesquisar, socializar, debater, enfim, direcionar e 

compreender a relevância do nosso trabalho científico. Dessa forma, compreendemos que os 

estudos e análises, têm como objetivo, conhecer mais os nossos povos ancestrais, construindo 

assim um olhar sensível, inclusivo, dos povos tão injustiçados e que sofrem muitos 

preconceitos.Compreendemos que o contato e convivência com os povos originários (Mbya 

Guarani) nos auxiliam a interrogar posturas eurocentradas e colonialistas. 
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A atual pesquisa compõe o projeto “Infância e Migração sob os fundamentos da Psicologia 

Histórico-Cultural” e teve como principal objetivo investigar o processo de escolarização de 

crianças migrantes matriculadas nos primeiros anos do Ensino Fundamental (1º ao 5 º ano) na 

rede de ensino pública de Curitiba, evidenciando os impactos que tal processo acarreta no 

desenvolvimento psíquico infantil. Essa pesquisa caracteriza-se enquanto desdobramento de 

estudos já realizados acerca da temática proposta e é fruto de indagações que surgiram nas ações 

extensionistas do projeto “Pequenos no Mundo”, no qual são atendidas crianças migrantes, e onde 

percebeu-se uma crescente demanda por parte das famílias em relação ao processo de 

escolarização das crianças. Metodologicamente, com o objetivo de mapear e caracterizar as 

crianças migrantes matriculadas em Curitiba, iniciamos a coleta de dados através da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), onde constatamos que em maio de 2021 haviam 1290 estudantes 

migrantes matriculados no Ensino Fundamental, em sua maioria venezuelanos. Além disso, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com 14 profissionais da educação que atuaram com 

estudantes migrantes nos últimos três anos, em 5 escolas públicas municipais de diferentes 

regionais da cidade de Curitiba. Na análise do material coletado percebemos a necessidade em 

atentar-se para as especificidades que a migração proporciona ao pensarmos a atividade de estudo 

de crianças migrantes, tendo em vista que essa atividade configura uma importante linha do 

desenvolvimento psíquico infantil. Dentre tais especificidades podemos citar aqui a premência da 

língua para a estruturação da aprendizagem e a comunicação entre educadoras(es) e migrantes; o 

acolhimento de crianças migrantes na escola enquanto fator decisivo para o desenvolvimento 

psíquico infantil; a incorporação da diversidade cultural representada pelas crianças migrantes no 

contexto escolar; e por fim, a escassez de políticas públicas relacionadas à migração, infância e 

educação. Dessa forma, concluímos apontando a necessidade em fomentar mais estudos acerca 

das temáticas aqui propostas, a importância em pensar ações coordenadas e sistematizadas nas 

escolas para lidar com a questão da educação de crianças migrantes com vistas ao 

desenvolvimento do psiquismo infantil, assim como a urgência em formular políticas migratórias 

coordenadas a nível nacional que sejam direcionadas a inserção da criança migrante no contexto 

escolar brasileiro e a formação de profissionais de educação para atuarem diante desta demanda. 
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O papel da mulher negra nos conflitos armados no século XX, geralmente é demarcado na 

condição de vítima, uma vez que, os altos fatores históricos, sociais e econômicos enquadram 

estas mulheres neste contexto.  A questão de gênero em um cenário de guerra, pode ser 

diretamente relacionado com o papel que a mulher é obrigatoriamente colocada na sociedade. 

Sendo que, o corpo feminino é visto como objeto de dominação realçando os privilégios 

masculinos que foram socialmente construídos ao longo dos anos. A seleção de gênero, raça e 

classe permitem a hierarquização de homens brancos de acordo com as necessidades do sistema 

capitalista.  

Os conflitos armados são planejados por uma minoria elitista e geralmente branca, com finalidade 

da manutenção do sistema capitalista, ou seja, está diretamente relacionado com os lucros que ele 

gera antes, durante e após os conflitos. Na qual a violência causada geralmente, por homens 

brancos e elitistas trazem consequências graves para a população civil especialmente às mulheres 

cuja intersecção de classe, gênero e raça/etnia potencializa sua vulnerabilidade social, fazendo 

com que elas se submetam a situações insalubres para a sobrevivência básica e recorrer para 

outros países buscando refúgio e uma vida digna para elas e para seus filhos.  

Entretanto, o papel da mulher negra na guerra, não se aplica somente na condição de vítima, sendo 

que, nos últimos anos, milhares de mulheres negras se alistaram ao exército para atuarem na linha 

de frente das guerras e dos conflitos armados. Normalmente, elas ocupavam funções que eram 

consideradas masculinas, como as engenharias, motoristas de caminhão supervisoras de 

produção.  Um grande exemplo, é o 6888° Batalhão que foi composto apenas por mulheres negras 

na Segunda Guerra Mundial, durante esta famosa guerra, o exército americano vivenciou uma 

grande escassez de soldados para se dirigir à guerra, fazendo com que um batalhão com 

aproximadamente 850 mulheres negras.   

A invisibilidade vivenciada pelas mulheres negras nos conflitos armados na América Latina, pode 

ser explicado através da perspectiva das consequências da colonização do continente americano, 

uma vez que, mulheres negras e indígenas foram as que mais sofreram com o período 

escravocrata, em que, o povo negro foi definido como propriedade,submetendo à diversas 

violências de coerção, domínio e controle para a manutenção de um sistema capitalista. Deste 

modo, a violência sexual e física contra estas mulheres não é uma invenção do conflito armado, 

e sim a continuação de uma dominação histórica do corpo feminino negro.  
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Neste trabalho buscamos analisar o empoderamento feminino presente nos perfis das 

influenciadoras digitais relacionadas ao agronegócio. Para tal desafio, nos propusemos a observar, 

não apenas o que é dito e mostrado de forma explícita, mas também o que pode ser revelado 

através dos detalhes, de pistas e sinais sutis. Para além da análise do empoderamento feminino, 

nos pareceu importante investigar quais pacotes tecnológicos estão sendo “propagandeados” por 

essas influenciadoras, de forma não declarada, e identificar as possíveis razões que levam a 

indústria do agronegócio a mobilizar pautas feministas. 

Nosso campo de pesquisa, as redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Twitter e 

Kwai), aparecem como fonte de dados e informações, para tal nos amparamos em estudos sobre 

etnografia online e seu uso no estudo de mídias sociais. Como uma forma de “artesanato 

sociológico”, instrumentalizamos o “algoritmo” das redes sociais para que nos indicasse a outros 

conteúdos que se relacionam com as influenciadoras, fornecendo uma rede de análises e 

contextos. 

Nesta primeira seleção optamos por 10 perfis que seguiam alguns critérios, sendo o diálogo entre 

agronegócio e o empoderamento feminino o principal. Após a seleção, acompanhamos os perfis 

observando para além do que é explícito, buscamos pelos simbolismos e mensagens que 

circundam às margens dos discursos. Dentro do que já foi observado gostaríamos de dar destaque 

a três pontos, a forma individualista e homogeneizadora com que o empoderamento feminino 

aparece; o contradiscurso apresentado pelas influenciadoras; e o último é a mobilização dos 

conceitos de ciência e progresso para dar suporte às ideias defendidas como fundamentais para 

uma única perspectiva de desenvolvimento rural. 

A partir dessas observações podemos perceber as novas estratégias de comunicação e a 

mobilização da propaganda relacionadas a uma determinada perspectiva de mundo rural, aquela 

identificada ao agronegócio. As ações do agro enquanto uma indústria e as influenciadoras como 

estratégias de venda, publicidade e propaganda. Assim, concluímos, por hora, que há sinais de 

que as mensagens aparentemente conservadoras camuflam ações de marketing, reforçam uma 

estética eurocêntrica e aparecem como uma reação, ou seja, trata-se de um discurso de cima para 

baixo, uma forma de ressignificação das práticas e dos símbolos dos movimentos feministas 

históricos, que se construíram de baixo para cima. 
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A presente comunicação oral traz os resultados da pesquisa do edital de Iniciação Científica 

2021/2022, que faz parte de uma pesquisa mais ampla e é continuidade de anos anteriores. O 

projeto de pesquisa “Formação de professores e diversidade religiosa” tem como base o  conceito 

de habitus cunhado por Pierre Bourdieu e algumas possíveis atualizações baseadas na leitura e 

análise de comentadores, tendo em vista que a religião é uma importante instituição socializadora 

e, como tal, interfere na constituição e reestruturação do habitus de futuros professores, de modo 

que as vivências religiosas podem vir a incutir práticas no fazer docente, por meio da reprodução 

de tais ideais religiosos em sala de aula. Tendo em vista os resultados dos trabalhos nos anos 

anteriores e considerando a heterogeneidade do campo religioso, o objetivo central deste plano 

de trabalho foi caracterizar perspectivas religiosas cristãs conservadoras e progressistas, com 

destaque para as questões de gênero. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tendo 

como suporte os estudos de pesquisadores da sociologia das religiões, utilizando-se de 

reportagens a respeito da temática para exemplificar o que foi constatado. De um modo em geral, 

religiosos conservadores pautam-se em uma moralidade pública baseada na defesa da vida, moral 

e bons costumes e religiosos progressistas baseiam suas ações e discursos na defesa dos Direitos 

Humanos, fundamentados muitas vezes a partir da Teologia da Libertação. Em relação às questões 

de gênero, os primeiros voltam-se contrários ao aborto e aos direitos da população LGBTQIA+ e 

defendem um papel de submissão das mulheres, a partir de uma interpretação literal e 

descontextualizada dos textos bíblicos. No que se refere ao campo educacional e à docência, os 

resultados indicam forte pressão conservadora religiosa em movimentos como o Escola sem 

Partido e a defesa do Homeschoolling. 
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Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar as funções parlamentares desempenhadas pelos 

websites legislativos brasileiros, destacando o uso de aplicativos móveis pelos parlamentos. 

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 efetuaremos 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 engajamento) 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. Procuraremos ainda, 

complementarmente, a partir da reflexão sobre aplicativos no contexto da governança digital, 

definir alguns critérios para a avaliação do uso dos aplicativos nos parlamentos digitais 

brasileiros. Como metodologia, além de entrevista com gestores envolvidos na implementação 

dos projetos, efetuaremos 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. 

Como principais resultados, detectamos um uso ainda incipiente mas com algumas experiências 

e inovações importantes no uso de aplicativos pelos parlamentos e elites parlamentares brasileiras. 
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O trabalho tem como objetivo a verificação dos desafios e implicações jurídicas para tornar 

possível o uso de drones comerciais no meio civil, como alternativa modal de transporte de 

objetos em espaços urbanos, oportunizando o fomento da inserção da Internet das Coisas (IoT) 

em cidades cada vez mais propensas a se tornarem cidades inteligentes (smart cities). Parte-se da 

hipótese de que a progressiva automação de setores inteiros da economia pode ser impulsionada 

pelo emprego destas aeronaves em diferentes áreas no meio civil, como no transporte de objetos, 

automatizando a logística de entregas e reduzindo os impactos que os transportes terrestres 

oferecem para o meio urbano. Tomou-se como base a agenda regulatória ligada à tecnologia da 

informação que o Brasil se insere, em especial o Plano de Internet das Coisas de 2016, e a 

iniciativa intitulada “Estudo Sobre a Indústria Brasileira e Europeia de Veículos Aéreos Não 

Tripulados”, gerenciada pela secretaria de Gestão do Ministério da Economia (ME) e pelo 

Ministério das Relações Exteriores (MRE). Observou-se, assim, de que maneira as normas 

nacionais e internacionais já repercutem no fenômeno de inovação provocado pela IoT nos centros 

urbanos. Foi utilizada a metodologia descritiva para levantar, por meio de um estudo quantitativo, 

as normas nacionais dos órgãos de controle que possuem a competência para a regulação do 

assunto, quais sejam, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) e o Ministério da Defesa e do Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo (DECEA). Somando-se a isso, realizou-se um levantamento das tecnologias 

embarcadas nessas aeronaves, para o fim de compreender as reais necessidades normativas que o 

mercado apresenta. Concluiu-se, a partir da análise das necessidades jurídicas e tecnológicas, que 

existe uma lacuna na regulamentação específica desta atividade econômica no setor civil. Deste 

modo, as particularidades para a sua implementação no mercado permitem inferir que a regulação 

dos drones configura um subsistema dentro da aviação civil, o que implica em uma regulação 

autônoma e responsiva às necessidades crescentes da sociedade tecnológica. 
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A Gestão de Pessoas no setor público é apontada como sendo de grande relevância para a 

eficiência dos serviços prestados à população. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo 

propor caminhos relevantes de pesquisa sobre gestão de pessoas no setor público brasileiro a partir 

de revisão integrativa da produção nacional, identificando temas, abordagens e práticas em 

defasagem na literatura. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio de busca nas 

bases de dados “Web of Science” e “Scielo” para a obtenção de referências científicas sobre o 

assunto, tendo como retorno bruto um total de 808 e 86 publicações, respectivamente. Seguindo 

parâmetros semânticos e de acesso para filtrar as obras, bem como a divisão dos trabalhos com 

outra estudante que atuou na revisão, com o plano de trabalho nominado ‘Práticas de Gestão de 

Pessoas no Setor Público brasileiro: Revisão Sistemática parte 02’  61 artigos foram utilizados 

para a execução da análise bibliográfica e revisão da literatura, contando com espaço temporal de 

2019 a 2021. Com os resultados, pôde-se concluir que as instituições têm uma significativa 

dificuldade em implementar inovações práticas e tecnológicas voltadas à gestão de pessoas, em 

oferecer planos de carreira atrativos e em integralizar novos servidores. Em contrapartida, 

quesitos como o processo seletivo e remuneração/ benefícios possuem avaliação positiva dos 

funcionários. Este estudo contribui para o enriquecimento da literatura sobre Gestão de Pessoas 

na esfera pública brasileira e, por conseguinte, das práticas aplicadas no respectivo setor. Por meio 

da revisão dos textos científicos, foi possível constatar a necessidade de realização de novas 

pesquisas com enfoque na diversidade de órgãos governamentais e no aprofundamento das 

percepções de servidores de nível operacional. 
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Esta pesquisa tem como tema a produção artística de artistas mulheres no acervo do Museu de 

Arte da UFPR (MusA). Ao analisar as linguagens e temáticas de cada obra, atentando-se 

especialmente para o gênero de paisagem na pintura, o presente trabalho tem como objetivo 

correlacionar essas informações com o contexto artístico e histórico paranaense e os acervos das 

demais instituições museológicas de Curitiba, a fim de compreender as produções poéticas e o 

modo como se dá a presença e a representatividade de artistas mulheres nas narrativas da história 

da arte e no cenário artístico Paranaense.  

Em relação à metodologia, essa pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, documental e de 

campo. Foram realizadas visitas a reserva técnica do museu; leitura e análise de todas as fichas 

catalográficas do acervo e demais documentos sobre a instituição, tendo esses dados sido 

organizados em tabelas; levantamento da quantidade de obras, suas linguagens e gêneros em 

outros museus de Curitiba para comparação. A revisão bibliográfica para estudar sobre a presença 

das mulheres sob a perspectiva dos estudos de gênero e dos estudos decoloniais baseou-se em 

autoras como Joan Scott, Linda Nochlin e Cecilia Fajardo-Hil; para tratar do contexto artístico 

paranaense foram utilizados autores como Adalice Araújo, Geraldo Leão, Lillian Gassen e 

Newton Carneiro, e para pensar os conceitos de gênero na pintura Jacqueline Lichtenstein, e em 

específico a conceitualização do gênero de paisagem: Anne Cauquelin, Alain Roger, Geogr 

Simmel eE Francisco Faria.  

Até o momento levantou-se alguns números que indicam a ausência de paisagens realizadas por 

artistas mulheres. Com essa percepção, o estudo debate criticamente alguns cenários 

considerando o contexto político-cultural-geográfico em relação a presença das mulheres artistas 

e a pintura de paisagem, importante gênero no circuito paranaense.     

A pesquisa aponta como resultado que o Musa possui recursos para explorar, por medidas 

curatoriais e educativas decoloniais uma ampliação do recorte tradicional dos conceitos teóricos 

e poéticos existentes em seu acervo, de modo a colaborar com a reescrita da história da arte 

paranaense.  
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O objetivo do trabalho foi analisar, tendo como ponto de partida a Lei n.° 13.800/2019, se a 

ausência de incentivos fiscais e de uma previsão esclarecedora no que se refere a tributação dos 

fundos patrimoniais filantrópicos no Brasil poderia configurar um obstáculo à consolidação dos 

endowments no país. A pesquisa se justifica ante a presença de pouquíssimos estudos nacionais 

sobre tal temática, visto que o marco regulatório destes fundos é extremamente recente. A fim de 

atingir os objetivos desejados, adotou-se sobretudo o método hipotético-dedutivo, com a 

utilização de ferramentas como o levantamento bibliográfico, a realização de leituras e a 

elaboração de fichários. Desse modo, buscou-se, primeiramente, entender quais foram as 

motivações da Lei n.° 13.800/2019. Após, procurou-se compreender como a lógica do terceiro 

setor se relaciona com os fundos patrimoniais filantrópicos, bem como de que forma os 

endowments se enquadram no direito tributário. Com isso, identificou-se que, para aquelas 

organizações gestoras de fundos patrimoniais que tivessem como finalidade contribuir com 

instituições de educação, saúde e assistência social, a imunidade tributária seria algo garantido 

pela Constituição Federal e pelo próprio Código Tributário Nacional. Na sequência, buscou-se 

analisar a caridade e suas diversas motivações, para, então, tentar observar qual seria o grau de 

importância de incentivos fiscais aos doadores em endowments localizados no exterior. Ainda, 

realizou-se um estudo acerca das justificativas do veto dos benefícios fiscais na Lei n.° 

13.800/2019 e as suas principais críticas. A conclusão apresentada foi a de que, por mais que os 

incentivos fiscais possam ser relevantes, não se pode ignorar os motivos invocados para vetar tal 

previsão, pautados, sobretudo, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Defendeu-se, assim, que, 

embora os incentivos fiscais aos doadores possam ser um importante mecanismo para angariar 

recursos, o sucesso dos fundos patrimoniais filantrópicos no Brasil não estaria condicionado 

exclusivamente a esta previsão. 
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OUTRAS LEITURAS DO DESENVOLVIMENTO: CULTURA E ECONOMIA 
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O estudo se debruçou na discussão sobre a Economia Criativa como um espaço de construção de 

novas práticas relacionadas a criatividade, arte e como está pode ser ou estar associada a inovação 

social e contribuir para novas leituras do desenvolvimento.  Buscou-se como objetivos: i) 

Elaboração de conceitos sobre Economia Criativa, inovação social e Tecnologia social ii) 

Abordagem acerca da cultura do desenvolvimento e o desenvolvimento da cultura e suas 

consequências; iii) Investigação a partir de epistemologias decoloniais, os conceitos de inovação 

social para o desenvolvimento humano; iv) Reflexão sobre o desenvolvimento da economia 

criativa enquanto inovação social no território. Essa pesquisa qualitativa caracterizou-se como 

exploratória acerca do tema no Brasil e contou com estudo bibliográfico para construir uma base 

teórica acerca da abordagem decolonial. Também se utilizou dados secundários como do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), SEBRAE e FIRJAN para o estudo da Economia 

Criativa. Como resultados observou-se que a economia criativa demanda um ambiente favorável 

com mercado e governança, capital social e políticas públicas para o seu desenvolvimento assim 

como valorização cultural, compreensão do valor social e geração de novos agentes de 

transformação. Verificou-se que embora em outros países a economia criativa tenha visibilidade 

e apresenta-se como um tema acadêmico e de gestão pública, ainda no Brasil o tema é incipiente. 

A inovação social relaciona-se ao desenvolvimento humano e cultural a partir das relações 

estabelecidas nos diferentes territórios, onde podem manifestar tecnologia social como ferramenta 

chave.  Já a economia criativa, manifesta-se como um setor econômico, social e cultural, e está 

relacionada ao setor de artistas, artesões e outros que produzem bens estimados não só pelo seu 

valor material, mas também por valores imateriais que se formam no meio sociocultural. 

Percebeu-se que a cultura do desenvolvimento, com a ideia de progresso e produção rápida para 

exportação está em curso no país, sem considerar o ambiente e o desenvolvimento humano. A 

abordagem decolonial visa estimular a cultura e parte de inovações sociais e novas tecnologias 

sociais reestabelecer o conceito de desenvolvimento, criando alternativas por meio dos saberes 

locais e da valorização dos territórios, proporcionando novas práticas frente à diferentes culturas. 

Por fim, observa-se a inovação social como ferramenta do desenvolvimento humano e as 

possibilidades de uma economia criativa enquanto parte do território e não produto do mesmo. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1264 
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Em luz da crescente reivindicação de presença pelos próprios artistas indígenas no marco da arte 

contemporânea, reconhecendo a disputa de narrativa para a constituição de uma possível 

identidade da arte Indígena frente a própria história da arte, este trabalho se propõe a averiguar a 

inserção da arte indígena contemporânea nas instituições e circuitos de arte da região Sul do país, 

considerando questões sistemáticas como o enquadramento da arte indígena em museus de 

história etnográfica e a transgressão deste mesmo enquadramento quando as produções adentram 

o museu de arte contemporânea. Esta pesquisa tem como ponto de partida um pensamento 

decolonial, portanto, não eurocentrado acerca da história das exposições de arte no Brasil. 

Especificamente exposições de artes visuais com participação de artistas e/ou curadores 

indígenas. Na referida pesquisa, foi possível constatar a escassez de informações sobre as 

exposições ocorridas nas instituições artísticas legitimadoras e principalmente a baixa 

participação ou ausência de indígenas enquanto artistas contemporâneos entre os anos de 2000 e 

2021. O recorte temporal se justifica por ser neste intervalo que toma corpo uma disputa narrativa, 

epistemológica e uma reivindicação mais contundente por parte de artistas indígenas tanto nos 

espaços de exposição como na reescrita da história da arte brasileira. Nesta pesquisa, volta-se o 

olhar para as capitais da região Sul, onde foram identificadas as instituições artísticas em 

principais instâncias responsáveis pela constituição do cânone, pela disponibilização de 

informações em plataformas oficias e pela produção de catálogos, os quais são fundamentais para 

entender o papel das exposições de arte na constituição de uma História da Arte no Brasil. No 

entanto, considerando as restrições decorrentes da crise sanitária instaurada pela pandemia de 

COVID-19, esta pesquisa teve como principais fontes livros, artigos e catálogos de exposições 

disponíveis online nos acervos das instituições analisadas, sites de artistas e curadores. Por fim, a 

pesquisa foi desenvolvida em equipe com os dois estudantes voluntáries, desde as revisões 

bibliográficas, discussões teóricas, elaboração de materiais e métodos, levantamento de dados, 

pesquisa nos sites das instituições por região, resultado, discussão, conclusões e considerações 

finais. Para apresentação parcial e final da iniciação científica foi divido entre os dois estudantes 

a região Sudeste e Sul cada qual com seus processos de pesquisa, resultados e conclusões finais. 
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Em um cenário de trânsito, onde há uma alta taxa de sinistros, os pedestres constituem um dos 

grupos mais vulneráveis. À medida que a urbanização das cidades ocorre, o trânsito torna-se cada 

vez mais complexo. A predominância de automóveis e falhas nos planejamentos nos sistema de 

transporte como um todo, têm impactado negativamente na segurança dos pedestres, 

principalmente durante a travessia das ruas que costuma ser o momento com maior risco para 

conflitos no trânsito. Existem vários fatores que influenciam na tomada de decisão da travessia, 

sendo estes ambientais - como infraestrutura viárias, presença ou não de semáforos e sinalizações, 

faixa de pedestres, iluminação, largura da via e das calçadas - e comportamentais - como 

comportamentos de riscos envolvendo distração dos pedestres e estimação de brechas críticas. 

Esta brecha crítica refere-se a estimação de intervalo com duração suficiente para atravessar a rua 

de modo seguro, para isto é necessário que o pedestre consiga analisar apropriadamente uma 

situação de trânsito, levando em consideração a velocidade de aproximação e tipo de veículo, 

velocidade de marcha e criar hipóteses baseado nas informações coletadas pela percepção do 

ambiente. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo compreender como os pedestres se 

comportam durante a travessia. Os potenciais participantes irão preencher um questionário 

sociodemográfico, que será divulgado pelas redes sociais e pelos cartazes presentes em locais 

específicos dentro do campus da Universidade Federal do Paraná. Nesta pesquisa serão incluídas 

apenas respostas de indivíduos maiores de 18 anos e que fazem parte da comunidade UFPR, 

podendo ser discente, docente ou servidor técnico.  Para simular os comportamentos dos pedestres 

e aproximar-se mais da realidade, sem comprometer a segurança dos participantes, a pesquisa 

consta com uso de simulador virtual de travessia, onde o participante será convidado a estimar o 

último momento em que seria possível fazer uma travessia segura. Os resultados do presente 

estudo e as considerações finais estarão disponíveis no relatório final. 
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Este trabalho tem como finalidade analisar através dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) 

em Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a construção das temáticas 

envolvendo os pescadores e as manifestações culturais como o Fandango, do Litoral do Paraná. 

Partindo da catalogação dos TCC's relacionadas com a temática, foram escolhidos 4 trabalhos, 

nos anos de 1994, 2004, 2011 e 2013. Como referência metodológica, utilizamos o paradigma 

indiciário, no qual procuramos os detalhes sobre a escrita dos autores, os achados e as diferentes 

abordagens sobre o tema. Como base para a reflexão sobre o fandango, dança típica do Litoral do 

Paraná, buscamos compreender as mudanças sociais descritas nos trabalhos analisados e quais 

foram os impactos causados pela modernização no Estado do Paraná. Nesse sentido, propomos 

uma discussão a partir das pistas reveladas nas letras das músicas, das marcas de fandango, seja 

em relação ao meio ambiente ou nas transformações de vida caiçara. Os resultados demonstraram 

que as atenções dos estudantes de ciências sociais se concentraram em temas como o do 

movimento dos faxinalenses, diante da diversidade de temas relacionados ao litoral do Paraná. 

Porém, aqueles que se propuseram a escrever sobre a temática dos pescadores, apesar da menor 

quantidade de trabalhos, tiveram uma contribuição significativa para a construção social e 

histórica do pescador e da cultura do fandango paranaense. Concluímos que, diante de um número 

reduzido de produções no último período analisado (ano 2013 ao ano 2020), há uma relativa 

“invisibilidade” dos conflitos relacionados aos pescadores e extrativistas do litoral. Descobrimos 

um intervalo de 7 anos sem publicações sobre essa temática, o que evidência silenciamentos, 

mesmo na academia, que pode revelar sinais e sintomas de um tipo de corpo docente e discente 

na definição de objetivos e interesses de pesquisa. 
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VALORES PESSOAIS, IMAGEM E COMPETITIVIDADE DE DESTINOS 
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O objetivo deste projeto de pesquisa foi analisar as publicações científicas sobre turismo, valores 

pessoais, imagem e competitividade de destinos turísticos, a fim de construir um modelo 

estrutural. Na primeira etapa, a  metodologia utilizada foi a análise bibliométrica, através de 

levantamento no portal de periódicos científicos da CAPES. Na segunda etapa, a metodologia 

utilizada foi a pesquisa aplicada diretamente com turistas para avaliar os valores pessoais, a 

imagem e a competitividade de destinos turísticos litorâneos da América do Sul. Este estudo 

caracterizou-se como exploratório, descritivo e de abordagem quantitativa. O levantamento dos 

artigos científicos foi realizado na base de periódicos científicos Web of Science, utilizando os 

filtros como: “Tourism” e “competitiveness”, no período estipulado de cinco anos (2016-2021), 

totalizando 906. A partir dessa amostra, foram selecionados apenas artigos científicos, totalizando 

38. Os artigos serviram para compreender os temas de pesquisa e extrair dados a fim de criar um 

formulário online para a segunda etapa da pesquisa, que foi a coleta de informações com turistas 

brasileiros. O questionário foi construído em 7 seções com 51 perguntas fechadas. A coleta de 

dados ocorreu entre os meses de março e junho de 2022, obtendo 57 respostas válidas. Os 

resultados mostraram que o destino de praia e sol mais visitado na América do Sul foi a Praia 

Central de Balneário Camboriú SC (33,3%). Os valores pessoais dos respondentes foram a 

benevolência, a igualdade e a justiça social. A imagem afetiva  mostrou que as pessoas avaliaram 

positivamente os destinos visitados, sendo caracterizados pelos sentimentos com maior média e 

menor desvio padrão: “bonito” com 6,22 de média; "agradável" com 6,17 de média; “positivo” 

com 6,19 de média. Entre os resultados obtidos, a variável da competitividade com maior média 

foi: “Este destino é atrativo” com média de 2,07. O perfil demográfico dos turistas mostrou que 

59,6% são mulheres, com média de 36 anos de idade. A procedência dos turistas é principalmente 

da região sul do Brasil, com renda média de 4 a 6 salários mínimos (31,6%), os respondentes 

afirmaram que costumam viajar de 1 a 3 vezes por ano (68,4%). Por fim, conclui-se que a pesquisa 

conseguiu apresentar elementos importantes dos valores pessoais, da imagem e da 

competitividade dos destinos turísticos pesquisados. Porém, houve limitações em relação ao baixo 

número de respondentes, limitando os resultados apenas para a descrição dessa amostra, não 

podendo ser generalizados para a população.   
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TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO DO ALUNO: O PERSONALISMO NO 

PRESIDENCIALISMO BRASILEIRO E A PRÁTICA DE CONSTITUCIONALISMO 

ABUSIVO ? FUNDAMENTOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS E POSSÍVEIS MEIOS 

DE MITIGAÇÃO 

Nº 202211889 

Autor(es): Thalison Daniel Dullius 

Orientador(es): Estefania Maria de Queiroz Barboza 
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Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Constitucionalismo Abusivo, Personalismo, Presidencialismo Na América 

Latina 

 

A presente pesquisa buscou investigar de que forma o design do presidencialismo brasileiro 

contribui para uma maior personalização do poder e elucidar a relação desta com o 

constitucionalismo abusivo e o populismo antidemocrático. O presente trabalho se propôs a 

analisar a temática da erosão democrática por meio de uma ótica estrutural, colocando-se especial 

relevância no design constitucional. A hipótese do trabalho foi de que a personalização do poder 

tem suas bases no design constitucional brasileiro e que ela facilita os empreendimentos 

antidemocráticos de líderes autocratas. Com isso, inicialmente objetivou-se distinguir a 

personalização da política e o carisma político, tendo como base a teoria da dominação 

carismática de Weber. A partir de revisão de literatura bibliográfica, verificou-se que o carisma e 

a personalização de poder guardam forte correlação, e destacou-se a influência do personalismo 

no sucesso de empreendimentos populistas antidemocráticos. O trabalho também se valeu do 

direito constitucional comparado, com o objetivo de destacar as razões jurídico-institucionais que 

podem contribuir para a personalização do poder. Foram escolhidas para a análise comparativa 

as constituições tradicionalmente classificadas como pertencentes ao movimento do novo 

constitucionalismo latino-americano: a boliviana de 2009, a equatoriana de 2008 e a venezuelana 

de 1999. Para empreender uma comparação da constituição pátria com as mencionadas 

constituições, elegeu-se como critérios: I – as ações outorgadas ao presidente, entre privativas e 

não privativas e as nomeações que lhe cabem; II – os poderes dados ao Poder Legislativo em 

relação à figura presidencial; III – a questão da possibilidade de reeleição; IV – a responsividade 

dos ministros; e V – particularidades do design constitucional. Em comparação com as 

constituições dos demais países latino-americanos, a constituição brasileira apresentou uma 

quantidade ligeiramente maior de ações outorgadas ao presidente, o qual possui alguns poderes 

legislativos, e de uma quantidade maior de tipos de nomeações que lhe cabem (qualitativamente 

mais importantes quando comparadas), sem voto de censura do Legislativo em relação ao 

presidente ou aos seus ministros (responsivos apenas ao presidente), sem revocatória de mandato, 

e com possibilidade de reeleição (ainda que com limites claros). Verificou-se que há uma maior 

tendência à personalização do poder no contexto brasileiro, até mesmo maior que nas demais 

constituições analisadas, o que pode facilitar o sucesso de empreendimentos populistas 

antidemocráticos. 
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VEGETAÇÃO E ÁGUA ATUANDO COMO QUALIFICADORES DA PAISAGEM E 

DO CLIMA URBANO. 
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Os impactos das mudanças climáticas tem sido uma pauta de preocupação principalmente nas 

cidades, já que grande parte das populações e atividades econômicas estão concentradas no espaço 

urbano. Com o intuito de minimizar e mitigar as consequências das mudanças climáticas, diversas 

cidades estão adotando medidas para tornar o ambiente urbano mais resiliente, em especial no 

que tange a infraestrutura verde e azul. Dessa forma, a presente pesquisa visa identificar as 

principais estratégias verdes e azuis que estão implementadas nas cidades ao redor do mundo e 

propor uma implementação de tais estratégias na cidade de Tijucas do Sul, PR, bem como analisar 

os benefícios dessas ações na mitigação do clima. Para atingir tais objetivos foi realizado um 

levantamento bibliográfico das aplicações das estratégias verdes e azuis e a maneira que as 

cidades estão aplicando no espaço urbano, em seguida foi desenvolvida uma proposta de 

implementação de algumas dessas estratégias e ações estudadas para a cidade de Tijucas do Sul, 

com o intuito de deixar a cidade mais resiliente frente aos impactos da mudança climática. A área 

escolhida para o desenvolvimento da proposta está localizada entre a Escola Municipal Professor 

Leovanil Camargo, e a Rodoviária, onde, com base no levantamento da pesquisa bibliográfica das 

estratégias verdes e azuis, foram sugeridas propostas de estratégias que tornem a cidade mais 

resiliente em frente as mudanças climáticas. Como resultados esperados na simulação da 

implementação dessas estratégias no clima urbano estão o aumento da umidade do ar, diminuição 

da temperatura, minimização dos impactos ocasionados pela seca, menor aquecimento das 

superfícies urbanas, a melhoria da qualidade do ar, o resfriamento passivo de uma edificação, o 

manejo das águas, além do valor estético e da influência na saúde das pessoas. Apesar da cidade 

de Tijucas do Sul, PR ainda não sofrer tantos riscos climáticos comparados a uma metrópole, tais 

medidas de adaptação e mitigação climática contribuem para um ambiente urbano mais resiliente, 

tornando a cidade mais adaptável a questões futuras referente ao clima e a urbanização. 
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OS EGRESSOS E ESTUDANTES EM FORMAÇÃO DAS LICENCIATURAS DA UFPR 

LITORAL: ANÁLISE DOS DADOS 
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O grupo de pesquisa em Educação e Trabalho tem se debruçado sobre os estudos dos egressos 

dos cursos de Licenciatura da UFPR Litoral, que adotou desde sua instauração uma proposta de 

formar um acadêmico com a percepção do seu papel social e político na sua profissão com atos 

reflexivos e precursor do seu aperfeiçoamento profissional e pessoa. O setor conta atualmente 

com seis cursos de licenciatura. 

Do questionário disponibilizado on-line obtiveram-se 128 respostas (23,6 % do total de 541 

egressos até 2019) sendo que 49 respondentes são da licenciatura em Ciências (38,3% de 119 

egressos), 26 da licenciatura em Artes (20,3% de 143 egressos), 12 da licenciatura em Linguagem 

e Comunicação (9,4% de 76 egressos), 13 da Licenciatura em Educação Física (10,2% de 69) e 

28 da Licenciatura em Educação do Campo (21,9% de 134). Em relação a pertença étnico-racial 

(Tabela 1) há 93 (72,7%) respondentes da cor branca, seguida da parda 26 (20,3%), oito são da 

cor preta (6,3%), enquanto um é da cor amarela (0,8%), percebe-se a restrita presença de pretos e 

amarelos dentro da universidade nestes cursos, entre os respondentes estes representam nove 

egressos (7,0 %). 

Com a proposta curricular da UFPR Setor Litoral definida em três espaço curriculares FTP, ICH 

e PA os egressos passaram por experiências singulares em seus cursos percebendo docências 

compartilhadas, interações com estudantes de outros cursos e projetos de aprendizagem que 

resultaram em seus perfis descritos. Além disso suas experiências pregressas e suas atuações 

diferenciadas apareceram na pesquisa evidenciando que certas práticas docentes inovadoras 

começam a aparecer nas escolas em que atuam. Durante a vivência acadêmica as atividades de 

extensão são importantes pois trazem aos estudantes ofertas de práticas docentes diferenciadas 

que propiciam situações da educação não formal em atividades e conteúdos que geralmente não 

são trabalhadas nos currículos das escolas, tais como, clube da leitura, audiovisual, taxidermia, 

astronomia de observação, aquarismo etc. Esses mesmos respondentes também foram 

questionados sobre como esses projetos contribuíram às suas formações e a relação entre os 

projetos e experiências ou aprendizados positivos em suas formações. 
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TEKOA TEKUATY : EDIFICAÇÕES DA ALDEIA MBYA GUARANI NA ILHA DA 
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A produção da residência está intimamente ligada a à cultura de um povo, a exemplo disso, a casa 

originária é a expressão física da organização sociocultural vigente e dos saberes ancestrais de 

uma comunidade. A arquitetura da habitação tradicional Mbyá Guarani integra parte da expressão 

material e da memória cultural desse povo indígena. Ao voltar o olhar para as edificações Mbyá, 

nos deparamos com métodos construtivos ecológicos e mais sustentáveis ambiental e 

culturalmente. A presente pesquisa analisa - sobre o ponto de vista arquitetônico - as edificações 

habitacionais da comunidade indigena de Tekoa Tekuaty, na terra indigena demarcada da Ilha da 

Cotinga no litoral paranaense. Para tanto, foi realizada uma densa pesquisa bibliográfica de 

abordagem etnográfica a respeito do modo de viver Mbyá Guarani. A bibliografia perpassou 

diversos campos do saber, e ofereceu suporte para o desenvolvimento de uma entrevista com um 

dos líderes locais e posterior visita de campo, que permitiu descrever a perspectiva da própria 

comunidade em relação a sua cultura material, bem como, compreender e registrar desde os 

materiais utilizados na confecção da habitação, as etapas do processo construtivo, tipologias 

predominantes no local e métodos empregados na estruturação das habitações originárias 

tradicionais da comunidade de Tekoa Tekuaty. Assim sendo, visando a valorização do 

conhecimento construtivo autóctone, o presente trabalho discorre desde a escolha do local de 

implantação até a materialidade resultante deste processo. Por fim, as informações coletadas - 

tanto em campo quanto na bibliografia- são apresentadas de maneira gráfica a partir de registros 

fotográficos, mapas com a localização e disposição das construções entre si e sua relação com a 

natureza, bem como uma modelagem tridimensional com a diagramação dos conceitos abordados. 
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MAPEAMENTO E REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA SOBRE 
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Aqui irei fazer um mapeamento da literatura internacional e nacional sobre democracia digital e 

revisões sistemáticas sobre subtópicos específicos dentro da mesma (como e-participação ou 

transparência digital, por exemplo). Tal atividade já vem sendo desenvolvida pelo professor em 

colaboração o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD) do 

qual a pesquisa faz parte. Portanto, o objetivo geral é atualizar o estado da arte da literatura 

acadêmica brasileira e internacional na temática. 

Há duas metodologias ou ainda perfis diferentes possíveis. No primeiro, estamos falando de 

verificação padrão da literatura, que deve ocorrer em bases internacionais reconhecidas em 

humanas, como a Web of Science e principalmente a Scopus. Para se averiguar a literatura 

brasileira, é necessário se verificar tanto a SciELO, base indexadora de mais qualidade do Brasil 

quanto a DOAJ, que indexa diversos jornais abertos do Brasil. Atualmente, a base Dimensions 

(https://app.dimensions.ai/) é capaz de buscar nas duas últimas citadas, enquanto as primeiras são 

tornadas disponíveis pelo acesso CAFE no portal de periódico CAPES.  

No segundo perfil, estamos falando de um discente capaz de programar em linguagem R ou 

python para raspagem de determinadas bases de dados, como o Google Scholar e o Microsoft 

Academic. É uma opção interessante para se verificar revistas de menor impacto e se ter uma 

efetiva maior noção da produção brasileira na área. É também a única opção viável para se 

verificar papers de eventos e materiais de conclusão de curso com grande abrangência. Algo já 

foi realizado em nosso grupo de pesquisa em Sampaio et al (2021). 

Em ambos os casos, após a coleta, os metadados serão gerados e organizados de modo que possam 

ser lidos por softwares cientométricos, como VOSViewer, Biblioshiny, Citespaces, ou mesmo de 

análise de redes como Gephi, no qual serão cruzados os dados dos autores, instituições, 

periódicos, ano de publicação, redes de citações e cocitações e afins. Softwares quantitativos, 

como Excel, SPSS e Tableau, serão importantes para limpeza e organização dos bancos, além da 

geração de frequência simples e gráficos. Softwares qualitativos, como Nvivo, poderão 

eventualmente ser utilizados para verificação de palavras mais utilizadas e análises aprofundadas. 

Para a revisão sistemática, será usado o software StArt desenvolvido pela UFSCar. 
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Este projeto de pesquisa apresenta uma visão geral do estudo sobre perífrases formadas pelo verbo 

‘ficar’. O objetivo geral do trabalho é a descrição do sistema de auxiliares do português brasileiro, 

em especial do verbo ‘ficar’. O levantamento bibliográfico foi embasado em teorias semânticas 

sobre perífrases verbais, o que nos permitiu a análise do uso de ficar como auxiliar, de sua 

coocorrência com verbos de diferentes classes acionais e de suas contribuições aspectuais ao 

predicado.  A seguinte etapa foi a coleta de dados, elaborada com acesso ao corpus NURC-UFRJ, 

e a sua análise. Pode-se perceber três particularidades nessa etapa. A primeira é o estatuto 

gramatical do verbo ‘ficar’, o que significa que o seu uso é gramatical, e não lexical. Tratar 'ficar' 

como um verbo funcional levou naturalmente à hipótese inacusativa. A primeira discussão dessa 

abordagem é referente à função do verbo estudado: 'ficar' funciona como verbo de cópula (seu 

argumento interno é um predicado adjetival como em a menina ficou doente) ou como verbo 

auxiliar - limitando seu argumento interno a gerúndios; a segunda discussão é a respeito da 

descrição sintática do verbo auxiliar em sentenças como ela ficou em casa estudando e o garoto 

ficou dormindo ontem. A segunda particularidade é a incompatibilidade de ‘ficar’ com certos 

predicados formados por verbos cuja duração não pode ser medida – é o caso de *o cachorro ficou 

morrendo e *o rapaz vai ficar chegando em casa; o que nos mostra que, embora ‘ficar’ seja um 

verbo funcional, a sua seleção não é estritamente categorial, dada a existência de colisão entre 

‘ficar’ e a aktionsart de determinados predicados. E a última questão, ainda relacionada com 

acionalidade, diz respeito ao aspecto da perífrase, pois os dados nos mostram que predicados 

durativos tendem a ter aspecto imperfectivo progressivo (ela ficou ouvindo disco na lancha); 

contudo, predicados pontuais, quando combinados com ‘ficar’, tendem ao aspecto imperfectivo 

iterativo como na sentença ela ficou pulando na cama. Finalmente, trazemos uma breve análise 

da estrutura sintática de frases encontradas no corpus a fim de demonstrar intuições acerca de 

'ficar' como um verbo inacusativo – análise que será mais bem explorada na continuação desta 

pesquisa. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1274 

VIVENDO O LUTO NA PANDEMIA DE COVID-19 
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O fenômeno do luto é entendido pela perspectiva fenomenológica como uma perda de um modo 

de ser com o outro e de um mundo compartilhado. A morte impossibilita a experiência corpórea 

com a pessoa querida, obrigando o enlutado a ressignificar a sua relação com este outro que se 

foi. A pandemia de Covid-19 deixou milhões de pessoas enlutadas, e as restrições impostas pelo 

caráter infeccioso da doença impossibilitaram ritos e hábitos que culturalmente auxiliam o 

enlutado nesse processo. O luto está relacionado com a circunstância da morte, desse modo, 

perguntamos se  no luto por Covid-19 são observados aspectos característicos, já que o 

falecimento é geralmente precedido por longos períodos de internamento, procedimentos 

invasivos e impossibilidade de visitas e de realização de rituais fúnebres convencionais. O 

objetivo dessa pesquisa é compreender as expressões e vivências do luto por perdas pela covid-

19 durante a pandemia. O projeto está sendo desenvolvido visando descrever especificidades e 

diferenças desse enlutamento , investigar os papéis dos rituais e do compartilhamento em grupo 

no processo de ressignificação do luto e propiciar aos participantes um espaço de expressão, 

catarse emocional e reestruturação de laços socioafetivos de suporte. Para isso, foram coletados 

dados em um grupo de enlutados por Covid-19 online promovido pelo projeto de extensão da 

UFPR: Luto: Vivências e possibilidades, entre os meses de outubro de 2020 e novembro de 2020. 

Está sendo desenvolvida uma pesquisa-ação com uma análise a partir do método fenomenológico,  

e descrição temática das experiências, partindo da suspensão fenomenológica. Os resultados 

preliminares indicam a presença de alguns temas mais comuns, são eles: a dificuldade de 

concretização da morte, a culpa, a brutalidade da morte por covid e os impactos da falta de rituais 

na experiência do luto. Até esse momento, foram identificadas experiências comuns ao fenômeno 

do luto, mas que se manifestam de maneira particular devido às condições da morte por Covid-

19. A partir dessa análise, conclui-se que as especificidades da morte por Covid-19 promovem a 

manifestação de experiências singulares na vivência do luto, que devem ser investigadas de 

maneira abrangente ao longo dos próximos anos. 
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Para compreender os processos da formação docente, a partir dos aspectos imbricados aos 

princípios da agroecologia, na relação com as escolas do campo e urbanas, buscou-se imbricar a 

prática aos conhecimentos escolares. Nesse aspecto, foi construído um arcabouço teórico-prático 

das relações entre a formação docente nas escolas do campo, na integração com a realidade das 

comunidades e os princípios da agroecologia, em diálogo com a sustentabilidade. Nessa 

perspectiva, a pesquisa iniciou-se com um processo de estudo do conhecimento produzido na área 

das temáticas formação docente e agroecologia. Utilizamos como fontes, as produções 

depositadas no repositório da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e na base de dados da Scielo. Para isto, elegemos as palavras de busca: Agroecologia e 

Educação do Campo, buscando relacionar a temática formação docente. A escolha do período 

histórico ao qual delimitamos esta pesquisa assumiu-se o ano de 2015 com término em 2021, para 

que pudéssemos proceder o processo de análise. Dentro do recorte das produções buscamos criar 

categorias e indicadores que estivessem imbricadas na problematização da formação docentes, 

agroecologia e escola do campo e/urbana. Para refinar a análise na perspectiva da totalidade, 

foram construídos categorias e indicadores que estabelecem um diálogo entre formação docente, 

escola do campo e agroecologia. As categorias nomeadas foram: Agroecologia como princípio e 

projeto educativo escolar; Soberania alimentar na relação com alimentação saudável; Diálogo de 

saberes; Trabalho e projeto escolar. Para ampliar as discussões sobre as produções selecionadas, 

cada categoria foi subsidiada com indicadores que tiveram um papel importante, para 

fundamentar e verificar se a categoria estava presente na relação agroecologia, educação do 

campo, formação docente e escola do campo e /ou urbana na imbricação com a problemática do 

estudo. Do exposto dos elementos que compõe a análise, percebe-se que das 24 produções 

selecionadas 08 (oito) não tinham vínculo com a temática da formação docente no diálogo com 

agroecologia e a prática escolar. Nas 16 seleções após análise, verifica-se que no aspecto da 

formação continuada para docentes não há uma relação direta presente. Nos trabalhos verificados, 

não está explicitado uma necessidade de formação de professores (as) em diálogo com as 

temáticas da prática escolar e a agroecologia orientadas pela educação do campo, ou mesmo, essa 

relação não se faz presente em escolas urbanas que busquem uma orientação fundamentada na 

questão ambiental. 
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O trabalho possuía como objetivo o estudo da tutela provisória de natureza cautelar na Arbitragem 

(Lei nº 9.307/1996), de modo a visualizar a cooperação existente entre o juiz estatal com as 

medidas de urgência pré-arbitral, principalmente no que concerne ao aspecto da produção 

antecipada de provas. A tutela cautelar constitui medida para conservar, assegurar o direito, a fim 

de garantir o resultado útil do processo ou prevenir possível dano. Por consequência, o instituto 

não visa antecipar o pedido principal, mas conceder providências intermédias que assegurem a 

eficácia do pedido principal. Sendo assim, embora a arbitragem seja independente do juízo 

arbitral, em alguns casos de urgência, a concessão de tutela cautelar pelo poder judiciário mostra-

se essencial para garantia do direito, principalmente em casos de produção antecipada de provas. 

Assim, buscou-se o estudo da tutela cautelar na arbitragem.  Para tanto, a pesquisa se utilizou da 

metodologia dedutiva por análises bibliográficas e análise de caso prático julgado pelos Tribunais 

pátrios. Em um primeiro momento, procurou-se realizar uma breve análise comparativa entre a 

tutela provisória de urgência de natureza cautelar em relação a outras tutelas provisórias 

fornecidas pelo CPC. Após, buscou-se analisar a tutela cautelar dentro da Arbitragem, 

exemplificando com o instituto da produção antecipada de provas. Por fim, procurou-se fazer uma 

análise preliminar de alguns julgados em relação à aplicação da medida, com o objetivo de 

verificar a aplicação de medida e sua eficácia na questão da tutela jurídica de direitos. Nesse 

escopo, realizou-se uma breve abordagem contextualizada do instituto, à luz da doutrina e casos 

práticos. Como resultados esperados, apanhou-se que o instituto encontra ampla aplicação e que 

havendo convenção arbitral para os litígios decorrentes de determinado contrato, enquanto não 

instaurado o tribunal arbitral, compete: i) ao juízo estatal, quando fundado em urgência; ii) ao que 

foi estabelecido pelas partes, em caso de previsão na cláusula compromissória (juízo estatal ou 

arbitral); e iii) ao juízo arbitral, quando não fundada em urgência e sem previsão na cláusula 

compromissória. Em conclusão, esta pesquisa procurou visualizar a importância da cooperação 

existente entre o juizo estatal e o juizo arbitral por intermédio da tutela provisória de urgência 

cautelar, como forma garantia concreta de tutela de direitos. 
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O presente estudo busca examinar os parâmetros adotados atualmente pelo Superior Tribunal de 

Justiça na aplicação da figura do adimplemento substancial. Para tal, analisou-se a forma como a 

teoria vem sendo aplicada pelo tribunal historicamente. A teoria do adimplemento substancial, 

originalmente concebida no contexto do direito inglês, é trazido ao Brasil por meio da doutrina, 

não tendo sido positivada no Código Civil de 2002 ou por outra lei esparsa. A jurisprudência 

acolheu a figura, com base nas teorizações que construíram o adimplemento substancial fundado 

na cláusula geral da boa-fé objetiva. Em suma, por meio da figura do adimplemento substancial, 

criou-se uma limitação ao direito do credor de resolver o contrato incondicionadamente, 

exatamente no caso do inadimplemento do devedor ser de pouca monta.  Inicialmente, a aplicação 

do adimplemento substancial envolvia a consideração de critérios quantitativos do 

inadimplemento. Contudo, o percurso da teoria no STJ demonstra que está a ocorrer uma 

ampliação dessa perspectiva, ganhando destaque, para além da mera análise quantitativa, uma 

necessária análise funcional ou qualitativa do inadimplemento. Ao mesmo tempo, percebe-se o 

reconhecimento pelo STJ da inaplicabilidade da teoria em determinadas situações jurídicas. É o 

caso, por exemplo, e destacadamente, da impossibilidade de aplicação do adimplemento 

substancial nos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69 (Ação de Busca e Apreensão com 

fundamento em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia). A história da 

aplicação do adimplemento substancial pelo STJ revela a riqueza operacional que envolve as 

cláusulas-gerais, e em especial a da boa-fé objetiva. Inovação e ressistematização acontecem 

lentamente por meio da casuística e da estabilização, em um processo de criação e decantação. 

Em razão da característica casuística dessas operações, a compreensão do domínio de casos no 

qual a teoria é aplicável é de fundamental importância e se dá por meio da análise dos precedentes. 

Esta foi a razão de ter-se desenvolvido o estudo por meio da análise jurisprudencial dos casos 

paradigmáticos envolvendo a teoria do adimplemento substancial no STJ. 
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A pesquisa, objeto da presente iniciação científica, teve como objetivo analisar processos de 

feminicídio de 2019, a partir de um olhar feminista decolonial, a fim de demonstrar se o sistema 

de justiça atua ou não na prática de diminuir o feminicidio. 

Para esse objetivo foi utilizada, principalmente, a metodologia de análise de conteúdo, em que 

foram analisadas 51 (cinquenta e uma) respostas prévias à acusação em comarcas distintas do 

Estado do Paraná. Dentro dessas 51 respostas destacou-se os 6 principais argumentos jurídicos 

utilizados para a defesa do acusado, verificando-se o que se repetia e os fundamentos utilizados. 

Assim, por meio de uma planilha, os processos foram alocados em categorias, detalhando seus 

respectivos aspectos e o que eles representam a partir de uma pesquisa bibliográfica. As categorias 

observadas foram: 29 por negativa geral; 15 alegavam ausência de justa causa; 5 utilizavam-se 

do argumento de que não houve intenção de matar; 5 alegavam que a mulher iniciou uma briga; 

2 argumentavam que a dependência química gerou o crime; 1 alegava que o acusado realizou a 

ação por defesa da honra. 

A partir dessa análise observou-se alguns padrões nas peças processuais, como a utilização da 

justificativa de ausência de justa causa por ausência de provas. Todavia, é esperado que haja uma 

maior dificuldade em provar a ocorrência do crime de feminicídio, pois, na maioria dos casos, ele 

é cometido em locais privados onde não há pessoas para testemunhá-lo, e, quando há, elas são 

desqualificadas por serem próximas à vítima. 

Ademais, outro fato contraditório analisado foi o de que, ainda que a alegação seja a de que não 

houve intenção de matar, os meios utilizados na lesão e a forma como ela se deu vão muito além 

de uma mera briga de casal, mostrando-se evidente o dolo. Ainda, defendia-se, em alguns casos, 

que a mulher que iniciou a briga ou a provocou gerando ciúmes no réu, fazendo com que ele 

"fosse obrigado" a se defender. 

Dessa forma, a partir dos resultados principais alcançados, verifica-se que o machismo e a cultura 

patriarcal estão presentes no judiciário brasileiro, que naturaliza a violência de gênero, aceitando 

justificativas infundadas e impondo meios de prova ilusórios. Ademais, teses defensivas 

machistas ainda são acatadas por juízes, acreditando que o homem é legitimado a “se defender” 

da forma e pelos motivos que desejar. Assim, é evidente que a mulher é colocada em uma posição 

de inferioridade no judiciário brasileiro, tendo maior dificuldade de comprovar o crime que sofreu 

e, consequentemente, de receber a justiça que merece. 
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O estágio vem se solidificando como importante campo de conhecimento e é um momento 

formativo de intensificação das relações teoria-prática, do estabelecimento de parceria entre a 

universidade e as escolas-campo, espaço importante de atuação profissional dos futuros 

professores e de desenvolvimento da percepção do estagiário quanto a sua identificação com a 

carreira docente. Neste sentido, temos como objetivo estudar os sentidos sobre a docência 

mobilizados por licenciandos em Física, em disciplinas de estágio permeadas por instrumentos 

dos ensinos presencial e remoto emergencial. De forma qualitativa construímos dados a partir de 

um questionário, relatos de história de vida, uma entrevista semiestruturada e documentos 

produzidos por três estagiários da licenciatura em Física, no decorrer de duas disciplinas 

consecutivas de Prática de Docência 1 e 2. Em geral, os sentidos mobilizados foram de frustração 

quanto às limitações de autonomia e contato com os sujeitos (em especial os estudantes da 

Educação Básica) e com o espaço escolar, limitações estas impostas nos contextos remoto e 

presencial. Se por um lado isso gerou insegurança aos licenciandos para se sentirem professores, 

por outro lado eles apresentaram “movimentos” no sentido de tentar superar as limitações de 

interações impostas pelo contexto, mobilizando sentidos como o da flexibilidade para realizar 

diferentes atividades com o intuito de auxiliar os estudantes; da importância do supervisor neste 

momento em que eles são professores em formação inicial e, finalmente, leitura das condições 

socioeconômicas dos alunos. O estudo realizado nos permite concluir que: a relação dos 

estagiários com os elementos da cultura escolar - como alunos e supervisores - são os principais 

mobilizadores de sentidos; a prática sem articulação com uma reflexão e aportes teóricos não 

necessariamente permite a formação de sentidos mais críticos sobre a docência; diante das 

limitações impostas pelo contexto de pandemia, a gravação de vídeos de aulas se mostrou um 

instrumento de relevância para estabelecer sentidos de organização e coerência didática; no 

entanto, isso não substitui as interações no contexto presencial de sala de aula que, em sua 

ausência, geram insegurança para atuar em turmas de ensino médio. Para aperfeiçoar os 

instrumentos de estágio se indica a necessidade de propor diferentes formas em que os estagiários 

possam articular teoria-prática; um contato mais intenso com os sujeitos escolares; que se 

incentive a autonomia dos estagiários; além de uma maior valorização do professor supervisor da 

escola. 
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O objetivo geral do projeto de pesquisa buscou estudar as relações entre os Valores Pessoais, a 

Imagem e a Competitividade de destinos turísticos para construir um modelo estrutural. A fase 

inicial foi composta por levantamento bibliométrico nas bases dos periódicos científicos Web of 

Science, Scopus, Banco de Teses e Dissertações da CAPES e Scielo, publicados no período de 

2016 a 2022. A partir da leitura e análise dos 1120 artigos selecionados, foi construído um 

questionário que foi aplicado de forma online e utilizado recursos virtuais para a coleta de dados, 

utilizando a plataforma Google Formulários. O questionário foi estruturado em sete seções, com 

51 perguntas fechadas. A amostra foi coletada entre os meses de março a junho de 2022, 

totalizando 57 respostas válidas. A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva, 

no software estatístico PSPP. Como resultados, os destinos mais visitados foram: Praia Central, 

Balneário Camboriú - SC, com 19 respondentes; Ilha do Mel, Paranaguá - PR, com 7 

respondentes;  Praia de Muro Alto, Porto de Galinhas - PE e Ilha do Campeche, Florianópolis - 

SC, ambos com 6 respondentes. Os resultados mostraram que ao avaliar as questões sobre valores 

pessoais, as respostas com médias mais elevadas e menor desvio padrão, demonstraram que os 

respondentes tendem a visitar destinos de sol e praia que remetem aos valores de  justiça social e 

benevolência. A imagem afetiva dos destinos é positiva, agradável e bonita. A imagem geral dos 

destinos se apresentou como muito positiva. As questões sobre competitividade do destino 

trouxeram aspectos naturais e atratividade como determinantes. Sobre as intenções de viajar no 

futuro, os respondentes demonstraram que há grande probabilidade de visitar um destino costeiro 

nos próximos dois anos. A amostra foi composta por 59,6% respondentes do sexo feminino e 

40,4% do sexo masculino, com média de idade de 36 anos, e pertencentes a região sul. Por isso, 

conclui-se que na avaliação geral a tendência dos turistas dessa amostra são de visitarem praias 

da região sul do Brasil, que transmitam segurança, apresentem áreas naturais atrativas e tenha 

imagem afetiva agradável, porém, devido ao baixo número de respondentes, os resultados desta 

pesquisa são limitados e não podem ser generalizados e aplicados à população. Por fim, conclui-

se, que os valores pessoais, a imagem e a competitividade dos destinos turísticos são importantes 

e estão associados. Para pesquisas futuras, sugere-se ampliar a coleta de dados de forma presencial 

para alcançar mais turistas e visitantes. 
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O presente trabalho buscou lançar luz sobre o conceito de Lawfare e, mais especificamente, sobre 

seus elementos e modalidades. Para além disso, pretendeu explorar as facetas da chamada “guerra 

híbrida” e identificar de que maneira se relaciona com os processos de Lawfare na América 

Latina, promovidos por meio da atuação direta dos Estados Unidos da América. Destarte, uma 

vez que ambos os termos carregam imensa complexidade e podem se apresentar de maneiras 

distintas em diferentes espaços e circunstâncias, fez-se importante uma análise abrangente do 

tema pesquisado. A pesquisa fez uso do método indutivo, por meio do qual se buscou verificar a 

ocorrência do Lawfare em suas mais variadas modalidades, através da observação de casos 

paradigmáticos que permitiram estabelecer algumas premissas possíveis para a compreensão de 

seus elementos e particularidades. Ademais, tal metodologia possibilitou uma aproximação da 

compreensão de guerra híbrida, seus componentes e efeitos. Para tanto, foi realizada uma revisão 

teórica, a qual contou com a intersecção de materiais tais como obras bibliográficas e artigos 

científicos acerca da temática do projeto de pesquisa. Neste liame, foi possível compreender que 

o Lawfare é uma espécie de guerra híbrida, capaz de manipular o sistema de justiça para fins 

políticos com o auxílio da grande mídia. Por sua vez, a guerra híbrida é a guerra não tradicional, 

que ao invés das armas militares, utiliza-se de outros métodos para promover a quebra da 

institucionalidade democrática em países eleitos como alvo. A guerra jurídica, de maneira 

seletiva, busca desestabilizar governos que trabalham pela justiça social e que buscam a afirmação 

da soberania nacional. Especialmente na América Latina, a incidência da guerra híbrida e, 

especificamente, da guerra jurídica, traz uma série de implicações intrincadas e que interferem 

sobremaneira na soberania de tais territórios. Assim, conclui-se que o Lawfare é o uso do Direito 

para assegurar a hegemonia político-econômica dos Estados Unidos frente aos países latino-

americanos, e que pode se apresentar em distintas modalidades, tais como a política, militar, 

comercial e geopolítica. Logo, do ponto de vista estratégico, a junção de tais modalidades busca 

intervir na política interna dos países a fim de garantir governos aliados aos interesses norte-

americanos. 
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O presente artigo abordou a atividade de assessoria jurídica universitária popular (AJUP), com 

enfoque nas áreas em contexto de conflitos fundiários rurais, a partir da atuação do coletivo de 

comunicação e extensão popular Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular - 

MAJUP Isabel da Silva junto à articulação do coletivo interdisciplinar Planejamento Territorial e 

Assessoria Popular (PLANTEAR), ambos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para isso, 

utilizou-se análises e propostas de Paulo Freire e Miguel Pressburger, para a assessoria jurídica 

universitária popular, e José Graziano da Silva e Rodrigo Sarruge Molina, para a questão agrária. 

O objetivo da pesquisa foi demonstrar, a partir de atuações concretas, a importância da atuação e 

envolvimento do MAJUP e do PLANTEAR – e não tão somente destes coletivos, mas da 

Universidade como um todo, como agente que possui o papel de dar destaque e combater as 

desigualdades sociais e defender as pautas populares – na luta popular pela terra e na defesa dos 

direitos dos trabalhadores do campo, como oposição e resistência à dominação histórica da 

burguesia do campo. Assim, foram analisadas as principais atividades e atuações do MAJUP junto 

ao PLANTEAR, relacionadas com a questão agrária, das quais se destacam os estudos técnicos 

de viabilidade em áreas ocupadas e organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). Nesse sentido, foi possível observar que a atuação interdisciplinar entre o MAJUP 

e o PLANTEAR, a partir do método da assessoria, o protagonismo estudantil e a vinculação às 

classes populares – com especial valorização da troca de saberes entre os acadêmicos e os 

integrantes do MST – resultou na efetiva concretização da missão da universidade, qual seja, a 

indissociabilidade das frentes ensino, pesquisa e extensão, a partir do diálogo com a comunidade 

e a produção de conhecimentos que contribua para a construção de um futuro nacional 

democrático e igualitário. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente trabalho, 

quanto à abordagem, foi o da pesquisa qualitativa. Já em relação aos objetivos, tratou-se de 

pesquisa exploratória, elaborada a partir dos procedimentos de pesquisa bibliográfica e pesquisa 

participante realizada nos espaços de atuação do MAJUP e do PLANTEAR, como extensionista, 

pesquisadora e estudante da UFPR.  
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O comércio internacional tem sido ponto focal de muitas discussões acerca do desenvolvimento 

econômico das nações. Como um dos mais importantes propulsores do crescimento, o comércio 

tem sido apontado na literatura como potencializador de ganho de produtividade. A economia 

brasileira nos períodos anteriores à década de 90 era uma das mais fechadas do mundo, devido 

principalmente a política de industrialização por substituição de importações. Tal política se 

mostrou insustentável e se esgotou no final dos anos 80. Além disso, o comércio internacional foi 

afetado pelos novos acordos comerciais, como o Mercosul. Dentro desse contexto, é possível 

observar que o país trilhou um caminho de aumento de exportações e importações ao longo das 

últimas décadas. Em geral, por um lado, é possível observar que as importações brasileiras são 

compostas majoritariamente por produtos industrializados, como circuitos eletrônicos, pesticidas 

e peças de veículos. As exportações, por outro lado, apoiam-se predominantemente em produtos 

primários, essencialmente de natureza agrícola e extrativa mineral. Dada a importância do tema, 

vale questionar os rumos da pauta de exportação brasileira. Em uma economia mundial, cada vez 

mais dinâmica e tecnológica, os produtos-chave da pauta de exportações nacional podem ser 

considerados verdadeiros motores de crescimento a longo prazo? Dentre os setores em que o 

Brasil possui ampla produção e ocupa as primeiras posições nas listas de exportadores, quais 

devem ser considerados como estratégicos em médio a longo prazo? Por fim, quais são os 

mercados ainda pouco explorados, mas que apresentam alto potencial de crescimento? Nesse 

sentido, o presente trabalho procurou responder essas perguntas por meio da análise de evidências 

empíricas da evolução e particularidades do comércio exterior brasileiro. Tais análises foram 

realizadas a partir dos dados disponibilizados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, através do portal Comex Stat, referentes ao período de 1997 à 2021. Por meio do cálculo 

dos Índices de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR), aliados à análise em termos de valor de 

exportações ao longo do período, procurou-se classificar produtos potencialmente estratégicos 

para a pauta de exportações nacional. Os resultados apontaram os produtos com vantagem 

comparativa revelada e relativamente mais exportados em termos de valor como pontos fortes de 

comércio das regiões em análise. Dessa maneira, os resultados da presente pesquisa podem 

subsidiar decisões de política econômica no âmbito das potencialidades de comércio. 
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O presente trabalho busca entender como se deu a recepção dos Endowments Funds, fundos 

patrimoniais ligados à filantropia, no ordenamento jurídico brasileiro. A partir de casos concretos 

é possível vislumbrar sua configuração jurídica como entidade do Terceiro Setor, todavia também 

sob outra perspectiva vê-se claramente como uma entidade de gestão corporativa e empresarial.  

A partir destas premissas é possível verificar dilemas patrimoniais e jurídicos envolvendo estes 

fundos dado a dispersão legislativa sobre o tema, mesmo com a edição e regulamentação da lei 

nº.13.800. Porém também são encontradas oportunidades de maximização dos resultados dada à 

isenção de tributos da  dados pela Lei dos Endowments e também de outros dispositivos legais.  

A metodologia utilizada foi da análise documental de componentes que constituem os 

Endowments Funds, seus estatutos e regimentos. Foram analisados os principais exemplos desses 

institutos: o Endowment Fund da Faculdade de Direito da USP (Sempre SanFran), da Faculdade 

de Direito da UFRGS (Associação Gestora do Fundo Patrimonial de Apoio à Faculdade de Direito 

da UFRGS) e o Fundo Patrimonial USP. Foram também estabelecidas reuniões do grupo de IC 

junto aos professores das instituições supracitadas, para poder traçar um panorama de seu 

funcionamento interno. 

Um dos principais resultados foi a compreensão da natureza jurídica dos Endowments Funds 

como uma entidade do ordenamento jurídico brasileiro notada-mente Associações ou Fundações. 

Todavia cabe aqui entender também no seu funcionamento como também uma Entidade 

Corporativa, Empresa, que obtém e maximiza resultados financeiros, representada principalmente 

pelo Conselho de Investimentos. 

Sob esse aspecto surgem dilemas tributários e de organização dos Fundos Endowments, mas 

também possibilidades de maximização dos resultados para atingir o fim disposto, como por 

exemplo a incidência de Imposto de Renda e CSLL sob as aplicações financeiras de associações 

e outras entidades filantrópicas.   

Por um lado, a Constituição estabelece isenção tributária para as entidades ligadas à filantropia. 

Porém no artigo 15 da Lei nº 9.532 de 1997, há vedação a essa imunidade quanto aos ganhos de 

rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda 

variável.  

A partir desses entendimentos é possível ladrilhar caminhos para que se possa pensar a 

estruturação mais adequada e esses tipos de fundos, suas aplicações financeiras e normativas de 

governança. 
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A presente pesquisa teve o intuito de analisar como as guerras híbridas, especialmente a guerra 

jurídica, conhecida como lawfare, se construíram num contexto global, com foco em entender 

seus desdobramentos na América Latina, principalmente no Brasil. Logo, buscou-se conceituar 

as formas de guerras híbridas, com enfoque naquela que utiliza o sistema de justiça com o auxílio 

das mídias hegemônicas, de maneira a elucidar quais artifícios são utilizados para promover esse 

tipo de estratégia. Ainda, buscou-se demonstrar como essa espécie de “guerra” tem atingido o 

Brasil, que tem sido palco de casos recentes em que o sistema de justiça foi utilizado como arma 

no contexto nacional, sendo o maior deles a Operação Lava Jato. Assim, o presente trabalho 

utilizou o método indutivo, por meio do qual foi possível partir de casos particulares para então 

articular uma resolução geral sobre as táticas de lawfare. Para tanto, se realizou uma revisão 

bibliográfica dos materiais pertinentes à pesquisa, para entender as principais ideias apontadas 

pelos autores que abordam o tema. Assim, foi possível chegar aos resultados inicialmente 

inferidos, pois a partir do estudo realizado, primeiramente constatou-se a existências das guerras 

híbridas, nas quais são utilizados outros métodos de conflito que fogem aos métodos “clássicos”. 

Além disso, verificou-se que tais métodos tiveram crescimento vertiginoso na América Latina, 

principalmente pelo fato de que podem atingir o inimigo em diversas frentes sem que exista um 

conflito armado, o que torna a guerra híbrida muito mais barata do que a guerra militar. Ainda, 

foi possível apontar que, nesta modalidade de conflito, o lawfare se apresenta como o uso do 

sistema de justiça e seus mecanismos para provocar o enfraquecimento político e para perseguição 

de figuras políticas relevantes. Nota-se que o uso do lawfare intensificou-se, tendo em vista sua 

aparência de legalidade, e no Brasil a guerra jurídica tem como maior exemplo a Operação Lava 

Jato, que utilizou o judiciário para perseguir adversários políticos, provocando a prisão do ex-

presidente Lula, por meio de processos que não seguiram os fundamentos constitucionais e os 

fundamentos do processo penal. Com isso, foi possível concluir que as guerras híbridas, forma de 

atingir um inimigo sem a necessidade de conflitos armados, possuem diversas espécies, dentre 

elas a guerra jurídica ou lawfare. Nessa espécie, se vale do conluio jurídico/midiático com o 

intuito de desestabilizar oponentes, tática utilizada recentemente no Brasil por meio da Operação 

Lava Jato. 
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A presente investigação busca aprofundar uma pesquisa já realizada, que analisou as denúncias 

de feminicídio do Estado do Paraná entre os anos de 2015 e 2020, a fim de traçar o reflexo da 

atuação do sistema de justiça criminal brasileiro nos casos de feminicídio, por um olhar feminista 

decolonial. A tese teve como conclusão um modelo colonizado de denúncia, sendo o meio pelo 

qual se reproduz o discurso jurídico hegemônico. Visto que, aplicam o feminicídio nas mortes de 

mulheres nem contexto de violência doméstica vinculando à proteção da família e a reprodução 

de vieses como a de uma feminilidade branca, frágil e passiva. Assim, a aplicação da Lei do 

Feminicídio nas denúncias não se aplicava nos contextos fora de uma perspectiva do lar, bem 

como não considera a realidade das pessoas não brancas, cisgêneros e as suas relações complexas 

com o sistema punitivo. A presente pesquisa visa prosseguir nesta análise da atuação do sistema 

de justiça criminal do Estado do Paraná nos casos de feminicídio, diante das denúncias 

apresentadas pelo Ministério Público perante o(a) juiz(a) do Tribunal do Júri. O grupo de pesquisa 

observou as principais peças processuais destes processos, entre os anos de 2015 até 2020. O 

recorte processual que analisei foram as alegações finais de defesa realizadas entre 2019 a 2020. 

A metodologia utilizada foi o estabelecimento de marcadores relevantes em cada peça processual, 

determinados pela revisão bibliográfica feminista decolonial que permitiu caracterizar discursos 

e repetições presentes nas defesas. A partir do estabelecimento destas categorias, foi realizada a 

análise quantitativa dos conteúdos presentes na narrativa das alegações finais. O objetivo, foi 

averiguar se o sistema de justiça atua no sentido de diminuir os casos de feminicídio e ou se 

naturaliza a prática do crime. Assim como, se aproxima do previsto na Agenda 2030 da ONU que 

prevê a melhoria de vida das pessoas, sobretudo pelo alcance de igualdade de gênero. Contudo, 

pela leitura e comparação das peças de defesa expostas, foi constatada a configuração de um 

machismo estrutural no discurso defensivo. Visto que, os argumentos buscam invisibilizar a 

mulher, alegando a desqualificação das testemunhas, bem como do próprio relato da vítima. 

Ainda, é presente a manutenção do impasse visto na denúncia, que se trata da dificuldade em 

caracterizar o crime com a Lei do Feminicídio, pois a defesa vale-se da restrição ao ambiente 

doméstico para solicitar o afastamento da qualificadora. Logo, a pesquisa revela a repetição dessa 

violência de gênero também no sistema de justiça. 
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A Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime, inseriu no Código Penal o chamado “confisco 

alargado”, nova modalidade de efeito da sentença condenatória 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 correspondam 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 tem como problema as invariáveis tensões que o novo 

instituto traz ao Processo Penal brasileiro, eis que autoriza de forma obliqua uma inversão do ônus 

da prova, além de pôr em risco a presunção de inocência. Isso porque, ao consatar uma 

incongruência patrimonial, o Estado exige do próprio condenado a comprovação da licitude de 

seus bens, sob pena de perder o que é de sua propriedade. Assim, o estudo buscou nos standards 

probatórios uma alternativa que viabilize a utilização do confisco alargado. Os standards são 

critérios objetivos de aferição de suficiência probatória para proferimento de uma decisão. Com 

isso, sugeriu-se, de maneira a não solapar garantias, a imposição de um standard probatório 

adequado ao confisco alargado, que, ao menos, mitigue o ônus probatório. A acusação não poderá 

basear sua presunção numa mera operação de subtração, mas deverá indicar uma carga probatória 

mínima que demonstre a ilicitude do patrimônio excedente. 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 adequada para o 

estudo. Quanto aos resultados, entendeu-se ser possível a fixação de um standard probatório que 

indique um grau de suficiência probatória para a decretação do confisco. Porém, em vista a 

respeitar as garantias processuais penais, o único standard adequado ao instituto é o mesmo 

necessário para a condenação, o que acaba por tornar a medida ineficaz, já que perde sua 

celeridade e fácil manejo. 
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A presente pesquisa teve como objetivo analisar a razoabilidade, legalidade e aplicabilidade, no 

Brasil, da transformação jurídica do meio ambiente em pessoa jurídica detentora de direitos, como 

alternativa à desmedida exploração ocasionada pelo homem “civilizado”. Portanto, utilizou-se a 

bibliografia de autores latino-americanos acerca da temática, com o escopo de demonstrar como 

a categoria abstrata de sujeito de direitos excluiu, por um longo período, a Natureza da esfera de 

proteção do Direito. Nesse sentido, no seio das sociedades industriais, a Natureza passou a ser 

objetificada, com uma crescente intensificação de exploração desmedida, ao passo que ser 

humano e Natureza se distanciaram. Nessa toada, a filosofia moderna posicionou o homem no 

centro da sociedade, como um valor ético, abrindo-se lastro para a imposição de uma ética 

antropocêntrica, marginalizando a proteção da Natureza, sob a falsa pretensão de separabilidade 

entre humano e Natureza. O Direito, por seu turno, validou essa leitura, reduzindo, durante 

extensos anos, a Natureza a um objeto para apropriação econômica humana, que seria merecedora 

de tutela somente quando direito privado individual estivesse sob risco. A tentativa de 

rompimento com essa lógica somente ocorreu com a transição para um Estado Socioambiental 

cujo enfoque é a proteção ambiental, em vista do risco de uma hecatombe ecológica que tem 

ocorrido na contemporaneidade. Entretanto, aponta-se que esse Estado ainda tem raízes 

antropocêntricas e conflita com tendências progressistas e neocoloniais. Sendo assim, sublinhou-

se a experiência do Equador na transformação do paradigma do sujeito de direitos, elencando a 

Natureza como sujeito por força constitucional. Assim, partindo da metodologia de estudos de 

caso, passou-se a avaliar essa experiência e a importância das transformações de valores para a 

proteção ambiental e construção de políticas públicas. Por fim, pretendeu-se compreender as 

consequências dessa aceitação da Natureza enquanto sujeito, à vista de outras experiências 

semelhantes. Como resultados, a presente pesquisa identificou que a retórica da Natureza como 

sujeito de direitos, tem uma implicação que quebra com paradigmas modernos e que já foi 

adotada, em certos aspectos, pelo sistema jurídico brasileiro. Apesar dessa importância, há de se 

apontar que a mudança de racionalidade do sistema deve ser acompanhada de mudanças políticas 

que ensejem a aplicação e a ruptura com práticas extrativas predatórias, o que em países 

neocolonizados tem se demonstrado uma grande dificuldade. 
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A partir do Tema repetitivo 929, firmado no Recurso Especial n° 1.823.218, novos efeitos 

paradigmáticos foram delimitados quanto à aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, principalmente, acerca do afastamento do elemento volitivo para sua 

configuração. Dessa forma, busca-se compreender, à luz dessa decisão representativa, o alcance 

do princípio da boa-fé objetiva no ordenamento brasileiro, de acordo com o disposto no Código 

Civil de 2002. Isso porque, apesar de ter sua origem vinculada às relações de consumo, a 

incidência da boa-fé objetiva tomou novos contornos com a vigência do Novo Código Civil. 

Nesse sentido, foi preciso abandonar uma invocação genérica, atrelada a uma função 

reequilibradora e superprotetiva do princípio. Afinal, este passa a atingir relações paritárias, nas 

quais não há desequilíbrio a ser corrigido, ou seja, se anteriormente bastava uma invocação 

indiscriminada da boa-fé objetiva, com o advento do Novo Código, foi preciso definir com maior 

precisão seus contornos, em especial para a efetivação de sua incidência. Para tanto, a partir de 

uma análise procedimental da formação do Tema 929, atrelada a uma abordagem qualitativa e 

dedutiva e de um procedimento bibliográfico, busca-se analisar se a jurisprudência pátria, frente 

a uma conduta contrária à boa-fé objetiva, incorporou a aplicação da repetição em dobro desde a 

publicação da decisão paradigmática. Sem negligenciar, contudo, a discussão anteriormente 

levantada pelas Turmas do Supremo Tribunal de Justiça sobre a necessidade ou não da 

comprovação do elemento volitivo da má-fé pelo consumidor. Para, ao fim, se constatar o marco 

paradigmático do Tema 929/STJ ("discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em 

dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC"). 
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Nesta pesquisa de Iniciação Científica, buscamos prosseguir com as investigações sobre as trocas 

culturais e religiosas entre iranianos e árabes, neste momento, dando enfoque a produção 

intelectual de alguns pensadores do Islã, após a conquista do Império Sassânida, como Al-Masudi 

(896 - 956), Al-Bukhari (810 - 870) e Al-Biruni (973 - 1050). O estudo de tal período e tais 

pensadores teve como norte a identificação de pontos de influência do zoroastrismo na religião 

muçulmana, mas, também, entender o significado da obra destes intelectuais da Era Dourada do 

Islã, que versam sobre temas que vão da teologia, a história, geografia, e ao estudo comparativo 

das religiões, no processo de longa duração de formação do corpo teológico, cultural e social do 

Islã. Para tanto, fora imprescindível uma pesquisa sobre o contexto histórico e social das famílias 

destes pensadores, a fim de encontrar respostas sobre suas origens culturais e sociais, assim como 

as possíveis motivações e influências para suas expressões intelectuais. A base metodológica 

desta pesquisa tem se pautado pela análise documental crítica de fontes como ‘Os Prados de Ouro’ 

de Al-Masudi e a Sunnah de Al-Bukhari, com o suporte bibliográfico de diversos historiadores 

que auxiliam na fundamentação de nossa interpretação. A base teórica desta pesquisa deve muito 

a obra de Marshall Hodgson, ‘The Venture of Islam: Conscience and History in a World 

Civilization’, especialmente o primeiro volume, em que o autor desenvolve o conceito de 

Persianato. Assim, até o momento, podemos afirmar que os mencionados intelectuais da Era 

Dourada do Islã estão inseridos em um contexto de intensa influência cultural iraniana, realizando 

uma verdadeira síntese entre estas diferentes tradições, fato extremamente importante para o 

florescer da literatura e ciência muçulmana, que impulsionaram o processo de formação do Islã, 

em sua dimensão social, política, econômica e religiosa. 
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Na atualidade brasileira, o ambiente de tráfego é palco do chamados sinistros de trânsito, situações 

que representam um grave problema de saúde pública, especialmente ao se tratar de crianças e 

adolescentes nesse cenário. Embora essa seja uma evidente questão de grande relevância social 

ainda não há, de maneira expressiva, a implementação efetiva de estratégias educacionais que 

relacionem a problemática do trânsito com a interdisciplinaridade necessária para que o tema seja 

abordado de maneira adequada a essas faixas etárias. Nesse contexto, projetos de inclusão 

científica na comunidade escolar com o tema de segurança no trânsito surgem como uma possível 

estratégia, para suprir essa necessidade. O objetivo deste trabalho é desenvolver instrumentos que 

possibilitem analisar o impacto de um projeto usando a estratégia “Ciência Cidadã” com a 

temática trânsito, partindo da perspectiva adotada pelos docentes da educação básica. Os 

participantes da pesquisa final, para a qual os instrumentos estão sendo desenvolvidos, serão 

professoras e professores do segundo ciclo do Ensino Fundamental e Médio, os quais terão 

aplicado o projeto de ciência cidadã em suas disciplinas. Assim, tais participantes passarão por 

uma avaliação acerca da percepção que possuem sobre a segurança no trânsito E sobre a 

percepção em relação ao impacto de um projeto de ciência cidadã sobre trânsito nos alunos. Essas 

avaliações serão realizadas através de questionários desenvolvidos para a aplicação em forma de 

pré-teste nos docentes, precedendo a participação desses no projeto de ciência cidadã. 

Posteriormente, formulários equivalentes serão aplicados, desta vez, após a participação no 

projeto, tendo assim o papel de pós-teste. Isso será feito com o objetivo de realizar uma 

comparação entre as perspectivas apresentadas antes e depois da implementação da estratégia. 

Este trabalho é sobre o desenvolvimento desses instrumentos. Inicialmente foram desenvolvidos 

um conjunto de itens para compor os questionários, com base na literatura da área. Neste 

momento, os instrumentos estão passando por procedimentos de validação. Os resultados e 

conclusões estarão disponíveis no relatório final.  
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O presente trabalho se debruça sobre a astrologia no início do período moderno na Península 

Ibérica, buscando compreender suas definições e metamorfoses. Então compreendida como uma 

ciência natural, ela permeia tanto o âmbito da religiosidade como o da ciência, pertencendo a uma 

cosmovisão anterior à Revolução Científica. Ao longo dos séculos XVI e XVII, a astrologia foi 

tema de longa polêmica ligada às transformações de ordem cultural, epistêmica e religiosa da 

época. No campo religioso, no contexto das discussões sobre predestinação durante a 

Contrarreforma, a Igreja Católica tomou uma postura firme de censura contra publicações de 

cunho astrológico, por violarem o princípio teológico do livre-arbítrio. No meio laico, a nova 

astronomia passou a se desenvolver paralelamente à astrologia, não por acaso sendo uma 

ferramenta útil para as navegações e, portanto, a manutenção dos impérios marítimos, diminuindo 

o interesse em seu caráter preditivo. Ambos fatores fizeram ser deixados de lado os prognósticos 

de cunho individual no meio erudito, mas esses conflitos não significaram o declínio da 

popularidade da astrologia, permanecendo alguns princípios básicos no imaginário europeu, 

ligados à distinção entre o mundo celeste, perfeito e imutável, e o mundo sublunar, corruptível e 

sujeito às influências celestes. Compreende-se que se tratava da conciliação de uma visão 

simbólica do cosmo com uma mecanicista, o que não se deu de forma linear, pois enquanto 

astrologia perde seu status nos grupos eruditos, ela ganha interesse entre as classes populares por 

meio da publicação de almanaques e prognósticos em língua vernácula. Na Península Ibérica 

popularizou-se o gênero literário dos Repertórios dos Tempos, publicando-se múltiplos livros 

sobre cosmologia e astrologia. O objetivo dessa pesquisa foi investigar como se configurou essa 

astrologia popular a partir dessas publicações, tomando como fonte as produções do matemático 

André do Avelar, mais precisamente a última edição do livro Chronografia ou Repertório dos 

Tempos, publicada em Lisboa em 1602. Tomou-se como embasamento teórico as propostas de 

Peter Burke para a história do conhecimento, compreendendo a articulação de múltiplas ordens 

de conhecimento numa mesma cultura. Destaca-se os usos da astrologia como ciência natural na 

medicina e no meio campestre, bem como sua complicada relação com a teologia católica, no 

qual ela se desvencilha dos elementos considerados pagãos e abraça os conceitos que lhe são 

compatíveis. 
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A presente pesquisa busca pensar como o alimento pode ser entendido como um fio condutor na 

investigação do intercâmbio cultural ocorrido a partir dos trânsitos transatlânticos, entre 

sociedades africanas e brasileiras, no período colonial das Américas, aproximadamente entre os 

séculos XVI e XIX, a fim de compreender a formação de uma identidade alimentar no Brasil 

partindo da dimensão social e histórica. Enquanto o tráfico de sujeitos africanos era exercido pela 

metrópole portuguesa e outros agentes americanos, estes subjugados tornavam-se escravizados 

no Atlântico, sendo subalternizados pelo Estado e sofrendo tentativas de apagamento de suas 

originalidades e aspectos culturais e históricos próprios, como aponta Jaime Rodrigues em seus 

estudos sobre escravização e vida atlântica. Posto este contexto, a narrativa desta pesquisa se 

dedica, então, ao entendimento das possibilidades de conexões históricas a partir da alimentação, 

como meio de evidenciar as contribuições desses sujeitos subalternos (negros e africanos 

escravizados) à cozinha brasileira. Leituras partidas dos pressupostos da Decolonialidade, 

Marxismo, Estudos Atlânticos e História da Alimentação formaram as bases teóricas desta 

investigação, demonstrando o protagonismo esperado dos escravizados africanos negros nas 

linhas que a formam. Dentre destes pressupostos teóricos da História da Alimentação, autores 

como Câmara Cascudo, Rosa Belluzzo, Ulpiano de Meneses e Henrique Carneiro tornam-se 

valorosos com seus trabalhos quanto aos diálogos sócio-culturais exercidos através do alimento, 

embasando também perspectivas da História Atlântica, esta que Jaime Rodrigues discorre. Esses 

sujeitos subalternos sobreviveram com poucos ou nulos recursos na colônia de Portugal; assim, 

distante de técnicas culinárias extensas, a “comida de resistência”, como chamamos a alimentação 

de cunho sócio-cultural subalternizado, foi inserida por eles no comer brasileiro. Em resumo, a 

cultura alimentar brasileira se origina de uma fusão entre as práticas culinárias indígenas, 

européias e africanas, e este estudo procura dar voz aos subalternizados africanos em uma análise 

histórica alimentar. 
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O presente trabalho parte da perspectiva autoritária que fundamentou a constituição de 1937, para 

apresentar as consequências formais e materiais para a teoria constitucionalista brasileira. Tal 

percurso teve como ponto de partida a análise de uma efervescência teórica diante das 

insuficiências resultantes do projeto político liberal relativo à primeira constituição da república 

do Brasil. Diante disso, tomou-se como base temporal a década de 1920, que antecedeu a 

instauração do Estado-Novo no Brasil. Desse recorte, decidiu-se pelo estudo dos principais nomes 

presentes nas discussões políticas e constitucionais à época – sobretudo, Oliveira Vianna e 

Francisco Campos. Por meio da leitura de artigos, jornais e discursos, observou-se, diante de uma 

variada concepção do significado de constituição, além de uma pluralidade de projetos 

constitucionais presentes no país, uma forte carga autoritária nos autores que contaram com a 

valorização do regime varguista. Posteriormente, o estudo foi direcionado, analisando-se o 

próprio texto constitucional, à busca pelas relações existentes entre as suas normas e os ideais 

propostos por tais juristas, atestando ampla incidência de suas teorias no governo. Levantou-se, 

assim, em decorrência das características políticas presentes na Era Vargas, uma série de 

dispositivos da Constituição que guardariam em si capacidade de contribuir com a concentração 

do Poder Executivo – como ocorreu no Brasil e em vários outros países ocidentais no período –, 

fragilizando (e, muito em razão disso, sendo de importante análise) a ideia de um Estado 

democrático. A partir dessas análises prévias, foi possível observar, considerando tal limitação 

teórica, temporal e legislativa, o vínculo de inúmeros dispositivos presentes no texto 

constitucional, em alguma parcela, com o que foi chamado por alguns autores – Karl Loewenstein, 

em especial – de não-constituição. Trata-se da elaboração de uma Constituição dotada de uma 

realidade virtual. Ao fim, buscou-se estabelecer quais seriam as características e os fundamentos 

dessa atípica característica da Constituição, que, além de outorgada – e, portanto, de legitimidade 

discutível –, construiu alicerces para um governo concentrado na figura presidencial, autoritário 

e que se colocou de encontro a inúmeras previsões adotadas pelo constituinte ao, 

automaticamente, declarar Estado de Emergência no país (art. 186). Cita-se, ainda, a título de 

exemplo, a não realização do plebiscito previsto em seu art. 187, a nomeação de interventores 

estaduais (art. 9º) e a dissolução do Poder Legislativo (art. 178). 
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A novela Amor de Mãe é a primeira obra de Manuela Dias no horário nobre e teve a estreia na 

Rede Globo em 25/11/2019. Amor de Mãe pretendia prender o público usando como recurso a 

emoção e o comprometimento com a realidade. A trama trata da vida de três personagens 

principais: Lurdes (Regina Casé), Vitória (Taís Araújo) e Thelma (Adriana Esteves). Em comum 

elas têm o fato de serem mães que amam seus filhos de seu próprio jeito e de uma ser coadjuvante 

na história da outra. As gravações foram interrompidas por causa da pandemia do coronavírus e 

seu último capítulo, do que passou depois a ser chamado de 1ªfase, foi exibido em 21/03/2020. A 

novela retornou em 01/03/2021, com uma estratégia narrativa pouco usual: com a recapitulação 

em off, realizada pelo ator Lázaro Ramos e pelo trio de protagonistas, do que ocorrera na fase 

anterior. A trama retomou os capítulos inéditos em 15/03/2021 e articulou a temática da Covid-

19 ao seu enredo. Essa inserção se constitui como o foco de análise desta pesquisa, que tem como 

objetivo verificar as percepções do público quanto à inserção da pandemia no contexto narrativo 

da telenovela bem como identificar as visões do público sobre a construção das protagonistas 

negras na retomada da novela. O foco de análise recai sobre a apreensão do público a partir do 

Twitter, onde a novela esteve frequentemente nos Trending Topics ao logo de sua exibição. Dessa 

forma, a partir do software Nvivo, foram coletados 12.027 tweets que citavam a personagem 

Vitória, foco desta análise. A personagem, interpretada por Taís Araújo, é apresentada como uma 

advogada bem sucedida, mas que enfrenta dificuldades na realização de um objetivo pessoal: o 

de ter um filho. Algo que ela alcança por meio de uma adoção e com uma gravidez não planejada. 

As publicações na rede social permitem entender a trajetória percorrida por Vitória na novela. 

Das palavras mais presentes, “mãe” foi a mais frequente, com 1.689 postagens. Em comparação 

a sua profissão, “advogada” foi citada apenas 273 vezes. Referências a outros personagens 

também foram comuns nas publicações, nomes como Álvaro, Raul, Lurdes, Sandro e Davi 

apareceram ao lado de Vitória. Outro fato identificado pela coleta é o descontentamento do 

público em relação à novela ter se atentado mais às outras duas personagens principais. Também 

foi possível observar que, apesar do foco da pesquisa ser as personagens negras da trama, o único 

aspecto estético destacado pelos usuários do Twitter tem relação ao estilo e às roupas usadas por 

Vitória, enquanto questões ligadas à raça não foram mencionadas.  
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Pautando-se como um Movimento de expressão nacionalista através de signos visuais, o Hanfu 

(moda contemporânea que emula as vestes Han de todo o período imperial chinês), criado e 

desenvolvido na Internet, suscita sua observação neste trabalho enquanto uma manifestação que 

abala as estruturas do nacionalismo oficial chinês: o zhonghua minzu, ou a premissa de 

estabilidade na convivência de 56 etnias em uma só nação. Mais do que um desmantelamento 

desta ideologia, no entanto, a proposta de reavivamento da cultura tradicional imperial contida no 

Hanfu revela um hiato existencial no centro dos argumentos deste movimento: a etnia Han. 

Classificando o Hanfu como um chauvinismo Han, a literatura sobre o movimento - a qual, aqui, 

se privilegiam os exemplos de Leibold e Kehan - consultadas para a escrita desta análise 

explicitam que a oposição ideológica da etnia Han em relação às demais (principalmente a 

Manchu) promovida pelo Movimento Hanfu prova-se falha em sua conquista de adeptos pela 

formação histórica dos Han enquanto um grupo cultural, e não uma etnia. Além disso, é exposta 

a criação inerentemente simultânea de uma identidade “normal” (ou seja, Han) em relação às que 

dela se diferem (todas as demais minorias étnicas), o que posa um dilema paradoxal para a 

conservação do pressuposto de união nacional frente à diversidade que a compõe. Tem-se como 

objetivo, posto isto, a análise do Hanfu enquanto uma manifestação neonacionalista que torna 

possível a observação dos efeitos da globalização na construção identitária individual e coletiva 

da China contemporânea. Para isso, as descrições do processo histórico de classificação étnica se 

juntarão à aplicação de uma metodologia centrada nos autores Daniel Miller, Benedict Anderson 

e Manuel Castells e seus conceitos de Coisa, Comunidades Imaginadas e d’O poder da Identidade, 

respectivamente. Para mais, o exemplo do movimento tibetano Lhakar será utilizado com o 

objetivo de entender o Hanfu através de sua comparação direta com uma manifestação de 

resistência protagonizada por uma etnia que é parte do quadro multi-étnico idealizado pela China, 

a tibetana. Com isso, pretende-se embasar a conclusão de que o Estado étnico chinês apresenta 

disrupturas ao justificar a manutenção de sua agenda imperialista através de uma ideologia que 

se autocontradiz.  
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O presente projeto busca analisar a teoria da não violência agressiva, desenvolvida por Judith 

Butler, e as menções que a autora faz em sua obra sobre o poder estatal e a violência sistêmica, 

principalmente em relação ao poder de punir e ao sistema penal. A partir disso, procura-se 

investigar a compatibilidade da referida proposta ético-política com as teorias comunicativas da 

pena, especialmente de Roberto Gargarella e R. Antony Duff, com apreço em relação ao conceito 

de igualdade discutido pelos autores, sua fundamentalidade dentro do proposto por eles, e dando 

especial atenção aos paralelos e discordâncias que existem entre os textos. Ou seja, a principal 

hipótese levantada diz respeito à convergência das teorias comunicativas críticas da pena com as 

práticas e ideais não violentos propostos por Butler. Ainda, tenta-se comprovar que tal vertente 

da criminologia crítica é mais adequada para a aplicação da não violência agressiva, tudo isso 

com o fim de crítica ao castigo estatal e oposição a este por meios não violentos. 

Os principais pontos que constam na pesquisa são: a retomada e sintetização da teoria da não 

violência agressiva em seus principais aspectos, destacando os mais relevantes para o 

prosseguimento do projeto; de forma independente, a apresentação das teorias comunicativas da 

pena em questão e, da mesma forma, sintetizados e destacados os mais relevantes aspectos para 

o prosseguimento da análise; em seguida, há a apresentação e comparação entre as proposições 

de Duff e Gargarella, a fim de determinar os campos comuns e divergentes das duas teorizações; 

por fim, é posta à prova a hipótese do projeto, com a análise de compatibilidade entre os 

fundamentos extraídos das teorias comunicativas da pena e a teorização feita por Butler sobre a 

não violência e, ainda dentro desta perspectiva, trata-se da relação dos temas com o ordenamento 

jurídico brasileiro. 
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A agenda Mulheres, Paz e Segurança, introduzida no sistema da ONU nos anos 2000, por meio 

da Resolução 1.325 do Conselho de Segurança da ONU, foi criada com o objetivo principal de 

aumentar a participação das mulheres em todas as etapas dos processos de paz, na busca de se 

alcançar uma paz sustentável. Visando facilitar a apropriação dos objetivos da Agenda pelos 

Estados, a agenda MPS trouxe em seu bojo os Planos Nacionais de Ação, que de modo simplista 

podem ser denominados como instrumentos de formulação de políticas públicas pelos Estados, 

com base nos princípios gerais da agenda Mulheres, Paz e Segurança. Com o passar dos anos, 

estes documentos deixaram de ser apenas nacionais, também sendo adotados em outros níveis, 

como os regionais, organizacionais e locais. Os PNAs possuem como finalidade a apropriação da 

agenda MPS no contexto doméstico. Assim sendo, é importante que os conteúdos destes 

documentos sejam bem delimitados e que considerem o contexto em que estão inseridos, de modo 

a facilitar sua implementação. Nos mais de 20 (vinte) anos da agenda Mulheres, Paz e Segurança, 

pode-se observar a presença marcantes das seguintes áreas: participação, prevenção, proteção e 

programa humanitário (HAMILTON et al., 2020, p. 4). Não obstante, ainda hoje há imensa 

dificuldade por parte dos Estados-Membros em compreender a agenda MPS como uma agenda 

de política interna, aplicável às políticas de governo como um todo e não apenas às relações 

exteriores, na busca de uma sociedade igualitária. Diante do exposto, como a América do Sul tem 

se relacionado com a agenda MPS?  Sabe-se que dos 13 países que compõe a região, apenas 

quatro deles criaram Planos Nacionais de Ação, sendo eles a Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. 

Como estes documentos relacionam-se entre si? Quais seus avanços nos últimos anos? E os 

desafios por eles enfrentados? Seria possível falar em um Plano de Ação Regional? Neste sentido, 

importante se faz analisar a evolução destes documentos ao longo dos anos, para verificar o que 

deu certo e o que ainda precisa ser melhorado, na busca de se alcançar uma sociedade igualitária, 

principalmente no contexto da América do Sul, em que se sabe que mulheres e meninas são 

atingidas diariamente pela violência estrutural. O procedimento metodológico utilizado será a 

pesquisa bibliográfica em bibliotecas digitais, livros, artigos científicos e documentos oficiais da 

ONU, e a técnica utilizada será o fichamento. 
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A ARTE CONTEMPORÂNEA COMO ELEMENTO DECOLONIAL: A NARRATIVA 

POR TRÁS DOS BASTIDORES DA OBRA DE ROSANA PAULINO 

Nº 202211994 

Autor(es): Catiane Lys de Oliveira e Silva 

Orientador(es): Rosane Kaminski 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 
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Palavras-chave: Arte Contemporânea, Mulher Negra, Rosana Paulino 

 

Em oposição a um racismo estrutural vigente e rompendo com uma memória social que foi forjada 

por uma história única, a presente pesquisa visa a refletir sobre como a arte contemporânea tem 

apresentado movimentos que se voltam para uma decolonização do pensamento cultural 

brasileiro. Nesse sentido, partiremos da análise da imagem do corpo negro feminino no imaginário 

coletivo, bem como sua representação nas artes, destacando, enfim, as denúncias presentes em 

obras da artista plástica paulista Rosana Paulino realizadas na década de 1990. Suas inquietações, 

expressas por bordados irregulares e gestuais na série Bastidores (1997) – constituída, por sua 

vez,  por retratos de mulheres negras impressos em tecidos e aplicados em bastidores, 

historicamente destinados a trabalhos manuais femininos –, fazem o pano de fundo da tessitura 

deste texto.  Para tanto, procede-se metodologicamente com uma pesquisa documental de obras 

de arte e arquivos concernentes a elas. Para melhor situar a série de obras, foram manejados textos 

sobre a produção artística de Paulino, bem como uma revisão bibliográfica sobre o pensamento 

decolonial que prioriza vozes negras femininas – há muito silenciadas, além, é claro, da própria 

Rosana Paulino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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INSERÇÃO PROFISSIONAL E PROLONGAMENTO DOS ESTUDOS 

Nº 202211996 
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Orientador(es): Adriana Lucinda de Oliveira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Diplomados, Educação E Trabalho, Egressos 

 

O grupo de Pesquisa, Educação e Trabalho analisa a inserção dos egressos da UFPR Litoral no 

mundo de trabalho. A investigação pretende fomentar um banco de dados com informações acerca 

dos/as diplomados/as do Setor litoral, caracterizando a trajetória desses sujeitos na formação e 

compreendendo os processos de inserção profissional, bem como sistematizando outros aspectos 

como escolaridade pregressa, escolaridade dos genitores, tempo de espera para a primeira 

colocação profissional na área de formação, tipos de contratos de trabalho estabelecidos, acesso 

a pós-graduação, entre outros. Utiliza-se na metodologia, um questionário construído no software 

Lime Survey, que foi submetido aos/as formados/as. O contato com os sujeitos se deu através do 

e-mail, Facebook e do WhatsApp. Obteve-se 471 respostas, de um universo de pesquisa que 

correspondente a 1810 egressos até 2019. A pesquisa demonstra que as mulheres são a maioria a 

se formar na UFPR Setor Litoral, correspondendo a 295 (63%) respondentes frente a 145 (31%) 

respondentes masculinos. Desse grupo, 335 (71%) respondentes são do Paraná e os outros 136 

(29%) de outros estados. Apesar dos dados coletados nos mostrarem que temos alguns egressos 

de outros estados, a grande maioria nasceu e residia no Paraná, evidenciando a relevância da 

proximidade para o acesso a Universidade pública. Evidenciamos que 213 (45%) egressos até 

hoje não conseguiram trabalho na sua área de formação, 53 (11%) levaram mais de um ano para 

conseguir, 5 (1%) em menos de um ano e 14 (3%) conseguiram durante o curso ou um mês depois 

de se formarem; 84 (18%) estavam desempregados no momento da pesquisa, 200 (43%) estavam 

atuando na área de formação e 12 (2%) migraram para outras áreas de trabalho. Notamos que 

apesar de 45% da amostta ainda estar desempregada, 43% dela conseguiu atuar na área escolhida. 
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CIÊNCIA CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DE UM TRÂNSITO MAIS SEGURO NO 

ENTORNO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 2 

Nº 202211997 

Autor(es): Maria Fernanda Trigo Adami 

Orientador(es): Alessandra Sant Anna Bianchi 
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Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 
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Sinistros de trânsito são a causa mais comum de morte em jovens adultos entre 15 e 19 anos, 

idade em que se inicia uma relativa piora no comportamento no trânsito, quando comparado com 

o período anterior, entre 7 e 14 anos. Adolescentes costumam ter uma menor percepção de risco 

no trânsito, e menor internalização de regras de trânsito. Além disso, são um dos grupos que mais 

utiliza de celulares e outros distratares no trânsito, além de terem pouca ou nenhuma formação 

em segurança no trânsito, apesar de essa pauta ser prevista por lei nas escolas. O projeto PICCE 

(Projeto Integrado de Ciência Cidadã na Escola), de Ciência Cidadã, entra nesse contexto. O 

Projeto PICCE, está sendo desenvolvido por um consórcio de universidade paranaenses, dentre 

elas a UFPR. Ciência Cidadã é uma estratégia que visa a produção de ciência a partir da 

participação de cidadãos que, em parceria com cientistas, coleta e analisa dados, com o intuito de 

fazer ciência. Em uma revisão de literatura sobre ensino de práticas seguras no trânsito, a maneira 

mais efetiva demostrada de ensinar os indivíduos foi através da prática e treinamento, para além 

dos conceitos ensinados, tipo de ensino que estratégias de ciência cidadã aplicam ao permitirem 

ao indivíduo participarem ativamente de pesquisas. De tal forma, considerando os dados citados, 

o presente trabalho tem o intuito de desenvolver e validar um instrumento para descobrir se o fato 

dos adolescentes participarem de um projeto de ciência cidadã, no âmbito de segurança no 

trânsito, melhora a compreensão e interesse deles acerca desse objeto de pesquisa. Esse objetivo 

será alcançado através do desenvolvimento e aplicação de questões, as quais versarão sobre 

comportamentos, situações  e objetos que influenciam na segurança no trânsito ao redor das 

escolas, e que serão dirigidas a adolescentes de ambos os sexos, do ensino médio, entre 14 e 18 

anos. Na sequência, eles participarão ativamente em um projeto de Ciência Cidadã sobre trânsito. 

O questionário pré-teste será aplicado antes da implementação do projeto de Ciência Cidadã, com 

o objetivo de compreender a percepção do trânsito desses indivíduos antes da sua atuação no 

PICCE. Haverá uma análise comparativa das respostas neste e em um questionário pós-teste, após 

a finalização do projeto de Ciência Cidadã. Nesse momento o estudo está na fase de coleta de 

dados, e os resultados do estudo, discussão e as considerações finais estarão disponíveis no 

relatório final.   
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A EXPERIÊNCIA DE EDUCADORES QUANTO AOS CONTEÚDOS ABORDADOS E 

AVALIAÇÃO DA SÉRIE UNIDADE BÁSICA NO ENSINO EM SAÚDE 

Nº 202211998 

Autor(es): Tayna Caroline Hartman 

Orientador(es): Sabrina Stefanello 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Drama-Médico, Educação Em Saude, Sus 

 

Introdução: Na educação médica, metodologias de ensino seguem frequentemente o modelo 

tradicional com aulas expositivas, com pouca participação do aluno e exemplos práticos. Porém, 

em tempos onde grande parte da população tem acesso às mídias digitais e às diversas formas de 

entretenimento, o campo da comunicação torna-se solo fértil para construção de novas práticas 

de cuidado em saúde. Objetivo: Analisar experiências e percepções de docentes com o uso da 

série Unidade Básica no ensino em saúde no que se refere aos conteúdos abordados pelo programa 

televisivo, além de avaliá-lo enquanto recurso educacional. Metodologia: Foram analisadas, por 

meio de metodologia qualitativa, diferentes experiências de uma associação de indivíduos que 

fazem parte de um grupo em rede social e que discute o uso da série televisiva “Unidade Básica” 

no ensino. Foram convidados a participar todos os membros, sendo excluídos os que não 

utilizaram a série como instrumento de ensino ou que não demonstraram interesse. Após aceite, 

agendou-se entrevista em plataforma online, a qual foi transcrita integralmente e posteriormente 

analisadas tendo como referencial a Análise de Conteúdo, com construção de grade de análise. 

Resultados: Dos 52 participantes do grupo, 24 cumpriam critérios de inclusão. Ao serem 

abordados sobre a experiência com o material, foi destacado a proximidade com acontecimentos 

possíveis de serem encontrados na prática diária, gerando uma identificação com situações 

descritas no seriado. Quanto ao conteúdo, percebeu-se que o uso da série serve como um 

instrumento que proporciona a visualização de conteúdos teóricos, tornando-se meio propício 

para atingir o desenvolvimento do pensamento científico, crítico e reflexivo. Ademais, o seriado 

possibilita abordagem de diversos assuntos, possuindo versatilidade para questões mais amplas 

da discussão em saúde. Assim, a maioria dos comentários acerca do uso da série foram positivos, 

sendo reconhecido seu potencial para tornar assuntos relevantes mais concretos e próximos à 

realidade, além de aproximar o conteúdo do estudante e facilitar a compreensão de conceitos mais 

complexos da saúde coletiva e atenção primária. Acesso aos episódios e falta de 

representatividade das categorias profissionais foram limitações apontadas. Conclusão: apesar da 

série Unidade Básica não ter sido idealizada para ser um instrumento de ensino, esta apresenta 

grande potencialidade para auxiliar no ensino em saúde. 
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INVESTIDAS NEOEXTRATIVISTAS E FERROGRÃO: O AVANÇO DA FRONTEIRA 

AGRÍCOLA E O DIREITO À CONSULTA PRÉVIA 

Nº 202211999 

Autor(es): Anna Caroline Kurten 

Orientador(es): Ricardo Prestes Pazello 
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O presente estudo pretendeu discutir o projeto da ferrovia longitudinal EF-170, também 

conhecido como Ferrogrão, com o objetivo de compreender as suas peculiaridades e a lógica 

desenvolvimentista presente no imaginário social que associa extrativismo a desenvolvimento, 

confrontada por interesses e valores divergentes em defesa da terra e do território, em um contexto 

de assimetria de poder. Na mesma ordem de ideias, a reflexão quanto às condições de 

possibilidade da Ferrogrão partiu de um resgate histórico da conformação do Brasil como um país 

de economia primário-exportadora, sem, contudo, possuir a pretensão de esgotar a temática em 

torno das relações econômicas degradantes ao meio ambiente e aos povos indígenas e tradicionais. 

Em atenção à urgente necessidade de conhecimento acerca do estado atual no qual se encontra o 

tema em voga, o presente trabalho utilizou o método de revisão bibliográfica que compreendeu 

tanto a questão socioambiental – investigando pesquisas teóricas da ecologia política latino-

americana, que tratam da conformação do Brasil como um país de economia primário-exportadora 

– quanto estudos de impacto ambiental da ferrovia EF-170, bem como o instituto da Consulta 

Livre, Prévia e Informada, que assegura aos povos indígenas e aos povos e comunidades 

tradicionais o direito de serem consultados cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou 

administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Os textos utilizados contam com 

perspectivas de vários ramos da ciência, compreendendo as ciências sociais, ciências jurídicas, 

estudos técnicos e as pesquisas desenvolvidas no âmbito da subjetividade coletiva comum no 

espaço latino-americano das lutas. Tomando como base fundamentos que foram apresentados na 

pesquisa, é muito provável que, uma vez que nos países latino-americanos há uma tendência em 

adotar um imaginário inclinado a associar o extrativismo ao desenvolvimento, o projeto de 

ferrovia Ferrogrão condiz com o modelo neoextrativista em dois aspectos: conformação de 

atividade extrativista intensiva da monocultura da soja para exportação e na ação protagonista do 

governo na promoção do empreendimento, atendendo aos interesses dos grupos de poder político 

mais conservadores em detrimento de assegurar o direito de Consulta Livre, Prévia e Informada 

previsto na Convenção 169 da OIT, alvo de sistemática violação por parte do Estado. 
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ESTUDANTES GRÁVIDAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: TRAJETÓRIAS ESCOLARES. 
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Esse trabalho encontra-se vinculado ao projeto de pesquisa Fracasso Escolar de Alunas na 

Educação Básica - Análise da Trajetória Escolar Durante a Pandemia da COVID-19 e a Expulsão 

do Direito à Educação, desenvolvido em parceria entre a UFPR e o Tribunal de Justiça do Paraná. 

Como objetivo principal buscou-se analisar a vida escolar das alunas-mães da rede estadual de 

ensino do Paraná, cuja situação de evasão escolar foi notificada à Vara da Infância, Juventude, 

Família e Anexos, da Comarca de União da Vitória em 2018 e 2019, em um processo de 

judicialização da vida escolar. A metodologia utilizada foi a pesquisa quanti e qualitativa e análise 

documental. Analisamos os Questionários Evasão Escolar, instrumento elaborado pelo judiciário 

que possui dados sobre o perfil das alunas e sobre sua trajetória escolar. Essas análises mostraram 

que em 2018, dos 311 processos 43,7% se tratava de alunas. Desse total, 26 eram mães, e destas, 

9 declararam gravidez. Nos motivos para a evasão, 23 declararam a gravidez ou filho/a pequeno/a. 

Dessas, 43,4% se declararam brancas, 47,8% pardas e 8,6% pretas. Ademais, 73,9% têm 

reprovações anteriores, 69,5% de desistências e 47,8% foram aprovadas por conselho de classe. 

Esses dados demonstram uma trajetória de fracasso escolar, que as expulsa da escola. Dessas 23, 

19 alunas não renovaram matrícula em 2019; 4 renovaram matrícula apenas em 2020 na EJA: 

duas aprovadas, uma desistente, e somente uma está frequentando em 2022. Em 2019, foi 

observada a mesma tendência: 192 alunas foram convocadas. Destas, 81 informaram o motivo da 

evasão, 9 alegaram filho pequeno e 18 gravidez. Duas das 19 alunas convocadas em 2018 e que 

não renovaram matrícula em 2019 foram convocadas novamente, o que evidência o abandono 

escolar. Conclui-se que a gravidez e os cuidados com filhos/as pequenos/as são os principais 

motivos para evasão daquelas que se tornaram alunas-mães. Assim, suas trajetórias são 

redefinidas e sua identidade passa a operar através da maternidade. Enquanto as condições 

necessárias para continuar nos estudos não são atendidas, não conseguem permanecer na escola 

e têm o direito à educação suspenso. 
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A VOZ DA TRADIÇÃO: IDENTIDADE, ORALIDADE E POLÍTICA NO IMPÉRIO DO 
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Essa pesquisa de iniciação científica pretende-se uma aproximação inicial ao universo da tradição 

e oralidade na África pré-moderna, mais especificamente referindo-se aos processos ocorridos no 

Antigo Mali (mais comumente conhecido como Império do Mali), a partir do “Épico de Son-Jara” 

(ou ainda, “Épico de Sundiata Keita”). Para tanto, foi necessário conhecer e utilizar ferramentas 

que contribuíssem na compreensão e trabalho com fontes orais africanas ditas tradicionais, uma 

vez que, além de estarem inseridas num contexto específico, remetem a uma complexidade 

tipológica que foge às categorias epistêmicas ocidentais, e que portanto, denotam o risco de 

permanecerem aquém de um debate historiográfico coeso. Nesse ínterim, o conceito de Tradição 

Viva, cunhado pelo historiador e tradicionalista malinês Amadou Hampâté Bâ, associado às 

discussões acerca do papel da oralidade e à compreensão de tempo e ancestralidade nas 

sociedades tradicionais africanas, foi essencial para a efetivação da pesquisa, de modo que houve 

um esforço para que o olhar desses grupos sobre si fosse posto em evidência. Considerando a 

incidência desses conceitos na manutenção do Mandinga (outro termo para se referir ao Antigo 

Mali), organizado sob uma lógica dinástica que foi atravessada por elementos diversos como o 

Islã, inicialmente houve a proposição da figura do djeli (responsável pela salvaguarda das 

tradições mandinga) como uma chave de leitura das lógicas de poder do período, bem como de 

seus sistemas simbólicos e, igualmente, das dinâmicas de legitimação e perpetuação de uma 

história em suporte oral e performático, tese que ainda se sustenta, mas enfrentando embates 

quanto ao manejo da fonte, o que emergiu, justamente, como um dos resultados mais interessantes 

da pesquisa até então. A despeito dessa questão, a escolha de uma fonte produzida por e para os 

povos mandinga, idealmente oral, exigiu um tremendo esforço de alteridade, uma vez que o Épico 

é permeado pelos traços de diversas temporalidades, desde sua origem no século XIV até suas 

diversas performances que persistem na contemporaneidade, sendo que a versão acessada por 

essa pesquisa foi coletada e transcrita ao longo do século XX. Esse projeto, portanto, respeitou o 

estranhamento inicial com a fonte, que é, em praticamente todos os aspectos, distante da cultura 

ocidental, e, frente a essas limitações, concentrou esforços em situar e mapear tipologicamente o 

“Épico de Son-Jara”, justamente dando a compreender como deve ser cauteloso o trato com fontes 

que, devido a figuras como os djelis, são literalmente vivas e dinâmicas. 
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MEDIDAS PALIATIVAS AO PRESIDENCIALISMO BRASILEIRO: PROPOSTAS 

TEÓRICAS PARA MANUTENÇÃO DA DEMOCRACIA.? 
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Ciente da aderência do presidencialismo no Brasil, o trabalho pretendeu – pautando-se em uma 

vertente teórica crítica e alicerçando-se na pesquisa do sociólogo Juan José Linz – encontrar 

soluções paliativas às agruras estruturais e estruturantes desse sistema de governo, a fim de 

garantir a manutenção da Democracia. Tais reflexões mostram-se relevantes, especialmente em 

face à onda autoritária deflagrada na última década, que, aliada a um constitucionalismo abusivo 

e à ascensão populista, mina as bases dos sistemas liberais ocidentais. Para responder a este 

problema de pesquisa, buscou-se, em primeiro momento, um aprofundamento doutrinário acerca 

das instabilidades acarretadas pelo presidencialismo no sistema político e, analisando o caso 

brasileiro, como o design institucional propiciou a realização de práticas autoritárias e 

desequilíbrio no exercício de poder pela chefia do Executivo. Em um segundo momento, buscou-

se analisar como as democracias tidas como mais estáveis no bloco latino-americano – a saber, a 

Costa Rica, o Uruguai e o Chile – vêm lidando com seus sistemas presidencialistas, por meio dos 

procedimentos metodológicos do Direito Comparado, complementados pelo saber produzido em 

campos do conhecimento para além do jurídico. Não obstante consideradas as particularidades 

desses países, especialmente concernentes ao seu quantum populacional, às suas formações 

históricas em específico, às heranças deixadas por passados autoritários e insurreições recentes, 

observam-se boas práticas concebidas a partir de determinados regramentos institucionais, como 

as proibições de reeleição consecutiva, a gerência da relação entre os poderes Executivo e 

Legislativo e o trato dado às forças de segurança pública em seu envolvimento político. Sendo 

assim, seriam reformas convenientes ao presidencialismo brasileiro: i) o retorno ao status quo 

ante da Emenda Constitucional nº 16/1997, com o objetivo de, novamente, vetar-se a reeleição a 

mandatos do Executivo; ii) reelaboração das normas de execução do orçamento, para que a 

relação entre os poderes se baseie, sobretudo, na observância dos princípios da administração 

publica e iii) endurecimento da legislação atinente à participação política de militares e agentes 

da segurança pública no debate político nacional. 
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O comportamento do consumidor está em constante mudança e o mercado busca métodos para 

capturar a atenção e envolver o público. Este trabalho tem como objetivo analisar como as marcas 

podem ajustar seu posicionamento utilizando o neuromarketing como fator estratégico, 

entendendo melhor seus consumidores. Sendo o inconsciente responsável por mais da metade das 

decisões, a neurociência associada ao marketing busca desvendar estes comportamentos. 

Neuromarketing, é uma estratégia com diferentes abordagens, aplicações e desenvolvimento de 

mercado. Para a presente pesquisa partiu-se de sua definição, histórico e aplicação do tema com 

base teórica em KOTLER, 2006; CAMARGO, 2013; LINDSTRON, 2009; EAGLEMAN, 2017; 

DAMÁSIO, 2019; SCHIFFMAN; KANUK, 2009 e SOLOMON, 2011. O comportamento do 

consumidor dita o sucesso ou fracasso de uma marca a partir do bom entendimento sobre os 

gostos, atitudes e reações que o consumidor manifesta ao interagir com determinado produto e 

marca. Tendo definido o seu público-alvo a empresa aprimora seu produto ou serviço com base 

nos feedbacks dos clientes. O posicionamento da marca associado ao neuromarketing traz 

diferentes saberes ao campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso, que atua como 

agente inibitório ou excitatório no comportamento humano. Sabe-se que a mente humana processa 

a maior parte dos estímulos no nível subconsciente e as marcas buscam associar esta percepção 

ao lado emocional do consumidor, na tentativa de suprir a necessidade por algo, ou criar emoções 

ao passo que o consumidor adquira bens sem realmente precisar deles, trazendo desejo ou 

dependência pelo consumo. Para verificar a recepção do consumidor utilizou-se o Eye Tracking, 

sistema de rastreamento ocular, a fim de avaliar a performance de interesse a partir da exposição 

da marca utilizando como objeto de estudo o comercial da Kia, “Fell something again” de 2018. 

Como principais achados da pesquisa foi observado, a partir de mapas de calor, que os 

consumidores buscam identificar rostos, com foco inicial nos olhos, que os textos que se 

apresentam na imagem chamam atenção mesmo com outros elementos de fundo, desde que sejam 

sutis e que o consumidor busca a identificação da marca durante exposição ao comercial. No 

entanto, quando os cenários apresentavam excesso de movimento ou de elementos, a atenção 

central da marca era dissipada para outros pontos focais, perdendo seu efeito comunicacional, o 

que pode gerar insights importantes quando pensado na tomada de decisão empresarial. 
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O ESTUDO DA POBREZA E DO POBRE NAS REFLEXÕES DE AFONSO ARINOS, 
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Partindo da recolha de crônicas em que a pobreza e os pobres tenham sido objeto de reflexão por 

parte dos escritores Afonso Arinos, Alcides Maya, Coelho Neto, Hugo de Carvalho Ramos e João 

do Rio, foi feita uma seleção de textos com o objetivo de organizar uma antologia de crônicas 

publicadas no início do século XX. A pesquisa se deu com a consulta em livros e jornais da época; 

a partir disso, as crônicas foram lidas, discutidas e analisadas em reuniões regulares com o 

orientador, sendo então selecionadas. O primeiro autor estudado fora Coelho Neto, dando 

seguimento à pesquisa iniciada em agosto de 2020, do qual foram selecionadas seis crônicas: 

uma, sem título, publicada no dia 22/01/1893, no jornal O Paiz; a crônica publicada no dia 

05/12/1897, na Gazeta de Notícias; As Montanhas; Aviso; Capharnaum e “O Dia da Criança”. 

Alcides Maya, por sua vez, teve três crônicas selecionadas: Bandidos, Caráter Nacional e 

Colonização Nacional, nas quais evidenciou-se sua compreensão da pobreza como resultado de 

um processo histórico. De Hugo de Carvalho Ramos, selecionou-se O Interior Goiano e 

Populações Rurais. Tanto Maya quanto Ramos não propuseram transformações radicais no 

âmbito político, nem apelaram a valores morais; os textos escolhidos demonstram a necessidade 

de intervenção estatal porque a situação do homem rural é lastimosa, e deixará de ser quando 

condições básicas de vida lhe forem asseguradas. Da obra de João do Rio, foram selecionadas 

oito crônicas: Os Trabalhadores da Estiva; A Fome Negra; Sono Calmo; Mulheres Mendigas; Os 

que Começam; Os Humildes; A Horrível Tragédia e Mendigos. De Afonso Arinos, nenhum 

material foi selecionado. A fim de organização, agrupou-se os autores de acordo com o enfoque 

espacial. Dentro do recorte espacial rural, Alcides Maya e Hugo de Carvalho Ramos, que se 

preocuparam com o homem do campo e perpassaram a questão de trabalho e de nacionalidade. 

Nas crônicas destes, notou-se um teor ensaístico, sendo as do primeiro mais reflexivas, e as do 

segundo, descritivas. No recorte espacial urbano, Coelho Neto e João do Rio, tendo o primeiro 

atribuído aos seus textos um caráter erudito, com uso de metáforas e linguagem rebuscada. João 

do Rio, por outro lado, publicou textos de cunho jornalístico, porém, ficcionalizando a realidade, 

deixando uma tênue linha entre o real e o inventado. A pesquisa demonstrou como a pobreza era 

uma questão incontornável no início do século XX para a intelectualidade, e permitiu 

compreender a história da própria crônica enquanto gênero na literatura brasileira, em seus 

aspectos formais e temáticos. 
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O presente estudo teve por objeto a análise do livro Teoria do Agir Comunicativo do filósofo 

alemão Jürgen Habermas, livro este que foi a fonte primária da pesquisa, essencialmente 

bibliográfica. A mencionada obra frequentemente recebe críticas pela complexidade na 

exposição, excessiva abstração e pela difícil compreensão. Sendo assim, com o método de 

pesquisa escolhido para esse trabalho, o conceitual analítico, pretendeu-se oferecer uma 

interpretação mais clara desta teoria, à luz da racionalidade comunicativa, explicitando os 

principais conceitos estruturais da obra, elementares para sua compreensão, tais como: os 

diferentes modos de agir, o mundo da vida, os atos de fala, a situação ideal de fala, o 

entendimento, a teoria dos sistemas o sujeito comunicativo, etc.  Como fontes secundárias, a 

pesquisa fundamentou-se em ideias de autores e comentadores que apresentam significativa 

importância na definição e construção dos conceitos discutidos nesta análise. Ademais, foram 

reconstruídos os temas dos debates primordiais travados com sociólogos e pensadores, tais como 

Max Weber, Theodor Adorno, Max Horkheimer, György Lukács, George Herbert Mead, Émile 

Durkheim e Talcott Parsons, nos quais Habermas identificou eventuais falhas, incompletudes e 

soluções, num investimento reflexivo com a finalidade de elaborar seu diagnóstico e apresentar 

as bases da sua teoria crítica, oferecendo uma proposta de emancipação inovadora, uma vez que 

não foi vislumbrada por seus antecessores. Finalmente, o estudo não somente facilitou o 

entendimento do livro A Teoria do Agir Comunicativo, como elucidou em que medida este 

modelo se relaciona com o mundo da vida e os sistemas, bem como, de que forma ele pode 

contribuir para canalizar os conflitos sociais na busca do consenso na sociedade moderna. 
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A boa-fé objetiva possui três funções clássicas: a hermenêutica e integrativa, a de fonte de deveres 

jurídicos e a de limite ao exercício de direitos subjetivos. Com o advento do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) lhe foi atribuída uma quarta função, qual seja, a de corrigir o desequilíbrio 

contratual típico das relações de consumo, de modo a, sobretudo, revelar-se como um instituto 

jurídico de proteção do vulnerável, aproximando-se da justiça contratual. A despeito do referido 

caráter protetivo atribuído ao princípio da boa-fé por força do CDC, este, em seu art. 4º, inciso 

III, estabelece a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo como 

princípio integrante da Política Nacional de Relações de Consumo, a fim de compatibilizar, com 

base na boa-fé e no equilíbrio contratual, os direitos assegurados aos mais vulneráveis com os 

princípios nos quais se funda a ordem econômica. Assim, a presente pesquisa tem como escopo 

principal avaliar a implicação prática da natureza bilateral informada, atentando-se à existência 

de eventuais mitigações em prol do consumidor. Para tanto, promoveu-se a análise dos 

precedentes originários de entendimentos já sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

sobre contratos de seguros pessoais, uma vez que nesse tipo contratual a aplicação da boa-fé 

objetiva se opera de forma norteadora, conforme expressa o art. 765 do Código Civil. Além disso, 

a temática abordada é intrinsecamente vinculada à jurisprudência do Tribunal Superior que por 

vezes aplica, direta ou indiretamente, a boa-fé subjetiva e objetiva de forma conjunta, resultando 

numa peculiar aplicação do princípio em tal seara negocial. Por fim, para atingir o escopo 

apresentado, adotou-se o método de pesquisa dedutivo, de abordagem quantitativa e qualitativa, 

cuja técnica aplicada foi a indireta ou documental, tendo em vista a análise da doutrina, bem como 

da jurisprudência do STJ. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1311 
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Esse resumo tem objetivo de informar sobre as pesquisas realizadas no grupo de pesquisa 

CEL/UFPR (Comunicação Eleitoral) no qual estou inserida como Iniciação Cientifica com a 

orientação do Professor Ary Azevedo Jr. A constituição brasileira de 1988 garantiu o acesso 

gratuito dos partidos políticos ao rádio e televisão. O CEL realiza uma pesquisa geral todos os 

anos de eleição sobre as propagandas políticas no horário gratuito de propagandas eleitorais na 

televisão, analisa os discursos e aspectos estéticos das campanhas para traçar um estudo 

envolvendo os contextos e as técnicas utilizadas. Para a coleta e decupagem de material o CEL 

utiliza um método criado no próprio grupo, essa é, a análise das campanhas eleitorais em três 

etapas, primeiramente ocorre a coleta de materiais audiovisuais do HGPE, e logo ocorre a 

decupagem desses produtos. A separação ocorre por transcrição de todos os aspectos das falas, 

efeitos de áudio e representações visuais por tempo e posicionados estrategicamente em uma 

tabela. Dessa maneira, os trechos assuntos podem ser rotulados de acordo com um dos 14 temas: 

educação, saúde, segurança, infraestrutura, candidato, economia, Brasil, temas político-sociais, 

meio ambiente, desqualificação, relações, Lula e religião. Após isso, os dados são convertidos 

para porcentagem que ilustra a importância que cada candidato deu para determinados assuntos. 

Essa pesquisa também será feita nas eleições presidencias de 2022 e inclui as propagandas 

realizadas pelos candidatos a governadores de cada estado do Brasil. O grupo usará a técnica 

descrita para mapear os conteúdos de propagandas audiovisuais presidenciais e governamentais 

e relacionar com a área de interesse de cada pesquisador vinculado ao grupo. Portanto, pela grande 

extensão da pesquisa já realizada pelo CEL em anos anteriores, traça-se um perfil do candidato 

para análise.  
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Sabe-se que os registros sobre a memória negra no Brasil são pouco documentados, ou melhor, 

são marcados pelo silenciamento na constituição da história do país, assim como no mundo. Foi 

pensando nisso que esta pesquisa propõe como objetivo compreender os funcionamentos 

discursivos sobre o que é ser negro no Sul do Brasil, especificamente, em Curitiba (PR). A partir 

de um recorte na constituição de arquivos de memória, propomos questionar sobre quem são os 

sujeitos negros, e como se estabelece a relação dessa identidade com a constituição 

hegemonicamente branca no sul do país. O campo de estudo é a Sociedade Operária Beneficente 

13 de Maio, que foi fundada por negros libertos e serviu como local de resistência. Partindo das 

noções teóricas de projeção imaginária e de sujeito, este trabalho se desenvolve à luz da Análise 

de Discurso pecheutiana. A composição do arquivo foi feita no espaço digital, sendo assim, o 

arquivo é organizado por reportagens de sites que, em sua maioria, visam retratar a história do 

estado do Paraná. Obtendo, parcialmente, os resultados da pesquisa, tornou-se possível indicar 

que a Sociedade 13 de Maio (nomeada dessa forma em sua fundação) marca a trajetória e a 

construção dos sujeitos que foram transformados por ela. A exemplo disso, apresenta-se um 

recorte do corpus que demonstra a relação da atualidade e do passado para constituição da 

memória da 13 de Maio: “hoje já se admite a convivência entre as (saias) brancas longas e as 

curtas com estampas de oncinhas”. Nesse trecho, o enunciador (homem, jornalista e branco) 

aponta para o contraste da convivência, na atualidade, entre dois tipos de saias usadas por 

mulheres, o que remetem a uma representação de público. As “saias longas brancas” retratam as 

saias de ração utilizadas por mulheres pertencentes à religião da Umbanda de origem afro-

brasileira, materializando a tradição da cultura negra. As “saias curtas de oncinhas” marcam a 

mudança de público que passou também a frequentar a 13 de Maio, nesse sentido, a relação que 

se estabelece é o encontro entre a memória da população negra e a atualidade, que pode não estar 

diretamente ligada à Umbanda. Mas que, sobretudo, encontra ali um espaço de convívio social. 

A sociedade, em princípio, serviu para inserir social e juridicamente a população negra de 

Curitiba, que não se encontrava integrada à estrutura social da época. Ao longo das décadas, a 

Sociedade 13 de Maio sempre atendeu ao propósito de reunir os sujeitos negros, registrando suas 

histórias, a partir das quais podemos acessar os discursos sobre o sujeito negro, à época. 
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A presente pesquisa realizou uma investigação do estado da arte sobre a produção acadêmica 

relativa às Indicações Geográficas (IGs) no Brasil. Ou seja, foram buscadas menções e discussões 

sobre IGs em artigos publicados em periódicos nos quais se discutem temas relacionados à 

propriedade intelectual e à inovação. A justificativa para a pesquisa foi a identificação do 

andamento do debate que é tratado na literatura, dado que a utilização desse instrumento de 

valorização de ativos intangíveis é bastante recente no país. As IGs compreendem-se como um 

selo de reconhecimento para os produtos que se destacam pelos saberes locais de uma 

determinada região. Ao ser institucionalizado no Brasil, pela Lei 9.279 de 14/05/1996, a 

atribuição de emitir as IGs ficou sob responsabilidade do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), vinculado atualmente ao Ministério da Economia. O reconhecimento da IG 

pode ocorrer de duas formas, seja pela Indicação de Procedência (IP) ou pela Denominação de 

Origem (DO). Sendo a primeira um atestado do reconhecimento da reputação da região que é 

produtora de um bem, e a segunda referente à diferenciação do produto devido às condições 

regionais e aos saberes locais. A metodologia utilizada foi a revisão sistemática de literatura dos 

trabalhos publicados sobre o tema. O objeto para análise qualitativa foram os artigos publicados 

em revistas e periódicos brasileiros selecionados que tratam do tema das IGs. São elas: Caderno 

de Prospecção; Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional; Revista de Economia e 

Sociologia Rural; Estudos Sociedade e Agricultura; e Revista de Política Agrícola. O que se 

observou é que o tema é tratado pelos pesquisadores, empresas, setor público e demais atores 

envolvidos no registro das IGs, como sendo oportunidade de política pública na discussão sobre 

inovações, atestado de qualidade e, principalmente, preservação do saber local tradicional como 

um patrimônio cultural regional. Por fim, a partir da pesquisa foi possível concluir que desde o 

ano de 2015, que foi o boom das publicações sobre IGs, a discussão vem se difundindo e chegando 

a produzir efeitos práticos. Por exemplo, muitas regiões apresentadas pelos artigos de prospecção, 

que sugerem potencialidades de regiões produtoras, receberam o registro de IG nos últimos anos. 

Porém, com a revisão de literatura, notou-se que as prioridades para a consagração das IGs 

diferem-se de acordo com as especificidades locais, afastando cada vez mais a possibilidade de 

consenso sobre a finalidade do registro e o pleno uso do signo distintivo. 
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Segundo a Teoria Geral da Expertise (TGE) proposta por Anders Ericsson, a prática deliberada é 

a regra de ouro para que qualquer indivíduo se desenvolva para conseguir obter um desempenho 

em nível de excelência em domínios como os esportes, a música, a medicina, entre outros. Trata-

se de um tipo de prática que envolve sete princípios, a saber: (1) uso de modelos de práticas 

oferecidos por experts; (2) definição de objetivos definidos; (3) saída da zona de conforto; (4) 

atenção plena durante a prática; (5) obtenção de feedback por um tutor, treinador ou professor; 

(6) uso de representações mentais eficazes e, finalmente, (7) busca por modificações de 

habilidades em relação àquelas que o indivíduo já tinha antes da prática. O objetivo desta pesquisa 

é verificar se o pianista César Camargo Mariano vivenciou os princípios da prática deliberada ao 

longo de sua carreira. Este músico possui os atributos de um expert no campo do piano popular, 

devido ao seu destaque na área e ao reconhecimento de sua expertise pelos seus pares. Para isso, 

foi feita uma pesquisa de cunho documental, em que o livro autobiográfico intitulado “Solo” foi 

lido e transcrito, com o uso do programa Office 365. Em seguida, os trechos selecionados da obra 

para interesse desta pesquisa foram submetidos a uma análise de conteúdo, com o auxílio do 

programa n-Vivo, conforme os pressupostos de Klaus Krippendorff. Os resultados da análise 

mostram evidências que no decorrer da vida de César Camargo todos os princípios da prática 

deliberada foram vivenciados pelo músico, ainda que de forma inconsciente, reforçando, assim, 

a TGE. Esta pesquisa poderá auxiliar na elaboração de uma pedagogia que tenha como objetivo 

o desenvolvimento da expertise do pianista popular brasileiro pela perspectiva da teoria em 

questão. Este estudo faz parte do projeto guarda-chuva intitulado “A psicologia da expertise do 

pianista popular brasileiro”, desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa Música e Expertise da 

Universidade Federal do Paraná, o GRUME. 
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O projeto de Iniciação Científica teve como objeto de estudo a poesia marginal, sendo amparado 

pela antologia reunida pela autora Heloisa Buarque de Hollanda, na obra "26 poetas hoje", que 

apresenta poesias de 26 poetas com obras de 1975. Através de diferentes materiais, para além da 

antologia, buscamos entender qual foi a importância da poesia marginal no Brasil dos anos 70, e, 

além disso, focamos em analisar a presença da poesia marginal nos livros didáticos do ensino 

médio brasileiro, com a finalidade de refletir sobre como esse gênero textual é exposto aos alunos 

e seu papel na formação dos discentes como leitores. Através, então, de leituras referentes a poesia 

marginal, discussões sobre o tema em encontros e leituras sobre formação de leitores, pudemos 

refletir sobre os mais diferentes aspectos e perspectivas da poesia marginal, para então dar início 

nas análises de livros didáticos do ensino médio brasileiro. Nos primeiros resultados de análises 

que colhemos até o momento, percebeu-se que a poesia marginal está presente nas trilhas didáticas 

muito mais pelos seus aspectos formais, do que propriamente de temática. Temos o interesse em 

prosseguir buscando nos materiais a presença e diferentes formas possíveis de apresentar aos 

alunos o importante papel histórico, cultural e sociopolítico que a poesia marginal teve na história 

do Brasil, tanto como na literatura e manifestação cultural, quanto como ato político e social. 

Contudo, na pesquisa, não perdemos de vista as dificuldades que podem surgir com a intenção de 

abordar as temáticas presentes na poesia marginal, visto que tendem a possuir um cunho polêmico 

e sem censuras, e temos como objetivo analisar diferentes formar propostas de trabalhar essas 

questões em sala de aula. Além disso, é de interesse da pesquisa repensar em formas as quais 

esses temas podem ser tratados de maneira que a literatura se aproxime da realidade dos alunos, 

possibilitando uma leitura crítica, na qual o aluno consiga tirar aprendizados aplicáveis em sua 

vida, e que sirva de apoio na formação dos alunos como leitores letrados. 
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A CRIMINALIZAÇÃO COMO PROMOTORA DA PRECARIZAÇÃO DO 

TRABALHO: UM EXAME SOBRE AS BARREIRAS DA PENA À DIGNIDADE DO 
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A presente pesquisa objetivou compreender como a criminalização, em especial através da pena 

de prisão, atua na erosão das habilidades e vínculos laborais do criminalizado, sendo o trabalho 

entendido como elemento identitário e dignificador do cidadão, núcleo central e referencial 

simbólico da sociedade. Evidenciou-se como a criminalização rompe a ligação entre indivíduo e 

trabalho, psicológica e socialmente, ou seja, constituindo a criminalização obstáculo à tentativa 

de retorno do criminalizado ao mercado de trabalho, o que se dá nas esferas cultural e 

institucional. Trata-se de estudo eminentemente exploratório, ainda que com aspectos descritivos 

e explicativos, mesclando a pesquisa mormente bibliográfica com levantamento e estudo de caso. 

A construção teve início na assimilação desses efeitos obstantes a partir da seletividade penal 

(antes do cárcere), nas obras de RUSCHE e KIRCHHEIMER, MELOSSI e PAVARINI, Jessé 

SOUZA, Aldacy COUTINHO e Gianluigi PONTI, da desumanização do preso (durante o 

cárcere), nos ensinamentos de GOFFMAN, Bruce WESTERN e Christopher MULLER, e da 

estigmatização do criminalizado (fora do cárcere), nas contribuições de Guy STANDING, 

Katherine BECKETT, Pery SHIKIDA, Mary PATILLO, Jeffrey KLING e David WEIMAN, 

dentre outros. Esse levantamento teórico alicerçou a caracterização de uma política criminal 

cultural e institucionalmente voltada à exclusão social dos criminalizados por meio, dentre outros 

aspectos, do desmantelamento das suas habilidades laborais e possibilidades empregatícias, o que 

se evidencia na jurisprudência da Justiça do Trabalho. Buscou-se apresentar a face concreta dessa 

política através dos indicadores sociais dos aprisionados do Paraná, bem como dos registros dos 

detentos atendidos pelo Centro de Medidas Socialmente Úteis do Fórum Criminal de Curitiba, 

atingindo-se determinados vislumbres esperados, mas bastante prejudicados pela falta ou 

incompletude de dados disponíveis, apontando-se o abandono institucional dessas informações 

de primeira importância, o qual, juntamente com a erosão dos criminalizados enquanto 

trabalhadores, foi explorado em atendimentos a detentos paranaenses, bem como em entrevistas 

com membros da Pastoral Carcerária de Curitiba. Finalmente, através de ações da referida 

Pastoral e de projetos do Conselho da Comunidade de Curitiba, buscou-se apresentar, ainda que 

superficialmente, possibilidades operacionais do sistema de Justiça Criminal observantes à 

preservação da dignidade dos aprisionados na dimensão da capacidade laboral e da 

empregabilidade. 
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Esta pesquisa de Iniciação Científica tem como temática a produção de conhecimento sobre os 

manuais escolares de Física e está inserida em projeto financiado pelo CNPq. Com a existência 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que distribui gratuitamente os Livros Didáticos 

para as escolas públicas, houve um crescimento nas pesquisas que tem como foco os Livros 

Didáticos. Segundo Choppin (2004) há dificuldades em fazer estudos de revisão sobre a temática 

dos manuais escolares, pois as produções estão dispersas em publicações de diferentes campos. 

Com isso, justifica-se aqui a necessidade da realização de balanços periódicos para verificar o 

avanço do conhecimento e apontar as lacunas para orientar novas pesquisas. Neste projeto, 

manteve-se como objeto o livro didático, com recorte temático em torno da avaliação, pois é um 

tema que é considerado de grande importância no campo do Ensino de Física, mas pouco 

explorado como foco de pesquisa. Metodologicamente, a pesquisa se caracteriza como estado do 

conhecimento, de natureza documental, com análise do conteúdo a partir de categorias pré-

definidas. O corpus documental foi constituído com trabalhos publicados nos seguintes periódicos 

do campo do Ensino de Física e Ciências, qualificados pela CAPES: Caderno Brasileiro de Ensino 

de Física e Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Os trabalhos estão 

disponíveis nas páginas da web de cada revista, em publicações anuais. Dadas as dificuldades 

encontradas para localizar os artigos nas bases, optou-se por duas formas de busca: pelas palavras 

chaves pré-selecionadas e posteriormente pela busca volume a volume em todo o período de 

existência do periódico, abrindo os artigos e verificando a presença dos temas de interesse. A 

busca a partir das palavras chave foi realizada com os seguintes descritores: avaliação, retenção, 

reprovação, rendimento escolar, livro didático, livros didáticos, manual escolar, manuais 

escolares, manual didático, manuais didáticos e PNLD. Foram encontrados 97 artigos publicados 

no Caderno Brasileiro de Ensino de Física (1986-2022) e 5 artigos publicados na Revista 

Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (2001-2021). Entre os resultados destaca-se que 

predominam os artigos de avaliação do próprio livro, seja quanto aos conteúdos ou atividades; e 

evidenciou-se também a presença de relações entre o livro e a avaliação da aprendizagem, 

focalizando assuntos específicos. 
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ARBITRAGEM E EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO: A IMPORTÂNCIA DA 
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COMMODITIES 
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O presente projeto tem por objetivo principal estudar e analisar a arbitragem no âmbito do direito 

agrário brasileiro voltado à exportação de commodities, com a finalidade de explorar os tipos 

contratuais atinentes a essa prática comercial, e as diferentes construções de cláusulas 

compromissórias e convenções arbitrais, verificando as vantagens e desvantagens da inserção 

desses artifícios a depender das particularidades contratuais. O método de trabalho é, em um 

primeiro momento, desconstrutivista e descritivo, relativamente ao desmembramento do processo 

de produção e exportação de commodities agrícolas e estudo e categorização de suas partes; e em 

um segundo momento, exploratório, em busca de identificar os conflitos desse meio e procurar a 

solução mais adequada na esfera arbitral ou judicial. A pesquisa aponta que o Poder Judiciário 

atualmente não possui condições de sustentar um monopólio estatal na resolução de conflitos 

agrários, devido à falta de especialidade, condições físicas, estruturais, e inclusive culturais, 

dificuldades estas que motivariam inúmeros processos a demandar anos para serem resolvidos, 

trazendo prejuízos ao setor agrícola e impedindo o crescimento. Desse modo, surge a arbitragem 

como método mais adequado de resolução conflitos nos contratos agrários. Isso porque a 

arbitragem para a resolução de conflitos apresenta diversas vantagens nas relações do 

agronegócio, em particular nos contratos agrários, pois existente a confidencialidade nos 

documentos, nos resultados e na preservação da imagem dos envolvidos, torna-se um 

procedimento mais celebre e rápido. Esta vantagem em relação ao tempo que leva o Poder 

Judiciário para resolver as mesmas questões, impede muitos prejuízos, como o perecimento do 

produto da safra, quebras de contratos da rede produtiva como transporte e armazenagem, bem 

como evita reflexos no mercado, sobretudo nos preços dos produtos. Do todo, tem-se que o Poder 

Judiciário, atualmente, não se mostra a melhor opção para resolução de conflitos agrários, uma 

vez que não dispõe de estrutura, eficiência, técnica e segurança para os contratantes envolvidos 

na produção agrícola. 
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A presente pesquisa teve como seu objetivo geral evidenciar a desigualdade na distribuição e o 

uso exaustivo dos recursos ambientais e terras na América Latina como produto do sistema 

capitalista, a fim de tratar dos desafios à efetivação da justiça socioambiental. Para tanto, fez-se 

necessário o uso do conceito de “neoextrativismo”, elaborado por teóricos do viés socioambiental 

latino-americano, caracterizando tal categoria e explicitando suas origens, remontadas à 

mentalidade colonial do capitalismo mercantilista Europeu no “Novo-Mundo”, agravada pelo 

capitalismo industrial. Para tanto, demonstrou ser o extrativismo a base do capitalismo mercantil 

e, por conseguinte, de todo o processo exploratório de colonização na América Latina e da 

estruturação da economia-mundo. Isso posto, foi possível evidenciar a permanência da 

mentalidade colonialista e desenvolvimentista, passando pelo surgimento do capitalismo 

industrial até os dias de hoje, com novos atores mundiais nos papeis de metrópole, acarretando o 

que Maristella Svampa conceitua como o “modo de acumulação neoextrativista”. Visando 

demonstrar os danos e impactos causados pelo neoextrativismo no continente latino-americano, 

tanto na perspectiva ambiental, quanto na territorial e das comunidades locais, utilizou-se o 

conceito de “utilidade pública”, elegendo a realidade brasileira para uma breve análise 

jurisprudencial no que tange à significação do conceito para a tomada de decisões que envolvem 

questões socioambientais. Foi possível identificar, dessa maneira, a permanência de fato do 

sistema destrutivo evidenciado na primeira fase da pesquisa. Ao final, considerando todo o 

exposto ao longo do trabalho, houve a análise acerca da efetividade dos objetivos, princípios, 

direitos fundamentais e meramente constitucionais dispostos no texto na Carta Constitucional de 

1988 em retornar uma preocupação com a justiça social aliada à equidade ambiental - chegando 

à conclusão de que, inobstante os pequenos avanços e esferas de proteção promovidos pela 

Constituição, seu alcance efetivo para os fins propostos é insuficiente. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1320 

QUESTÃO DA PUBLICIDADE NA ARBITRAGEM COM O PODER PÚBLICO: A 

INFLUÊNCIA DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS NO PROCEDIMENTO ARBITRAL 

Nº 202212038 

Autor(es): Giovanna de Araujo Trevisan 

Orientador(es): Eduardo Talamini 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Arbitragem, Poder Público, Publicidade 

 

Com a superação da resistência ao cabimento da arbitragem em litígios com a Administração 

Pública, observou-se um movimento de determinação das especificidades do procedimento 

arbitral empregado nessas relações. O presente estudo se dirigiu à análise da influência do 

princípio da publicidade no procedimento arbitral realizado com entes vinculados ao Poder 

Público, por meio de estudos dedicados sobre o tema na bibliografia nacional, especialmente em 

doutrinas recentes sobre o tema. A problemática levantada dizia respeito ao conflito de princípios 

provenientes da legislação de direito público e aspectos essenciais para a estrutura do 

procedimento arbitral, tendo em vista a (des)necessidade de compartilhamento do conteúdo da 

arbitragem envolvendo o Poder Público. As hipóteses levantadas foram (i) a confidencialidade 

faz parte da natureza da arbitragem; (ii) o princípio da publicidade é basilar para a atuação da 

Administração Pública; e que (iii) esses princípios entrariam em conflito em procedimentos entre 

particulares e entes públicos, devendo ser equilibrados pelo árbitro durante a arbitragem. Para o 

desenvolvimento do trabalho, serviram como materiais as produções doutrinárias nacionais, bem 

como os Regulamentos de Câmaras de Arbitragem de relevância nacional e o ordenamento 

jurídico brasileiro. A partir desta análise, empregou-se o método explicativo-descritivo e teórico, 

de modo que as conclusões do presente estudo foram provenientes dos raciocínios extraídos do 

conjunto de informações coletadas durante a pesquisa. Os resultados do trabalho revelaram que 

(i) a confidencialidade não é, de fato, ligada à natureza da arbitragem, cuja estrutura é mais 

vinculada à ideia de privacidade; (ii) que, por consequência, é possível o afastamento da 

confidencialidade do procedimento arbitral; (iii) que a publicidade mantem-se como elemento 

essencial da Administração Pública, tendo sido expressamente protegida nos procedimentos 

arbitrais com o Poder Público via modificação na Lei de Arbitragem; (iv) que eventual conflito 

de princípios no procedimento arbitral deve observar o conteúdo concretamente discutido, 

havendo categorias, cuja necessidade de publicidade é determinada em lei, independentemente da 

vontade das partes, e categorias, cujo interesse das partes deve ser analisado pelo árbitro para 

prevalência de um princípio; e (v) que a publicidade determinada em procedimento arbitral não 

atinge a accountabilty do árbitro. Portanto, concluiu-se que a confidencialidade, elemento atrativo 

da arbitragem, é conciliável com o princípio da publicidade administrativa.   
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A telenovela Amor de Mãe foi a primeira obra de Manuela Dias no horário nobre e pretendia 

prender o público usando como recurso a emoção e o comprometimento com a realidade, com 

estreia na Rede Globo em 25/10/2019. A novela, que teve as gravações interrompidas pela 

pandemia do coronavírus, se desenrolou em duas fases: a primeira encerrada no dia 21/03/2020, 

a segunda exibida de 15/03/2021 a 09/04/2021. A trama acompanhou mães que amavam seus 

filhos de seu próprio jeito, com foco nas três protagonistas: Lurdes (Regina Casé), Vitória (Taís 

Araújo) e Thelma (Adriana Esteves). Além de Vitória, outra personagem preta conquistou 

protagonismo na narrativa, tornando-se também uma das mães com um arco complexo: Camila 

(Jéssica Ellen), a filha adotiva de Lurdes. Camila teve uma trajetória repleta de sofrimento: foi 

abandonada numa estrada quando bebê, foi atingida por uma bala perdida enquanto lecionava, 

descobriu que não podia ter filhos, teve de retirar o útero, foi atropelada em uma tentativa de 

assassinato, ficou temporariamente paraplégica, seu filho teve de passar por uma cirurgia de 

emergência e depois foi sequestrado pela sogra; sua mãe biológica foi assassinada pouco depois 

de elas se reencontrarem, sua mãe adotiva foi sequestrada e dada como morta. A partir da hipótese 

de que a proposta do estilo realista de Amor de Mãe tenha gerado incômodo em diversos 

espectadores por retratar sofrimento demais, sendo exibida durante tempos já difíceis (durante a 

pandemia da Covid-19), esta pesquisa tem como objetivo verificar as percepções do público no 

Twitter quanto à construção da trajetória de Camila na segunda fase da novela. Além do incômodo 

acerca do peso trazido pela tragédia do enredo em geral, foi possível perceber a insatisfação de 

parte do público com o condicionamento do arco de Camila ao estereótipo de mulher preta forte, 

que sobrevive a inúmeros sofrimentos. Assim, foram coletados e categorizados 12.652 twittes 

sobre a personagem Camila com uso do software Nvivo. A análise seguiu a perspectiva do método 

misto e foi norteada pela proposição de Supertemas, de Klauss Jensen e pela técnica da Análise 

de Conteúdo proposta por Laurence Bardin, a partir de três categorias de análise: raça, 

maternidade e trabalho. A hipótese para a conclusão é a de que em 2021 o público que acompanha 

e discute telenovelas nas redes sociais já não aceita nem aprova os mesmos estereótipos de gênero 

e raça que se repetiram à exaustão em tantas obras antecessoras. 
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O Estado de São Paulo foi um dos maiores receptores de imigrantes japoneses no Brasil. Desde o 

início das migrações, no século XX, a região recebeu embarcações nipônicas por conta das 

demandas provenientes da agricultura cafeeira. Em decorrência deste processo, ao longo do 

Estado foram constituídas colônias japonesas e, posteriormente, cidades nas quais observa-se a 

incidência de um expressivo número de japoneses e descendentes até a atualidade. À luz desta 

configuração, a presente pesquisa teve como objetivo geral refletir sobre as memórias de 

trajetórias de nikkeis (denominação utilizada para os descendentes de japoneses que nasceram 

fora do Japão ou para japoneses que vivem regularmente no exterior) do interior de São Paulo e 

os processos de construção de suas identidades e experiências coletivas. Além disso, buscamos 

descrever e investigar as experiências migratórias no interior do Estado, analisar arquivos pessoais 

e, também, os discursos identitários dos interlocutores em relação ao seu passado/presente 

nipônico e suas (auto) percepções de “brasilianidade” e “japonesidade”. A metodologia 

empregada combinou a análise de dados etnográficos constituídos em trabalho de campo 

presencial no interior de São Paulo, pesquisa bibliográfica e análise de fotografias. Por meio da 

integração destes métodos, chegamos a alguns resultados principais sobre a questão basilar da 

pesquisa, a constituição identitária de nikkeis no grupo estudado. A partir da análise da 

bibliografia sobre o tema de constituição de identidades nikkeis no interior de São Paulo e do 

trabalho de campo, compreende-se que as expressões de si e do outro, inerentes às vivências 

sociais destes grupos, estão profundamente marcadas por relações ambíguas com aspectos 

culturais japoneses e brasileiros. Ademais, um outro elemento se mostrou proeminente na 

vivência dos interlocutores, o processo de envelhecimento. Esta noção foi constantemente 

abordada em campo e marcou as expressões sobre condições atuais de vida e construções de 

memórias do passado. Em linhas gerais, as questões anteriormente citadas evidenciam a 

complexidade intrínseca ao processo de formação das identidades de nikkeis no interior de São 

Paulo, pois, ao analisarmos as visões e expressões de mundo dos interlocutores, nos deparamos 

com uma realidade repleta de transmutações nas relações entre tradições culturais brasileiras e 

japonesas, atravessadas e constituídas por memórias de pessoas no inverno da vida. 
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MEMÓRIA CÊNICA DE CURITIBA DA DÉCADA DE 1990 
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A preservação da memória de um espaço geográfico em determinado período possibilitou não só 

virtualização para o entendimento futuro mas também trouxe uma luz sobre muitos 

questionamentos contemporâneos. Esta pesquisa de Iniciação Científica orientada pelo Dr. Allan 

Valenza, professor e atual coordenador do curso de Produção Cênica da UFPR, possuiu como 

objeto a memória da dramaturgia em Curitiba na década de 1990. Para esta pesquisa pudemos 

contar com a contribuição feita pelo escritor Ignácio Dotto Neto, que nos cedeu materiais gráficos 

e de divulgação, entrevistas com artistas e peças originais, além de diversos documentos 

administrativos de espaços e companhias cênicas de Curitiba da década de 1990. A metodologia 

de pesquisa desenvolvida consistiu na transcrição, catalogação e digitalização do material a ser 

preservado. O material de pesquisa contém horas de entrevistas gravadas em 1996 com relevantes 

nomes do teatro em Curitiba desse período. Artistas como Ailton Silva Caru, Felipe Hirsch, João 

Luiz Fiani, Laerte Ortega, Mauro Zanatta, Paulo Biscaia e o Grupo Teatral Resistência que 

gravaram as entrevistas ao final da década de 1990. Outra obra que norteia a pesquisa é o livro 

"Diversidade" de Nelson de Sá. Através de softwares de edição, parte das entrevistas foram 

digitalizadas e limpas de muitos ruídos de fundo, interferências muito comuns em gravações 

amadoras, em especial nas feitas de forma analógica. Concluído estudo e breve síntese sobre 

trajetória do teatro na cidade de Curitiba desde sua fundação, material que também será editado 

para uma rápida retrospectiva para compor e contextualizar a produção audiovisual. Enfim, a 

proposta da pesquisa consistiu na preservação da memória que este valioso material carrega, 

assim como a possível adaptação para diversos formatos, mais atuais, dinâmicos e interessantes, 

onde as entrevistas foram editadas. Encontrar materiais digitais que complementem o estudo é 

um desafio, pela escasse ou inexistência de conteúdos sobre o período cênico da cidade nas mais 

populares plataformas digitais como o Youtube, por exemplo. A medida que a pesquisa tomou 

corpo e inevitavelmente relacionou a história com muitos dos dilemas e polêmicas do 

contemporâneo, percebemos mais da dimensão e impactos do universo cultural, assim como a 

carência de políticas públicas permanentes na constituição e preservação dos acervos. 
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OS PIONEIROS DA PSICOLOGIA NO BRASIL E O BEHAVIORISMO: REGIÕES 
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A história do behaviorismo do Brasil se concentra majoritariamente na disseminação dessa 

perspectiva a partir da chegada de Fred Keller em 1961. Este estudo faz parte de um programa de 

pesquisa que pretende mapear o debate acerca do behaviorismo antes da década de 1960. Este 

trabalho específico se concentra no debate feito pelos pioneiros da psicologia nas regiões Norte, 

Nordeste e Sul. Esta divisão regional ocorreu por esta pesquisa fazer parte de um projeto maior, 

no qual buscou-se compreender o panorama acerca do behaviorismo em todo o Brasil antes da 

vinda de Fred S. Keller. Para alcançar esse objetivo foram formuladas bibliografias de 24 dos 

pioneiros da psicologia nessas regiões sendo compilados 383 títulos publicados antes de 1960. 

Desses foram acessados 126 textos nos quais nos quais buscamos menções ao behaviorismo ou a 

termos relacionados. Dos autores pesquisados apenas 6 fizeram referências diretas ao 

behaviorismo, sendo que Arthur Ramos (AL) e Gabriel Munhoz da Rocha (PR) se mostraram 

críticos recorrentes. Por outro lado, Padre João Mohana (MA) se mostrou um simpatizante do 

Behaviorismo utilizando seus conceitos para interpretar comportamentos no contexto religioso e 

Sylvio Rabello (PE) utilizou estudos behavioristas para fundamentar novas formas de abordar a 

psicologia. Outros autores mencionaram apenas superficialmente o Behaviorismo. Observou-se 

que o behaviorismo, nas obras analisadas, foi citado atrelado a posicionamentos tanto positivos 

quanto negativos antes de 1961. E, ainda que o debate sobre o behaviorismo no Brasil na primeira 

metade do século passado tenha se concentrado no eixo Rio de Janeiro - São Paulo – Minas Gerais, 

autores das demais regiões do país também se ocuparam de discutir essa perspectiva, mesmo que 

não se tenha encontrado autores que se intitulassem behavioristas. 
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O processo de avaliação de curso por parte dos participantes é importante para identificar 

possibilidades de aprimoramentos. O objetivo deste estudo foi avaliar as percepções e satisfação 

de docentes acerca do curso “Acolhimento em saúde mental”, que faz parte do Programa 

Formativo "Mycelium: (re)construindo conexões na educação”. O curso foi disposto na 

plataforma UFPR Virtual, dividido em 6 módulos, de modo a abordar o tema da saúde mental no 

contexto educacional, ensinando estratégias de acolhimento a alunos e formas de 

encaminhamentos a outros profissionais, quando necessário. Houve 37 participantes que 

concluíram o curso e responderam a um formulário online anônimo com duas questões abertas, 

sobre a possibilidade de aplicação na prática profissional dos conteúdos e habilidades aprendidos 

e sobre a autopercepção do processo de aprendizagem. A média de idade das(os) participantes foi 

de 36,5 anos (DP 11,8), majoritariamente mulheres (30) e residentes principalmente no Paraná 

(27). Às respostas foi aplicado o método análise de conteúdo, emergindo 7 categorias, a saber: a) 

Parabenizações e elogios vagos (27 comentários); b) Parabenizações pelos materiais do curso 

(19); c) Relatos de ânimo positivo e/ou interesse em continuar estudando o tema  (4); d) 

Indicações de mudanças na atuação profissional pós curso (17); e) Indicações de benefícios para 

a vida pessoal  (10); f) Reflexões sobre si e cuidado de si  (13); e, por fim, g) Críticas quanto ao 

conteúdo (necessidade de mais bibliografia e/ou aprofundamentos)  (5). Os comentários sobre o 

curso foram positivos, assim como o foram as avaliações dos participantes sobre seu processo de 

aprendizagem. Na próxima edição do curso, serão fornecidas mais indicações de bibliografia, a 

fim de se superar uma das limitações apontadas enquanto os outros aspectos serão mantidos, 

devido sua alta aceitação pelo público-alvo. É importante que estudos futuros avaliem também se 

as mudanças relatadas pelos participantes após o curso são observadas na prática. 
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COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DO 
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As competências socioemocionais são extremamente importantes para uma vida plena, para alta 

satisfação nas relações interpessoais e conquistas no âmbito profissional. De acordo com a Teoria 

do Big Five existem cinco grandes fatores de competências socioemocionais, sendo um destes a 

Abertura ao novo, o qual envolve a vontade de experimentar coisas novas, realizar atividades 

imaginativas, artísticas e apresentar curiosidade. Comumente, se diz que pessoas com alto escore 

em abertura pensam além do senso comum ou “fora da caixa”. Este estudo objetivou investigar 

essa competência em estudantes do Ensino Médio. Participaram 528 adolescentes do primeiro 

ano do Ensino Médio, de Fortaleza, de escolas integrais, sendo 274 da escola profissional e 254 

na escola não profissional, maioria do sexo feminino (n=333; 63,1%), pardos (n= 289; 54,7%), 

pertencente a uma religião cristã (n=386; 73,1%) e com mães que estudaram até o ensino médio 

(n=272; 51,5%). Os estudantes responderam ao Instrumento SENNA (Social and Emotional or 

Non-cognitive Nationwide Assessment). Dentre os participantes, 17,4% teve escore suficiente 

para ser classificado como abertura emergente, 6,8% baixa, 66,3% capaz e 9,5% muito capaz. 

Quando se examinam os dados das facetas da competência de abertura, nota-se que a que os(as) 

alunos estão com mais dificuldades se refere a curiosidade (43,8% na classificação baixa) e na 

que há maior nível de bom desempenho é na imaginação artística (28,4% no muito capaz). Estes 

resultados demonstram ser urgente a aplicação de estratégias para desenvolver esta competência, 

pois está associada, conforme meta-análises, a alta escolaridade, a profissões relacionadas a 

descobertas e invenções, a maior aceitação da diversidade humana e a índices de saúde mental. 

Ademais, é necessário verificar o quanto as estratégias pedagógicas vigentes contribuem para 

reduzir a abertura ao novo, tolhendo vozes, vontades e inspirações. Portanto, esse estudo denúncia 

baixo escore de abertura ao novo, destacando a importância que a comunidade escolar aplique 

estratégias para aumentar essa competência socioemocional.  
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CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO E TRANSIÇÃO 
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A agricultura de grande escala, intensiva no uso de insumos químicos, contribui para ampliar o 

desmatamento, a poluição hídrica e a contaminação dos solos. Diante disso, é importante buscar 

alternativas para reduzir os impactos ambientais e contribuir para a qualidade de vida das pessoas. 

Uma das alternativas possíveis é uma transição agroecológica, caracterizada por uma mudança de 

um sistema agrícola degradante e insustentável para um sistema agrícola e agroalimentar mais 

sustentável. O objetivo da pesquisa consiste em averiguar como os processos de transição 

agroecológica podem potencializar o desenvolvimento de territórios rurais, bem como identificar 

projetos e iniciativas que potencializam a transição agroecológica no litoral do Paraná. Como 

método, se utiliza a pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturadas com atores chaves 

(públicos, privados e associativos) no litoral do Paraná. Foi elaborado questionário 

semiestruturado com 9 perguntas, que foi aplicado em 6 entrevistados. Como resultado parcial, 

foi possível compreender a importância de tal tema e constatar que ainda há poucos estudos sobre 

esta temática no litoral paranaense, mostrando a importância de novas pesquisas. Constatou-se 

que existem projetos e instituições que apoiam o processo de transição agroecológica 

contribuindo para divulgação e mudança de perspectivas nas práticas agropecuárias, porém ainda 

são relatadas muitas dificuldades como: falta de investimento do governo, necessidade de 

políticas públicas, falta de técnicos para orientar o processo de transição, além disso, foi 

mencionado que a presença de grande número de Unidades de Conservação no litoral do PR, e 

suas legislações, não motivam os agricultores a ingressarem no processo. Mesmo assim, existem 

potencialidades no processo de transição agroecológica. De acordo com os entrevistados a 

transição agroecológica é buscada pela melhoria da saúde e da renda familiar, o processo é 

favorecido por estarmos em um ambiente rico em biodiversidade e com clima propício para a 

produção agroecológica, levando em consideração que estamos inseridos no bioma mata atlântica. 
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O DIREITO NATURAL NA PRÁXIS POLÍTICA: AUTORITARISMO,  DIREITOS 

HUMANOS E DEMOCRACIA NO PENSAMENTO TOMISTA NO BRASIL DO 

SÉCULO XX 

Nº 202212056 

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: Direito Natural, José Pedro Galvão De Sousa, Tomismo 

 

O presente trabalho se volta para a produção teórica de José Pedro Galvão de Sousa, tendo por 

plano de fundo o pensamento jusnaturalista católico no Brasil do século XX. Pretende-se delinear 

os principais aspectos da concepção de direito adotada pelo autor, identificando sua posição em 

relação a temas centrais da Teoria do Direito, tal como subjetividade jurídica, autoridade, validade 

normativa, direitos humanos e democracia. Tratando-se de figura polêmica e de grande impacto 

no mundo acadêmico e jurídico paulista, José Pedro Galvão de Sousa é personagem ainda pouco 

aprofundado nos estudos da história do pensamento jurídico brasileiro, o que torna relevante e 

necessário trazer à luz, de modo crítico e analítico, as nuances de suas ideias no âmbito da política 

e do direito. O estudo fará uso da metodologia bibliográfica-documental, extraindo seus dados de 

fontes primárias e secundárias, isto é, das obras e escritos do autor analisado, e de trabalhos e 

pesquisas já realizados sobre o tema, provenientes tanto da historiografia quanto da Filosofia do 

Direito. Como conclusão do estudo, foi possível traçar alguns raciocínios centrais nas abordagens 

de Galvão de Sousa, tal como a veemente crítica ao direito abstracionista inspirado em valores 

iluministas, à concepção individualista de democracia e Estado e ao apagamento dos corpos 

sociais intermediários, como a família, o município e os órgãos de classe. Inspirado em Aristóteles 

e Tomás de Aquino, o jusfilósofo propõe um sistema jurídico atido ao desenvolvimento sócio-

histórico de uma comunidade e necessariamente orientado a valores cristãos de direito natural 

objetivo, que devem ser seguidos seja pela sua propagação ou por sua imposição legal. 

Distinguindo-se das correntes racionalistas e individualistas de Direito Natural, Galvão de Sousa 

delineia um jusnaturalismo de inspiração medieval, ponderando suas abordagens com o ambiente 

cultural hispânico de um cristianismo tradicionalista efervescente com a centralidade político-

jurídica da Igreja. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1329 

OS CONDENADOS DO ESPAÇO URBANO: BREVE ESTUDO DE CASO A PARTIR 

DA DINÂMICA DE OCUPAÇÃO E DO PERFIL POPULACIONAL DA OCUPAÇÃO 

NOVA ESPERANÇA - CAMPO MAGRO/PR 
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O presente  foi resultado de uma observação e sintetização de experiências obtidas com visitas de 

campo, análise processual e de relatórios de estudo técnico realizados a partir de projetos e 

coletivos de extensão universitária. A Comunidade Nova Esperança, situação a qual se pesquisou, 

é uma área ocupada por aproximadamente 1.100 famílias, em situação de vulnerabilidade 

econômica e social, muitas delas de migrantes e/ou refugiados. A ocupação ocorreu em área 

pública que não tinha destinação de uso desde 2009, com o fechamento da Fazenda Solidariedade, 

que era um espaço dirigido pela Fundação de Assistência Social (FAS), de Curitiba, apesar de 

localizada no município de Campo Magro. O imóvel foi cedido em 2012, pelo prazo de 20 anos, 

para o Governo do Estado do Paraná, que não estabeleceu destinação específica ou manteve o uso 

da área pública. A ocupação inicialmente contou com aproximadamente 400 pessoas, e aconteceu 

no dia 25 de maio de 2020, sob organização do Movimento Popular por Moradia (MPM). A área 

foi ocupada no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, no qual as famílias de baixa 

renda, diante das dificuldades intensificadas pela crise sanitária, migraram para áreas precárias 

ou, quando possível, para o compartilhamento de moradia. Isso significa concluir, no primeiro 

momento, que a queda de renda e aumento do desemprego, associados ao ônus excessivo com 

aluguel e à inércia estatal com relação a políticas de moradia adequada, produziram um novo ciclo 

de ocupações por famílias em situação de alta vulnerabilidade social e econômica que foram 

deslocadas das suas condições já anteriormente precárias de moradia. Essa pesquisa, portanto, 

buscou sintetizar um breve estudo sobre a dinâmica de ocupação do espaço urbano tendo como 

orientação a noção de segregação socioespacial, em especial no contexto de Curitiba, resgatando 

elementos teóricos críticos sobre direito à cidade, relacionando-os com análise sobre o perfil dos 

ocupantes da Comunidade Nova Esperança. Isso foi realizado com o objetivo de responder as 

inquietações da hipótese inicial de que determinados grupos compostos por negros, latinos, 

imigrantes e refugiados são, numa analogia a Frantz Fanon, os condenados da terra (e do espaço 

urbano). Por condenados, entende-se que são esses grupos que mais sofrem ao serem deixados à 

margem da dinâmica de produção do espaço urbano. 
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O ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS E SUAS IMUNIDADES: PRÁTICAS 
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Através deste estudo, pretendeu-se analisar o Estatuto dos Congressistas, constante no artigo 53 

da Constituição Federal, especialmente das imunidades formal e material conferidas ao mandato 

dos parlamentares no Brasil. Através do estudo dessas prerrogativas, o intuito foi analisar a 

conformidade dos atos legislativos e das imunidades com o instituto da representação, com os 

valores da democracia. Para tanto, também foram analisados atos do Poder Judiciário no que diz 

respeito aos congressistas e as imunidades conferidas ao mandato dos representantes. Tem-se 

observado, no atual contexto político brasileiro, cada vez mais polêmicas relacionadas ao Estatuto 

dos Congressistas. A corda é esticada por todos os lados e os limites são testados a todo momento 

– por parte dos parlamentares, que colocam à prova a extensão e amplitude, por exemplo, da 

imunidade material, através de declarações cada vez mais polêmicas; e por parte dos outros 

Poderes, que testam a democracia, o desenho institucional e os mecanismos de freios e 

contrapesos, através de interferências e omissões, testando suas capacidades de ingerência na 

esfera de controle do Poder Legislativo. Para tanto, foram estudadas e discutidas as principais 

bibliografias especializadas sobre o tema das imunidades parlamentares, bem como foi realizado 

estudo de caso do ex-deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, que teve seu mandato 

cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2021, em razão de desinformação sobre a urna 

eletrônica que este teria propagado através de vídeo ao vivo nas redes sociais em 2018 – o boato 

seria de que havia duas urnas fraudadas, que não aceitavam votos no atual Presidente da 

República. Através dessa decisão, o TSE cria um precedente no sentido de reafirmar a 

credibilidade da Justiça Eleitoral e da urna eletrônica, contudo, potencialmente perigoso à saúde 

democrática do Brasil, mas que os reais efeitos somente serão experimentados após as eleições 

de 2022. A bibliografia especializada aponta que quanto mais democracia é experimentada em 

um determinado país e sistema político, mais protegidas estão as imunidades dos congressistas, 

bem como estará protegido o mandato dos parlamentares eleitos através do voto popular e 

investidos de um mandato de caráter representativo do seu eleitorado. O poder de interferir no 

exercício da função parlamentar por parte de outros Poderes da República deve ser contido em 

nome do princípio da harmonia e independência entre os Poderes, constante no artigo segundo da 

Constituição Federal. 
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Qual é a prática de tratamento de dados da Universidade Federal do Paraná na oferta de redes 

públicas de internet aos seus estudantes? A partir dessa questão, a pesquisa identificou na Lei 

Geral de Proteção de Dados, responsável por regulamentar o tratamento dos dados pessoais, a 

necessidade de entender o funcionamento do tratamento de dados dentro da instituição. A lei 

surge através da observação da existência de um compartilhamento de dados pessoais entre 

empresas, responsável por customizar as experiências subjetivas com interesses políticos ou de 

vendas de produtos e serviços. Este trabalho tem como foco a análise da disponibilização de 

canais de acesso a sites, de que forma isso é feito nas redes públicas de internet, fatores para 

compreensão da relação entre a disponibilização dos canais de acesso, a utilização individual dos 

estudantes e possíveis interferências da instituição no tratamento dos dados que transitam nas 

redes. O questionamento inicial tem relevância prática, tornando necessária a análise de aspectos 

técnicos e do comportamento individual dos estudantes no uso das redes para a execução do plano 

de trabalho e análise dos resultados. Para tanto, foram utilizadas quatro metodologias: a pesquisa 

bibliográfica, o método exploratório, a análise documental e a pesquisa-ação. Desta forma, foi 

possível compreender o funcionamento das redes de internet pública ofertadas pela UFPR, 

conhecer as legislações vigentes sobre proteção de dados pessoais, compreender as normas 

técnicas de segurança de informação relacionadas à proteção de dados pessoais e articular tais 

elementos ao conceito de letramento digital. Como resultado, foi possível identificar dois 

protagonistas fundamentais no processo de uso das redes de forma segura dentro dos campi: a 

própria Universidade, por meio da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

responsável por tomar as medidas técnicas de segurança da informação ao disponibilizar redes de 

Internet públicas, e os estudantes, ao conhecerem boas práticas de uso de redes públicas de 

internet e adotarem comportamentos fundamentados no uso consciente de tecnologias, fator 

indispensável para garantir a segurança dos dados pessoais. A fim de garantir o conhecimento 

dessas boas práticas por parte dos alunos, outro resultado foi a criação de novos planos de trabalho 

dentro do projeto de pesquisa para pensar formas de conscientização para o bom uso de 

tecnologias e das redes públicas de internet da Universidade, a serem executados no edital 2022 

do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná. 
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A presente pesquisa explora o exílio brasileiro durante o período da ditadura civil-militar (1964-

1985) a partir da atuação da advogada Anina Alcântara de Carvalho. O objetivo é compreender 

em perspectiva o exílio brasileiro motivado pelas ações repressivas da última ditadura civil-militar 

e a redefinição da identidade e da militância da exilada. Essa pesquisa teve apoio em diversos 

documentos, dentre eles: documentos da repressão que estão no Sistema de Informação do 

Arquivo Nacional (SIAN); biografia de pessoa próxima da exilada como por exemplo O homem 

que morreu três vezes (2003); jornais da década de 50 a 70 do acervo da Hemeroteca Digital 

Brasileira e o testemunho da advogada publicado no livro Memórias do exílio (1978). Os 

problemas a serem abordados são os seguintes: Como o exílio no século XX, que é caracterizado 

por um processo de massificação devido a participação de vários segmentos sociais na vida 

política, pode redefinir a identidade e a militância da advogada exilada Anina Alcantara de 

Carvalho?  Além disso, como este fato afetou a vida e a percepção da exilada? Quais as 

motivações que impulsionaram o seu exílio voluntário? Quais as atividades políticas/militantes 

foram desenvolvidas, tanto no Brasil quanto no exterior pela advogada?A justificativa deste 

estudo se deve pelo relativo desconhecimento de: sua biografia, sobre sua atuação como advogada 

durante seu exílio, sua colaboração e ajuda nos casos de denúncia das perseguições sofridas pelos 

presos políticos dentro e fora do Brasil. A metodologia empregada é a análise e pesquisa 

documental, a partir da relação entre: 1) a historiografia do exílio; 2) os documentos históricos 

consultados à época do exílio de Anina, e; 3) e os conceitos mobilizados que esperam atribuir 

consistência analítica e descritiva ao fenômeno em questão. 
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O instituto do lawfare, cuja tradução literal para o português seria “guerra jurídica”, vem sendo 

utilizado como forma alternativa de guerra e como um mecanismo estratégico para fins político-

partidários. Recentemente, testemunhou-se exemplos de lawfare ocorridos em países da América 

Latina, com destaque às perseguições por parte dos sistemas de justiça a vários ex-presidentes 

progressistas. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objeto a investigação da Operação Lava-

Jato ocorrida no Brasil enquanto exemplo de lawfare. Para tanto, utilizou-se do método dialético 

e de pesquisa de cunho bibliográfico e documental para contextualizar o lawfare e indicar as 

principais mudanças ocorridas na doutrina e na prática jurídica durante a Operação Lava-Jato. 

Com os resultados parciais desta pesquisa percebeu-se que a instrumentalização do sistema de 

justiça utiliza massivamente do discurso contra a corrupção e de mecanismos transnacionais de 

persecução, que viabilizam a aplicação extraterritorial de legislação dos EUA. Verifica-se, assim, 

o uso abusivo da extraterritorialidade, que levou a punição de empresas brasileiras alvos da 

Operação Lava-Jato com multas pesadas. Neste sentido, a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) 

fortaleceu a referida Operação, pois viabilizou a punição de uma empresa envolvida em atos de 

corrupção mesmo não havendo participação direta de seus proprietários, bastando ocorrer ato que 

beneficie a pessoa jurídica, ou seja, mesmo que a empresa não tenha envolvimento direto com o 

suborno de funcionários públicos, responderá por atos de corrupção.  A delação premiada e o 

acordo de leniência também foram institutos aplicados de modo irregular nos desdobramentos da 

Lava-Jato, incluindo delações feitas com o delator encarcerado e vazamento das delações para a 

imprensa antes de se investigar a veracidade do que era denunciado. Outro ponto a se destacar é 

a utilização da condução coercitiva de investigados como forma de publicidade das ações da 

força-tarefa, isso porque a grande repercussão desses casos ajuda a sensibilizar a opinião pública 

a favor da legitimidade dos arbítrios cometidos, sendo um dos exemplos do uso da mídia como 

instrumento do lawfare. Assim, tais institutos e leis foram deturpados para atingir interesses 

contrários aos nacionais e a grande repercussão midiática da Operação Lava-Jato ajudou a 

sensibilizar a opinião pública a favor da legitimidade dos arbítrios cometidos em evidente uso do 

lawfare.  
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Devido ao seu alto grau de impacto ambiental e social, o setor da moda é de fundamental 

importância nos esforços voltados à agenda de Desenvolvimento Sustentável (YANG e 

HA‑BROOKSHIRE, 2019). Devido ao histórico de escândalos envolvendo mão de obra infantil 

e análoga a escravidão, a utilização de materiais sintéticos e de alto consumo hidrico e a alta 

geração de resíduos pelo consumo e descarte em ciclos curtos do fast fashion, estudos do setor 

têm apontado a crescente preocupação dos consumidores quanto ao desempenho socio-ambiental 

das marcas (FASHION REVOLUTION, 2021). Nesse quesito, a adoção de estratégias de design 

pautadas em maior transparência pode desempenhar papel crucial no relacionamento entre 

marcas, consumidores e outros atores na cadeia produtiva (BRUN et al., 2020). Esse estudo 

integra-se à pesquisa de doutorado em andamento no tema, e tem como objetivo apoiar a 

identificação e análise das estratégias de transparência para a sustentabilidade em serviços digitais 

no setor da  moda. Para tal, os procedimentos adotados foram: Revisão Bibliográfica Sistemática 

(RBS); Benchmarking de três empresas de confecção e venda de artigos de moda e de uma 

plataforma de classificação ética e descoberta de marcas de moda; Estudo de Caso com uma 

empresa local e seu serviço de reparo de calçados. A RBS identificou 39 estratégias relacionadas 

à transparência para a sustentabilidade, sendo organizadas em cinco categorias: Ações, Conteúdo 

Conversacional, Divulgação Corporativa, Indicadores de Qualidade e Sustentabilidade e 

Rastreabilidade. Com o Benchmarking procurou-se identificar em serviços digitais existentes 

como as estratégias de transparência eram aplicadas e quais variações poderiam surgir dessa 

aplicação. O Estudo de Caso foi realizado em uma empresa de Curitiba atuante no design e 

produção de calçados baseados em ecodesign, mais especificamente analisando o serviço de 

reparo prestado pela empresa. O estudo analisou as estratégias de transparência quanto à gestão 

dos resíduos no cenário atual do serviço, apresentando ao final proposições de melhorias ao longo 

da jornada do usuário. Como um dos resultados obteve-se um service blueprint que descreve 

ambos os cenários (atual e com as proposições de melhorias). Os resultados foram analisados com 

base no modelo teórico para diagnóstico da transparência em serviços proposto por Nicastro & 

Santos (2021). Conclui-se que as estratégias adotadas pelas empresas analisadas são 

caracterizadas por aspectos normativos e formativos para educação do consumidor, com uma 

lacuna de aspectos participativos. 
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A estratégia de Ciência Cidadã tem como objetivo realizar parcerias entre a população em geral 

e os cientistas, que atuam de forma coletiva na coleta de dados e nas análises de dados científicos. 

Em vista disso, a prática da ciência cidadã pode ser dividida em quatro formas: coleta de dados, 

processamento de dados, projetos baseados em currículos e projeto de ciência comunitária. Além 

disso, a ciência cidadã traz benefícios para todos que participam ativamente, auxiliando no 

aumento da capacidade de coleta de dados e aumentando a interação dos cidadãos com a ciência 

em eixos diferentes da sociedade. Esta iniciativa acaba aproximando a comunidade não acadêmica 

da ciência, possibilitando compreender os problemas reais da comunidade que precisam ser 

investigados e beneficiando a aprendizagem dos voluntários presentes no projeto. Devido a 

grande relevância que a Ciência Cidadã tem para a sociedade, seja a parcela dos acadêmicos ou 

dos cidadãos em geral, se torna relevante revisar os estudos que utilizam esse modo de fazer 

pesquisa. Dessa forma, essa revisão de literatura pode auxiliar para uma melhor compreensão do 

que é Ciência Cidadã e seus benefícios. Sendo assim, o principal objetivo deste estudo é analisar 

e revisar os estudos científicos internacionais, publicados nos últimos anos, que utilizaram como 

ferramenta a Ciência Cidadã. O desenvolvimento deste estudo, foram realizadas buscas na 

literatura científica, sendo utilizado a base de dados “Web of Science”. Os descritores e 

expressões utilizadas durante toda a busca foram "Citizen Science”. A busca se concentrou apenas 

em artigos publicados no exterior, podendo ser em qualquer idioma. Até o momento não foram 

contabilizados o número de artigos lidos e analisados. Os resultados e conclusões deste estudo 

serão publicados posteriormente, através do relatório final.   
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A arbitragem se proliferou no Brasil desde o advento da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96), 

tornando-se uma eficaz forma de colocar fim a disputas envolvendo direitos patrimoniais 

disponíveis. Com a Reforma da Lei de Arbitragem (Lei 13.129/15), o instituto, ainda que já fosse 

utilizado largamente em litígios envolvendo entes da Administração Pública, passou a ter 

segurança jurídica para tanto. Para permitir que a arbitrabilidade do direito tributário não seja 

vista como irracional, é que se faz necessário o estudo do contencioso tributário, desde as 

particularides dos processos administrativos fiscais, até as execuções fiscais, objetivo para o qual 

se presta o presente trabalho. Existem dois projetos de lei em tramitação no Senado Federal 

envolvendo arbitragem em matéria tributária. Tratam-se, neste diapasão, de projetos 

substancialmente distintos e que, igualmente, não se prestam a solucionar o mesmo tipo de 

problema. Enquanto o PL 4.257/2019, apresentado pelo Senador Antônio Anastasia, busca 

instituir a arbitragem tributária modificando a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), o PL 

4.468/2020, apresentado pela Senadora Daniella Ribeiro, traz a arbitragem como mecanismo 

destinado a solucionar controvérsias sobre matérias de fato no curso de fiscalização ou em ações 

judiciais encerradas. Com efeito, a principal hipótese deste estudo perpassa a demonstração da 

possibilidade de ambos os projetos serem pautados em conjunto, dando origem a um instituto da 

arbitragem tributária que tanto envolve o contencioso administrativo, como seja uma forma de 

defesa na execução fiscal. O principal resultado obtido, analisando-se os mencionados PLs, se 

refere ao instrumento legislativo que deveria ser escolhido para a criação da arbitragem tributária 

no Brasil. Trata-se, naturalmente, de questão formal que pode ter impacto relevante na 

constitucionalidade do instituto. Destarte, por ambos os projetos de lei terem objetos próprios, de 

fases distintas da constituição do crédito tributário, poderiam ser pautados em conjunto, 

maximizando o alcance da arbitragem tributária no Brasil. Em suma, possível a submissão da 

controvérsia tributária a esse meio heterocompositivo de resolução de conflitos, quer antes do 

início da fiscalização, quer durante o seu curso, quer, ainda, após o término de processo 

administrativo que constituiu a relação jurídica tributária, já no âmbito da execução fiscal. Sem 

que se olvide, por certo, das diretrizes constitucionais e legais, evitando eventual oposição da 

administração tributária e dos órgãos de representação dos entes federativos em juízo.  
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Para contextualizar as ações do projeto que desenvolvo, intitulado “O ambiente escolar durante e 

(pós)pandemia”, é preciso, primeiramente, falar sobre o coletivo do qual ele faz parte. O coletivo 

“EduCultura: Tecendo Territórios” é o resultado da transversalidade do projeto de IC 

“Desterritorialização/reterritorialização da escola: possibilidades para uma educação na 

(pós)pandemia” com outros dois projetos de extensão intitulados “Manuais e materiais didáticos: 

seus usos no ensino de Geografia e Matemática no Município de Matinhos” e “Espaços Culturais 

na/da Periferia: Territórios em Resistência”. O coletivo é formado por acadêmicos de diversos 

cursos da UFPR - Litoral, e busca atuar e realizar ações culturais/educacionais nos bairros 

periféricos de Matinhos. A preferência por atuar nesses bairros, se dá pela carência de outros 

projetos e ações voltados à cultura periférica. Especificamente no que se refere ao projeto que 

desenvolvo, meu objetivo é pesquisar como se constituiu o ambiente escolar no processo de 

desterritorialização pelo qual passou, com suas atividades sendo realizadas nas moradias dos 

educandos, bem como pesquisar se e quais mudanças o espaço escolar sofreu no processo de 

reterritorialização, ou seja, no retorno das atividades a este espaço. Para tanto, os procedimentos 

metodológicos foram a pesquisa bibliográfica – a fim de melhor compreender os conceitos de 

desterritorialização e reterritorialização, centrais na obra de Deleuze e Guattari – bem como a 

pesquisa-ação – visto que a transversalidade com os projetos de extensão possibilita um contato 

direto com as pessoas pertencentes às comunidades, por meio de ações como saraus literário, 

oficinas de serigrafia, diálogos líderes de capoeira, costureiras, associações de moradores, 

reuniões e conversas com educadoras e gestoras escolares. Especificamente com este último 

segmento, também foi realizado um questionário com questões direcionadas aos objetivos dos 

três projetos que compõem o coletivo. O questionário ainda está em fase de tabulação dos dados, 

mas já é possível observar que o processo de desterritorialização aponta para a importância de 

não limitar a educação à escola, visto que não é apenas no território escolar que se aprende e cria, 

ao contrário, a comunidade toda em quase qualquer espaço possuí maneiras de criar e significar 

ações com diferentes aprendizagens. O coletivo está presente desde 2021, e com essas e outras 

ações, esperamos compreender para potencializar os territórios culturais – afinal as escolas 

também são espaços culturais – presentes no município de Matinhos. 
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O PERFORMISMO DE GÊNERO NAS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS: CONTENÇÃO 

DE CORPOS FEMININOS E REFLEXO NO DIREITO 
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Palavras-chave: Audiovisual, Enquadramentos, Performismo 

 

A influência que o estereótipo de gênero socialmente estruturado, presente nas televisões, 

computadores e smartphones da população, e a falta de representatividade das diversidades, 

podem exercer controle sobre corpos femininos e contribuírem para a expansão da quantidade de 

pessoas intolerantes com o que é considerado diferente, a partir do conceito de enquadramento de 

Judith Butler. Tal análise visa construir uma perspectiva sobre a influência do performismo de 

gênero e do estereótipo imposto sobre os corpos femininos presentes no entretenimento midiático 

sobre a sociedade, auxiliando na precarização de vidas de mulheres e podendo influenciar no 

Direito. Procura-se interligar o exercício de controle dos corpos com o incentivo de crimes como 

agressões domésticas, racismo e feminicídio, analisando o contexto a partir da performatividade 

de gênero e controle dos corpos, relacionando Filosofia, Psicologia e Relações Sociais. Esse 

vínculo se mostra a partir da construção da identidade, em que o corpo é construído com base no 

seu entorno e também pela linguagem, que nomeia, classifica e instrui para que atenda a conceitos 

predefinidos. Esses enquadramentos formulados a partir da construção da identidade, 

principalmente de gênero, quando observados sob a ótica da mídia, podem influenciar 

negativamente ou positivamente. Em alguns filmes, como por exemplo ‘Meninas Malvadas’, 

observamos um padrão estético imposto ao gênero feminino por muito tempo, mesmo quando se 

trata da personagem que é tida como fora do normal. Esse padrão, quando muito consumido pela 

sociedade, pode atuar gerando frustrações nas mulheres que não atendem à ele, ocasionando 

diversos problemas, inclusive psicológicos, que fomentem a vulnerabilidade delas. Em 

contrapartida, produções audiovisuais podem atuar de forma positiva, como nas obras ‘Pequena 

Miss Sunshine’ e ‘Star Wars’, com personagens mulheres que representam fuga aos padrões de 

passarela e do conceito de princesa. Isso pode levar ao que Butler chama de melancolia, em que 

o ser, criado com conceitos previamente impostos pela sociedade, passa a fazer um 

autojulgamento a partir deles, repreendendo a si daquilo que não se encaixa, seja por conta do 

gênero, da sexualidade ou outras questões tidas como reprováveis, levando o sujeito a se auto 

conhecer e construir um processo de identidade, conduzindo à libertação/“despossessão” dos 

enquadramentos. A melancolia leva também a um reconhecimento do outro, podendo tornar-se 

instrumento para mobilizações sociais, quando contida, sendo, portanto, uma possível resposta ao 

problema aqui levantado. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E SAÚDE MENTAL: ESTUDO SOBRE A REDE LIBERSOL 
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Como forma de cuidado no território para a população em sofrimento mental, a política nacional 

de saúde mental prevê num de seus objetivos a geração de trabalho e renda para este público. 

Nesse sentido, se apresenta a economia solidária (ECOSOL) uma forma de comercialização 

guiada pelos princípios da autogestão, cooperação, igualdade e democracia. Os empreendimentos 

orientados por esses princípios sofrem diversas dificuldades e como forma de enfrentamento são 

criadas as redes de ECOSOL, compostas por atores sociais e instituições para apoiar e dar suporte 

ao desenvolvimento dos empreendimentos. O curso de Terapia Ocupacional da UFPR possui 

parceria com a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e Região Metropolitana- 

LIBERSOL, dentro desta colaboração está a presente iniciação cientifica (IC) com objetivo de 

identificar potências, barreiras e estratégias desenvolvidas pela LIBERSOL para o fortalecimento 

dos empreendimentos solidários, com especial foco às ações feitas em Redes Sociais. Como 

método para a realização do trabalho, é uma pesquisa de abordagem qualitativa, estruturada pela 

pesquisa-ação através da técnica de coleta de dados, diário de campo. Durante o período de 

vigência da IC as ações realizadas foram: Evento de extensão transmitido online, que contou com 

a presença de público diverso do Brasil inteiro, juntamente com feira online que ajudou a gerar 

renda para dois empreendimentos solidários em contexto de pandemia, postagem, administração 

das páginas online da rede LIBERSOL, participação das reuniões periódicas da LIBERSOL e do 

Conselho municipal de economia popular solidária (CMEPS) de Curitiba, confecção de 

publicações, auxilio e acompanhamento das feiras mensais de ECOSOL no campus botânico da 

universidade, mobilização de formas de captação de recurso através de campanha de doação de 

lacres de latinha, tampinhas e óleo usado para venda, realização de bazar nas feiras ECOSOL a 

partir das doações de alunos e arrecadação por meio de campanha de crowndfunding, tudo para a 

montagem do espaço café/loja solidário na UFPR, reunião com gestores dos centros de atenção 

psicossocial de Curitiba para apresentação da economia solidária e LIBERSOL, aula sobre a essa 

rede e suas ações em duas disciplinas do curso de terapia ocupacional, e envio de três trabalhos e 

apresentação em congressos. Dessa forma, durante toda a IC foi buscado conhecer e fortalecer a 

LIBERSOL através das diversas atividades e principalmente divulgar as ações dessa rede e 

conhecimento de ECOSOL em suas mídias sociais. 
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A ASSINATURA DOS CASOS DE FEMINICÍDIO: O QUE AS LESÕES E OS 

INSTRUMENTOS USADOS NA PRÁTICA DOS CRIMES PERMITEM 

COMPREENDER A RESPEITO DO FEMINICÍDIO? 

Nº 202212089 
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A presente pesquisa intentou compreender a abrangência tutelar do feminicídio e refletir acerca 

da assinatura do crime. Observou-se que a percepção social sobre a configuração do delito é o 

que o Judiciário tende a compreender. Nesse aspecto, apreendeu-se a existência de uma seleção 

vitimizante que exclui determinadas mulheres do polo passivo do crime, seletividade essa que se 

fundamenta, inclusive, na descrição legislativa dada à qualificadora. Ademais, o estudo objetivou 

realizar uma análise casuística sobre as lesões e os instrumentos utilizados na prática feminicida, 

o que será perseguido com base em oito casos de feminicídios ocorridos no Paraná, obtidos a 

partir de pesquisa na plataforma Google, através dos descritores “mulheres assassinadas 2019”. 

Desse modo, sob perspectiva de gênero, a partir de revisão bibliográfica e de análise 

jurisprudencial, intentou-se compreender quais são as assinaturas predominantes na prática do 

feminicídio. Portanto, entendendo que há padrões e estereótipos de merecimento da tutela estatal, 

buscou-se investigar quais seriam as vítimas eleitas como merecedoras de proteção pelo sistema 

criminal, assim qual o contexto predominante do feminicídio no Brasil. Com essa perspectiva, 

observou-se que, em quatro dos oito casos, o instrumento utilizado na empreitada delitiva foi a 

faca, enquanto o uso de arma de fogo se deu em apenas dois deles, sendo os dois crimes restantes 

produzidos por meios mecânicos, incluindo esganadura e afogamento. Notou-se, ademais, 

múltiplos e excessivos golpes em todos os delitos cometidos com faca, bem como, em metade da 

amostra total, a predominância das lesões na face e pescoço, evidenciando a odiosidade presente 

na prática feminicida. Por fim, contatou-se que todos os casos analisados ocorreram em âmbito 

doméstico e familiar. Evidentemente, as limitações quantitativas da pesquisa não permitem uma 

análise com base em amostragem percentual significativa diante de todos os casos ocorridos no 

Estado, entretanto, o estudo se mostrou hábil a aferir que, independentemente do número da 

amostra, as compreensões acerca do delito tendem a ser similares.  Desse modo, pôde-se concluir 

que a análise da assinatura dos casos de feminicídio leva ao entendimento de que há profunda 

desigualdade de poder fundada no gênero, o que descortina uma realidade machista, cuja 

desconstrução não depende apenas do Direito Penal. 
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O UNIVERSO FÍSICO, SIMBÓLICO, SENSORIAL E SOCIAL DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS: ANÁLISE SIMBÓLICA PARA O GUIA PAISAGÍSTICO DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS DE CURITIBA 
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Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no Observatório do 

Espaço Público (OEP), dentro do projeto de pesquisa “O espaço público e a esfera pública na 

metrópole contemporânea: estudo comparativo e transdisciplinar sobre o universo legal, físico, 

sensorial e social das ruas latino-americanas”. O trabalho consiste na produção de um estudo das 

simbologias presentes na paisagem urbana, sobretudo, considerando aspectos físicos dos Espaços 

Públicos selecionados para a investigação. Este estudo compõe, em conjunto à pesquisa das 

demais integrantes da equipe, o “Guia Paisagístico dos Espaços Públicos de Curitiba”. O projeto 

tem como propósito criar materiais que auxiliem a população a observar, conhecer e experienciar 

os espaços que atravessam no dia-a-dia, e por isso uma análise simbólica faz-se essencial como 

evidenciadora de significados muitas vezes ocultos. Para a construção do Guia são executadas 

uma série de atividades: i) leituras relacionadas à paisagem urbana e suas características; ii) visitas 

exploratórias aos locais de análise, para coletar informações e fotografar; iii) pesquisa sobre os 

aspectos físicos (mobiliário, monumentos, pisos e texturas) dos espaços em questão; iv) 

organização das informações coletadas em textos e mapas ilustrativos; v) criação de materiais 

gráficos e sua publicação no site do OEP. Durante o período relatado, foram analisados sete 

espaços: as praças Santos Dumont, General Osório, Zacarias, e Eufrásio Correia, e as ruas 

Comendador Araújo, XV de Novembro e Barão do Rio Branco. Como conclusão, a pesquisa tem 

provado que a paisagem é carregada de marcas simbólicas que, frequentemente, passam 

despercebidas pelo olhar cotidiano de quem a habita como, por exemplo, as estátuas e 

monumentos, geralmente em praças. Estes elementos representam figuras e momentos históricos 

carregados de questões políticas e sociais, muitas vezes, desconectadas da atualidade. Assim, 

espera-se que a publicação das análises em formato acessível possibilite que a população 

contemple e entenda melhor a complexidade das paisagens que as rodeiam, através da 

identificação de componentes simbólicos. Por fim, deve ser salientado que no OEP são realizados 

outros projetos com objetivo de democratizar o conhecimento sobre a paisagem, o que fez com 

que a iniciação científica combinasse atividades operacionais, como a gestão de mídias sociais, 

diagramação de publicações, manutenção do site e organização de eventos, e atividades de 

pesquisa, estas centradas no desenvolvimento do “Guia Paisagístico dos Espaços Públicos de 

Curitiba”. 
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JOGO DURO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO: AS RESPOSTAS 

SOCIOINSTITUCIONAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AOS ATAQUES 
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A pesquisa teve como objeto a análise da atuação do STF em relação a temas socialmente 

sensíveis – Reforma Trabalhista e COVID-19 -, a fim de comparar o comportamento da Corte, 

sobretudo visualizando seu papel no Jogo Duro Constitucional, com fundamento na hipótese de 

que o STF atua no Jogo Duro Constitucional por meio de decisões intervencionistas em temas 

socialmente relevantes (neste estudo, a esfera trabalhista) – o que não foi verificado. Como 

premissa, utilizou-se o artigo STF e a pandemia: controle constitucional concentrado durante o 

primeiro ano da pandemia COVID-19 no Brasil. Somado a isso, realizou-se pesquisa minuciosa 

nos bancos estatísticos e de jurisprudência do STF, especificamente observando as ADIs em face 

da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), para analisar se a atuação do STF no âmbito da 

COVID-19 retrata a Corte e sua inserção no Jogo Duro Constitucional. Para análise coerente, 

definiu-se como período de observação o primeiro ano de vigência da Lei 13.467/2017 (jul/17 a 

jul/18), em paralelo ao primeiro ano da pandemia de COVID-19 (mar/20 a mar/21). Dessa forma, 

notou-se diferenças substanciais na atuação do STF em cada âmbito. Destaca-se que, 

proporcionalmente ao total de ações propostas em cada período, o número de ações sobre COVID-

19 foi duas vezes maior que na esfera trabalhista. Além disso, houve considerável diferença no 

tempo médio de tramitação: as ações sobre COVID-19 tramitaram 15 vezes mais rapidamente 

que as trabalhistas. Enquanto as ações de controle de constitucionalidade em COVID-19 foram 

julgadas majoritariamente procedentes, 84% das ADIs sobre a Reforma Trabalhista foram 

julgadas improcedentes, restando inalterado o status quo normativo e social pelo STF. Logo, 

constata-se que o STF intervém pouco quando analisados temas socialmente sensíveis que não a 

COVID-19. Seu papel no Jogo Duro Constitucional brasileiro, pois, revela-se diminuto, salvo em 

momentos políticos e socialmente excepcionais, como foi a pandemia de COVID-19 no Brasil, 

sobretudo em face de investidas negacionistas patrocinadas pelo Governo Federal. Portanto, o 

STF, no Jogo Duro Constitucional brasileiro, não tem atuado - nem alterado o status quo 

normativo e social - para além de suas competências tradicionais que, contudo, foram 

sobrecarregadas pelos processos de “judicialização” da política e da vida social. 
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A GUERRA JURÍDICA - LAWFARE NO CONTEXTO DAS GUERRAS HÍBRIDAS NO 

BRASIL E NA AMÉRICA LATINA. UM OLHAR A PARTIR DAS TWAIL. A GUERRA 

JURÍDICA NA TEORIA DA GUERRA HÍBRIDA. O CASO DO BRASIL E A 

PETROBRAS. 
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Irregularidades no processo penal, captação de agentes nacionais, a criação de um inimigo de 

Estado através de meios midiáticos e a subversão de meios jurídicos para atingir fins paralelos. 

Essas são algumas das questões que passaram a configurar o uso do lawfare no Brasil. Em termos 

gerais, o lawfare é um relevante e recente conceito discutido na conjuntura brasileira. Esse termo 

surgiu a partir da junção dos termos "law" e "warfare", cuja tradução em sentido literal significa 

"guerra jurídica". No presente trabalho foi analisado o conceito do lawfare no contexto da teoria 

da guerra híbrida. Esta, por sua vez, constitui-se em estratégia de guerra que visa desestabilizar 

seus inimigos através de táticas não convencionais de guerra, tendo a guerra jurídica como uma 

das suas espécies mais sofisticadas.  Nesse ínterim, o propósito deste estudo foi aproximar e 

aplicar o referido conceito no caso do Brasil e especificamente da empresa Petrobrás, abordando 

questões como a criação de operações policiais justificadas em discursos anticorrupção, e a 

subversão de meios jurídicos a fim de promover o desmonte da empresa petrolífera, com a 

culpabilização de inimigos políticos eleitos. A metodologia aplicada ao estudo foi realizada a 

partir de pesquisa bibliográfica, exploratória e análise de caso concreto. Os resultados alcançados 

foram de encontro ao objetivo da pesquisa, no que concerne a aplicação dos conceitos do lawfare 

no contexto da teoria da guerra híbrida frente ao caso brasileiro, a percepção de que essas 

deliberações no sentido de inflexionar estrategicamente a Petrobrás e sua tentativa de desmonte 

foram realizadas a partir de manobras típicas do lawfare, as quais além de agirem contrariamente 

aos interesses nacionais, também foram responsáveis por oferecer inúmeras vantagens 

econômicas e políticas ao governo e setores privados dos Estados Unidos. 
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HISTÓRIA DA PROPRIEDADE: A TRANSIÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA POSSE E 

A LEI DE TERRAS E SEUS EFEITOS NA QUESTÃO FUNDIÁRIA BRASILEIRA 
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O objetivo do projeto desenvolvido foi o estudo do processo de deliberação e discussão da Lei 

601 de 1850, bem como as mudanças que levaram a redação final da normativa. Ainda, a pesquisa 

buscou estudar a influência das ideias da “teoria da colonização”, acessada sobretudo por E. G. 

Wakefield e pelas iniciativas imigrantistas do Colonial Office britânico, além da relação da Lei 

de Terras com os objetivos imperiais de colonização e oferta de mão-de-obra. Inicialmente, a 

pesquisa determinou como hipótese a ideia que a Lei de Terras teve como objetivo instituir um 

estatuto jurídico que permitisse a compra das chamadas terras devolutas, com o objetivo de 

permitir a colonização, oficializar um meio oficial de acesso a Terras e outros termos que são 

objetivo de estudo dessa pesquisa. Assim, uma das principais delimitações da lei de terras foi 

proibir a aquisição de lotes de terras a partir da posse e definir que a única forma de possuir tais 

propriedades seria a partir de compras diretamente com o Estado, utilizando largas quantias de 

dinheiro. Isso tudo levou a uma diminuição do acesso a terras das parcelas da população menos 

privilegiadas, bem como abriu caminho para a criação de latifúndios e a concentração fundiária. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi focada na leitura de artigos científicos, livros e outras 

pesquisas cujo tema principal possui relação direta com o objetivo desta iniciação científica, com 

o período histórico e outras relacionadas a chamada “modernização fracassada”. Sendo assim, a 

realização da pesquisa permitiu a conclusão de que o Anteprojeto de Lei de Sesmarias e 

Colonização, de 1842, esse que deu início a discussão que levou a Lei 601 de 1850, sofreu diversas 

modificações ao longo de sua tramitação. Tais alterações demonstram a ausência de consenso 

político em relação ao significado atribuído pelos diferentes grupos de parlamentares do período 

ao texto final da legislação, bem como a inexistência de convergência quanto aos objetivos da 

normativa, as bases para sua concepção e quanto ao significado de colonização. Por fim, conclui-

se que a Lei de Terras foi uma normativa de grande importância para o momento histórico em 

que estava vigente, mas que não possuía limitações em sua redação, o que, consequentemente 

levou a dificuldades para sua aplicação prática. 
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O CENÁRIO DOS CASOS DE FEMINICÍDIO: O QUE O LOCAL, DIA E HORÁRIOS 
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A presente pesquisa se propõe a analisar a questão dos espaços e cenários na prática do crime de 

feminicídio. Compreende-se que a violência feminicida se encontra profundamente associada a 

uma relação de desigualdade de poder entre homens e mulheres e que a maior parte dos crimes 

de feminicídio são cometidos por pessoas conhecidas pelas vítimas. Contudo, os dados acerca dos 

aspectos referentes aos cenários dos crimes de feminicídio são escassos seja pela questão da 

subnotificação ou pelo seu não reconhecimento enquanto problemática de segurança pública. A 

presente pesquisa busca explorar as particularidades envolvendo cenários de crimes em casos de 

feminicídio ocorridos no estado do Paraná, tendo como objetivos específicos: (i) verificar quais 

são os locais em que ocorrem os feminicídios e (ii) as condições relativas ao dia, horário e local 

da prática do crime. Para isso, realizou-se, em um primeiro momento, um exame por meio do 

método de revisão bibliográfica e da análise de dados. Posteriormente, elaborou-se um estudo a 

partir de oito casos de feminicídios, cujos fatos ocorreram no estado do Paraná durante o ano de 

2019. À princípio, visava-se uma amostra de dez casos, porém, com o uso dos termos “mulheres 

assassinadas Paraná 2019” na ferramenta de buscas Google, foram encontrados apenas oito casos 

com acesso público aos autos. Com isso, averiguou-se que todos os crimes analisados foram 

praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo que, em quatro dos casos, as 

vítimas vieram a óbito na própria residência.  Somente em dois dos casos selecionados, os fatos 

ocorreram em período noturno, o que não demonstraria uma maior incidência do crime em 

períodos com menos circulação de pessoas nas vias públicas; ao que se adiciona, a constatação 

de que, dos crimes cometidos nos períodos matutino ou vespertino, dois deles tiveram os fatos 

ocorridos em via pública. Ainda, observou-se que, em todas as situações examinadas, os autores 

dos crimes eram pessoas conhecidas, companheiros ou familiares das vítimas. Notou-se também 

que a violência homicida é frequentemente motivada pela inconformidade quanto ao término de 

um relacionamento ou pelo ciúme, circunstâncias essas que refletem um desejo de posse sobre a 

existência do corpo feminino. Tais aspectos revelam um cenário profundamente misógino, o qual 

é estimulado pela perpetração da cultura patriarcal.  Diante disso, certificou-se que os aspectos 

geográficos analisados na amostra indicam que a finalidade letal das agressões a mulheres se 

relaciona à necessidade de domínio sobre o feminino. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1346 
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O objetivo da pesquisa foi identificar e analisar criticamente estratégias metodológicas de design 

alinhadas a fundamentos de epistemologias feministas e dos estudos de gênero, assim como 

exemplos de processos projetuais que incorporem essas estratégias ou que sejam explicitamente 

caracterizados como feministas ou queer. Para alcançar tal objetivo, foi realizada uma revisão 

bibliográfica buscando analisar criticamente os materiais sobre metodologia, identificando suas 

eventuais inconsistências e contradições, seu potencial transformador e seus possíveis benefícios 

e limitações para a prática do design. A revisão contemplou materiais como artigos, periódicos e 

trechos de livros acessados pela internet, por plataformas como o Google Acadêmico, periódicos 

da CAPES e outros periódicos específicos da área do design. Após a seleção e leitura dos textos, 

foram realizados fichamentos para registro do material e para auxiliar a produção de artigo 

posteriormente. O acompanhamento das atividades e orientações ocorreu de forma quinzenal, por 

reuniões em equipe, nas quais se discutiam as percepções sobre os textos lidos e se organizava as 

próximas atividades. O principal resultado da pesquisa foi a submissão de um artigo para o 14º 

Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D Design). De forma geral, 

os textos estudados indicam que as autoras sugerem adaptações de metodologias já existentes 

para incorporar os valores feministas e os estudos queer ao invés de criar metodologias 

inteiramente novas. Quanto aos valores identificados, destacam-se a valorização da participação 

de diferentes pessoas em todo o processo projetual para gerar uma pluralidade de conhecimentos, 

considerando a interseccionalidade de marcadores sociais e como eles afetam essas pessoas, o 

questionamento de princípios universalistas e da ideia de neutralidade e, por fim, o emprego de 

pensamento crítico para identificar as maneiras que os artefatos reproduzem ou tensionam os 

estereótipos de gênero. Como considerações finais, a relevância dessa pesquisa se dá pelo fato de 

que foi identificada uma lacuna na produção de materiais acadêmicos em língua portuguesa sobre 

a contribuição dos feminismos e estudos de gênero nas metodologias de design, apesar de serem 

conhecimentos essenciais tanto para a academia quanto para a formação de designers enquanto 

profissionais. Dessa forma, o intuito dessa pesquisa foi contribuir para o desenvolvimento dos 

estudos nesse tema, esperando- se que seja mais incorporado no ensino e na prática de design no 

Brasil. 
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Esta pesquisa de iniciação científica de caráter teórico, teve por finalidade estudar o uso da 

madeira como sistema construtivo alternativo no mundo da construção civil, abordando 

principalmente a utilização de novas tecnologias provindas desse material, como é o caso das 

madeiras engenheiradas, que têm como um de seus representantes mais importantes os painéis de 

CLT. Surgindo na cidade de Zurique no início da década de 1990, a partir de um esforço em 

conjunto entre indústria e universidade, essas placas pré-fabricadas foram criadas como resposta 

à necessidade de se resolver dois problemas, sendo eles a degradação ambiental promovida pelos 

atuais materiais construtivos amplamente disseminados no universo da arquitetura/engenharia 

civil e a limitação de uso da madeira como elemento estrutural em edifícios. Assim, a partir do 

exposto, este trabalho acadêmico buscou analisar de forma detalhada e concisa a aplicabilidade 

desta tecnologia modular, levando em consideração a história da madeira e do CLT; vantagens e 

desvantagens relacionadas ao seu emprego na construção de casas e prédios; etapas de fabricação 

dos painéis; identificação dos principais conectores (metálicos e de madeira) e ligação entre 

elementos estruturais (fundação, paredes, lajes e telhados). Ainda, visando garantir uma melhor 

compreensão e aprendizado mais enriquecedor do assunto abordado, optou-se pela análise de dois 

estudos de caso, um nacional e outro internacional. O primeiro escolhido foi a Residência Village 

Visconde de Itamaracá, uma casa de 285 m2 com elementos construtivos em CLT montada na 

cidade de Valinhos pela empresa “Crosslam”. Já a segunda edificação estudada, até o presente 

momento se consagra como o edifício de madeira mais alto do mundo. Conhecida como 

“Mjøstårnet”, a estrutura de 11.300 m2 foi projetada pelo escritório “Voll Arkitekter” e se localiza 

no município de Brumunddal na Noruega. A coleta de informações para a construção deste 

trabalho deu-se através de uma extensa investigação bibliográfica, a qual se baseou em sites da 

internet, pesquisas de mestrado e doutorado, livros físicos e digitais, folhetos técnicos, catálogos, 

guias e manuais tanto nacionais quanto internacionais. Com a compilação e organização dos 

dados encontrados, pode-se concluir que mesmo o CLT se configurando como um sistema 

construtivo relativamente novo, a tecnologia já revolucionou e modificou não somente a indústria 

da construção com madeira, mas também o setor mundial da construção civil, devido às suas 

inúmeras vantagens, tanto estruturais, quanto ambientais. 
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ANÁLISE E CATEGORIZAÇÕES SOBRE   AGÊNCIA DOCENTE NO PROJETO DE 

EXTENSÃO: PROFESSORES SEM FRONTEIRAS: FORMAÇÃO INICIAL E 
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Este  trabalho  tem  por  objetivo  relatar as  atividades  do plano de trabalho intitulado Análise e 

Categorizações sobre agência docente no projeto de extensão: Professores sem Fronteiras: 

formação inicial e continuada em línguas estrangeiras e adicionais, coordenado pela professora 

pesquisadora Denise Akemi Hibarino. No período entre março e junho de 2022, foi realizada a 

pesquisa bibliográfica na área da  Linguística Aplicada  e foram estudados os seguintes conceitos: 

língua/linguagem, multilinguismo , transdisciplinaridade, agência docente, educação linguística  

em sala de aula, bem como  abordagens e metodologias de pesquisa sobre formação docente. A 

metodologia adotada  nesta etapa foi a pesquisa qualitativa com bases interpretativas. Em seguida, 

as análises e categorizações foram realizadas a partir dos dados gerados por meio de questionário 

online (Google Forms) aplicado em 2021, o qual foi enviado aos professores (as) participantes 

dos cursos de extensão ofertados pelo projeto mencionado. Com base nas  leituras e discussões 

da fase bibliográfica, foram realizados fichamentos e análises do questionário, a fim de 

categorizar os dados. A partir disso, duas categorias principais surgiram, a saber: a) 

problematizações da síndrome do Vira-lata, com foco na síndrome do impostor  e sua relação com 

o pensamento colonial sobre a língua inglesa, e b) educação linguística e as vivências dos 

processos docentes e discentes, a qual  discorre sobre as construções de práticas docentes e 

discentes. Dessa forma, os resultados parciais evidenciam como as vivências do curso de extensão 

ressoam nas atividades da escola e promovem uma educação linguística crítica. Como conclusão, 

cabe mencionar três pontos: 1) a relevância de uma  formação docente continuada comprometida 

com seu entorno, 2) a participação dos formadores e  3) a extensão universitária em um processo 

dinâmico e situado. 
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O presente trabalho tem por objetivo a identificação de possíveis efeitos da política criminal de 

drogas implementada no Brasil, notoriamente marcada pela seletividade penal e pela presença 

estatal negativa. Para tanto, serão utilizadas pesquisas de bibliografias e de dados oficiais 

pertinentes ao tema para analisar a realidade hodierna, de forma a corroborar a hipótese de que a 

manutenção da política criminal de drogas repressiva é não só ineficaz, mas possivelmente atua 

como elemento catalisador da violência no país, razão pela qual é fundamental a superação dessa 

situação, através da adoção de uma política criminal alternativa. Tal investigação é considerada 

pertinente, principalmente, pelos recorrentes episódios de atuação policial violenta, muitas vezes 

legitimados pelos meios de comunicação e por uma parcela da população. Ainda, este texto busca 

evidenciar que durante a transição ao Estado de Direito, com o fim da ditadura militar em 1985 e 

a promulgação da Constituição da República, em 1988, não houve qualquer reforma das 

instituições de segurança pública brasileira, o que permitiu a manutenção do modelo político 

criminal militarizado da segurança pública. Na atual política criminal de guerra às drogas, para 

além da visível seletividade penal que criminaliza os varejistas do comércio de drogas, o traficante 

foi eleito como o inimigo número um do Estado, a ser combatido em confrontos armados diários 

com policiais civis e militares. Por fim, pretende-se demonstrar que, em decorrência desses 

confrontos, cria-se um panorama marcado pela presença estatal negativa, que significa a ausência 

completa de políticas públicas de inclusão social e a presença tão somente da repressão policial 

nos bairros e comunidades periféricas, em que são recorrentes também os relatos de abuso de 

autoridade e atuação policial discricionária. Em face disso, o resultado é a crescente e constante 

supressão dos direitos e garantias fundamentais e a banalização da violência e das mortes. 
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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). Com o objetivo de dar continuidade à pesquisa de iniciação científica do edital 

20/21 o projeto buscou 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 artigos publicados em revistas 

do campo, o Caderno Brasileiro de Ensino de Física (UFSC) e a Revista Ciência e Educação 

(UNESP), nos últimos 10 anos, disponibilizadas nas suas respectivas páginas web. 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 

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 

período há maior concentração de publicações e qual é o foco dessas pesquisas. 
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As reformas educacionais em curso na educação básica têm reorganizado as fronteiras entre o 

público e privado, materializando-se nas mais diferentes formas nas políticas educacionais, 

acarretando graves implicações no processo de democratização da educação (PERONI, 2018). O 

conjunto normativo da reforma do Ensino Médio, regulamentada pela lei 13.415/2017, e seu 

processo de implementação, indica uma multiplicidade de sujeitos privados direcionando a 

educação pública. Dentre os sujeitos privados mercantis atuando nas políticas educacionais, 

destaca-se o Movimento pela Base Nacional Comum. O grupo constitui-se como uma rede 

política de instituições, em sua maioria empresariais, atreladas a pessoas físicas com interesses 

econômicos semelhantes, que disputam os discursos no processo da política educacional. Partindo 

do contexto brevemente delineado, o presente trabalho teve o objetivo de mapear no site do 

Movimento conteúdos publicados referente à reforma do Ensino Médio.  No encaminhamento 

metodológico de caráter exploratório e quantitativo no site, com a pesquisa do termo “ensino 

médio”, foram encontrados 124 resultados. Definiu-se o critério de selecionar conteúdos que 

abordassem a perspectiva do discurso da “inovação tecnológica”. Desses materiais (26 

resultados), os conteúdos foram agrupados em: 1) cursos, 2) materiais de apoio e 3) ferramentas 

online, a partir das informações: título, a quem se destina, principais temas, sujeitos privados e 

etapa educacional. Como resultados, na dimensão quantitativa da pesquisa, foi possível 

compreender as influências do Movimento pela Base no processo de construção do discurso sobre 

a Reforma, por meio dos esforços em ofertar formação a professores do ensino médio da educação 

pública por meio de cursos e materiais de apoio; a partir das ferramentas online, direcionamento 

da prática docente; e nos discursos nos meios midiáticos para o público em geral, anunciando a 

reforma do Ensino Médio como garantia de qualidade na educação. 
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Esse trabalho tem por objetivo apresentar a pesquisa sobre os livros destinados a subsidiar a 

formação de professores no Estado do Paraná, publicados pela Coleção Atualidades Pedagógicas 

(CAP) de 1930 a 1980. A pesquisa faz parte do projeto "História dos livros, dos livros escolares 

e manuais escolares produzidos para subsidiar os processos de formação de professores no estado 

do Paraná: 1900-1980- Fase II”. As fontes utilizadas, portanto, são as obras da CAP, publicadas 

pela Companhia Editora Nacional, no âmbito do projeto editorial denominado Biblioteca 

Pedagógica Brasileira (BPB), dirigido por Fernando de Azevedo (1931-1945) e por Damasco 

Penna (1946-1978), foram publicadas 135 obras nacionais e estrangeiras, de títulos novos e de 

reedições, que se constituíram como instrumentos de suporte para os cursos de formação docente 

no Paraná e em todo o Brasil, de 1931 até meados de 1980, tendo como objetivo aperfeiçoar 

cultural e profissionalmente os professores. Logo, a perspectiva metodológica utilizada para esta 

pesquisa é a análise da materialidade destes objetos culturais e pedagógicos, bem como, a análise 

das estratégias narrativas mobilizadas no processo de produção, permitindo modificar as 

abordagens que ora concebem o livro (escolar) apenas como um documento histórico, analisando 

seus conteúdos, ou negligenciam seu conteúdo, o considerando apenas como um produto 

fabricado, comercializado e distribuído, rompendo com categorias de pesquisa estanques.  Nesta 

perspectiva, busca-se relatar o processo de catalogação e estudo dos livros da CAP presentes nas 

bibliotecas de educação das Universidades Estaduais do Paraná, Universidade Federal do Paraná 

e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), tendo como recorte temporal os anos de 

1931 a 1945, período que Fernando de Azevedo dirigiu a coleção. Conclui-se que a relevância 

desse estudo envolve, em sentido amplo, a história dos livros destinados à formação de 

professores, e em sentido stricto, a importância da criação, circulação e permanência dos livros 

que contribuem para a memória educacional existente na cultura da formação docente paranaense. 
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O projeto de pesquisa em questão tem como objetivo identificar como a China é retratada nos 

discursos de políticos brasileiros, dentro da plataforma Twitter, no período de janeiro de 2021 a 

março de 2022. Com isso, é possível analisar quais são os principais argumentos e formas de 

manifestações dos políticos. Foram escolhidos perfis de dezessete figuras públicas, as mais 

citadas em duas principais páginas de direita no Twitter (Direita Brasil e Verde e Amarela), sendo 

elas: Abraham Weintraub, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Bolsonaro, Damares Alves, Eduardo 

Bolsonaro, Ernesto Araújo, Filipe Barros, Filipe Martins, Flávio Bolsonaro, Gil Diniz, Letícia 

Aguiar, Major Costa e Silva, Marcos Feliciano, Vitor Hugo de Araújo, Ricardo Salles e Roberto 

Motta. A metodologia utilizada demandou de uma coleta automatizada feita pelo programa R 

Studio, que resultou em 32.339 publicações retiradas do Twitter, de todos os perfis escolhidos no 

período observado. Dentro destas publicações, 218 citaram a China, e 75% de forma negativa e 

central. Vale ressaltar que as publicações apareceram mais em perfis específicos, como foi o caso 

do Ernesto Araújo e do Marcos Feliciano, assim como houve o caso do perfil de Damares Alves 

que não apresentou nenhuma menção à China. Os conteúdos que mais apareceram nas citações 

foram relativos à políticas institucionais e ao COVID-19. A análise de conteúdo das postagens 

será realizada com base na literatura já existente sobre comunicação política digital, com intuito 

de catalogar os conteúdos a partir de variáveis previamente selecionadas. Destaca-se que foram 

realizadas reuniões periódicas para debates conceituais. O suporte teórico contou com autores 

como Quinan, Araújo e Albuquerque (2021), que abordaram temas como os discursos 

conspiratórios que circularam durante a pandemia, como forma de consequência de uma crise 

epistemológica. 
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Este é o segundo ano consecutivo da pesquisa que possui o objetivo de analisar a jurisprudência 

relacionada a questão do financiamento educacional, agora nos Tribunais de Justiça (TJE’s).  

Taporosky e Silveira (2019) enfatizam que o direito à educação, que está previsto na Constituição 

como direito social fundamental, necessita da criação de políticas públicas para ser efetivo. 

Quando não atendidos ou atendidos de forma desigual, há configurada a violação do direito. Uma 

vez violado, um direito social fundamental pode ser exigido do Estado por meio do Poder 

Judiciário, ocorrendo o fenômeno da judicialização da educação. Nesta pesquisa se entende que 

esse processo ocorre quando há o deslocamento do debate das esferas legislativa e executiva para 

o Poder Judiciário (SILVEIRA; XIMENES, 2019). Dentre as várias demandas existentes 

relacionadas a educação, o foco dessa pesquisa foi em analisar as decisões dos tribunais 

relacionadas ao financiamento pois, dentro da estrutura do direito à educação, há o 

desenvolvimento de políticas públicas que requerem financiamento, logo a questão orçamentária 

se revela relevante para cumprir o propósito constitucional. É a partir dele que é possível se 

concretizar as demais demandas. A metodologia da pesquisa foi de natureza qualitativa a partir 

do levantamento e análise das decisões judiciais nos TJE’s, que discutiam em sua ementa, 

assuntos relacionados ao financiamento educacional. A coleta foi realizada em dez tribunais: 

Acre; Amazonas; Bahia; Ceará; Mato Grosso; Pará; Paraná; Pernambuco; São Paulo e Sergipe, 

com recorte temporal de 2011 a 2021, resultando na coleta e categorização de 807 decisões. De 

acordo com a análise dos dados, é possível observar que o estado de São Paulo possui o maior 

número de decisões, seguido dos estados do Ceará e Amazonas. O primeiro estado pode ter 

alcançado essa elevada demanda de judicialização devido a seu tamanho e contingente 

populacional. Os outros dois estados, Ceará e Amazonas, podem possuir destaque de 

jurisprudência pelo recebimento de complementação de recursos por parte da União. Também se 

destaca que o maior número de ações nos Tribunais analisados versa sobre improbidade 

administrativa e questões relacionadas ao FUNDEB. Assim, verifica-se que as discussões em 

torno do Fundeb são levadas aos tribunais por questões de aplicação e repasse de verbas, além de 

penalidades contra má versação de recursos. Recursos esses que que deveriam suplementar a 

capacidade financeira dos estados e municípios para a educação. 
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Coordenador : Luiz Everson da Silva  

Aluna : Maura Lins dos Santos 

Aluna : Sharon Caroline Polucha 

Entende-se por Ciência Cidadã projetos com a participação da sociedade para agregação de 

saberes a área cientifica. A participação da população em projetos científicos, além de acrescentar 

dados de observação, recolha ou processamento de dados, proporciona maior consciência 

ambiental e valores de cidadania, estimulando a democratização da ciência e promovendo o 

conhecimento através da emancipação de aprendizagem. As plantas medicinais e aromáticas e as  

alimentícias não convencionais, são tema do nosso protocolo, que foi elaborado com o objetivo 

de conhecer a Biodiversidade, sugerido para testagem do 6 ao 9 ano. Esse  protocolo didático e 

científico sobre as plantas ( medicinais/aromáticas e alimentícias não convencionais) ,  é 

composto de texto introdutório, com imagens com  descrição de plantas, textos norteadores, com 

questões provocativas, glossário, e com questões de pesquisa de desenvolvimento de atividades, 

atividades  integrativas. O protocolo deve ser preenchido a partir da observação do ambiente e do 

bioma  onde as escolas estão localizadas. Desta forma espera-se fazer essa aproximação e 

observação e então identificar a distribuição de algumas plantas no entorno da escola.  Em síntese 

o projeto - PLANTA MEDICINAL CIDADÃ irá possibilitar a investigação sobre a utilização e 

o conhecimento sobre plantas medicinais na comunidade escolar, e partir destas informações será 

possível desenvolver atividades na área de Ciências e Saúde, bem como em áreas relacionadas 

que contemplam os aspectos culturais, ecológicos, agronômicos e econômicos das plantas 

medicinais.O conceito Ciência Cidadã contribui com a popularização da ciência e instiga a 

comunidade exercer sua cidadania. Nesta abordagem metodológica o aluno torna-se o elemento 

ativo na construção do conhecimento e do processo de aprendizagem. Além disso, esta abordagem 

possibilita o aprimoramento de habilidade e competências que muitas vezes não são facilitadas 

pelo método tradicional. 
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Os séculos XVI e XVII foram marcados por um intenso fervor missionário e globalização do 

catolicismo pelo mundo. A presença de missionários em espaços além das fronteiras do ocidente 

cristão testemunhou a produção de cartas e relatos referentes à constituição de um conhecimento 

relativo a estes mesmos espaços. Estes documentos descreviam, à princípio, os progressos da 

evangelização ultramarina, ressaltando a produção de um conhecimento com fins proselitistas 

vinculado às relações de poder entre os missionários e seus “objetos de conversão”, os gentios. O 

Jesuíta Luís Fróis (1532-1597) foi um relevante relator das missões no Japão, a escrita de seu 

livro, a Historia de Japam reuniu não apenas os relatos do próprio Fróis, como também englobou 

diversos outros missionários que exerceram a missão proselitista no arquipélago. Sua síntese de 

relatos e cartas corresponde a uma coletânea na qual se expressa uma nova visão do Ocidente 

sobre o Japão, sobretudo em termos geográficos. Esta pesquisa se concentrou na análise dos dois 

primeiros volumes que correspondem aos relatos de 1549 até 1578. O objetivo desta pesquisa é 

identificar a natureza dessas descrições geográficas presentes na obra de Fróis, especialmente suas 

culturas residuais que transcendem as supostas informações objetivas. O caráter etnográfico – 

indissociável das descrições geográficas – das descrições em questão estabeleceu a necessidade 

de separar o que se entende por Antropologia em termos contemporâneos pelo que se entende por 

antropologia jesuíta, a fim de questionar a objetividade da documentação. Se a produção de 

conhecimento pelos jesuítas estavam submetidos às suas intenções evangelizadoras, constata-se 

que as relações que o Pe. Fróis estabelece entre o espaço e os gentios do Japão para com seu ofício 

de escrita estava associado à introdução destes elementos em sua filosofia da história.  Os 

historiadores Luke Clossey e Ricardo Padrón ressaltam a emergente reimaginação das cristandade 

latina frente às expansões ultramarinas das coroas ibéricas, e com ela a globalização do 

catolicismo em termos concretos. A soteriologia se configura aí como elemento preponderante, 

na medida em que os espaços descritos, e “criados”, por meio dela tornam-se espaços 

“praticáveis” – nos termos propostos por Michel de Certeau –, isto é, no caso das missões, espaços 

apropriados para a conversão. 
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Durante o curso do século IV, o cristianismo estava em seu estágio inicial e começava pouco a 

pouco a ganhar aderência dentro do Império Romano. O saque de 410 abalou profundamente a 

disseminação da "nova fé" e criou entre a população pagã a crença de que ela haveria de ter 

precipitado o fim do Império. Motivados a produzir uma crítica a tais alegações, Agostinho de 

Hipona (354-430 d.C.) e Paulo Orósio (380?-418? d.C.) escreveram, a partir de abordagens 

diferentes, duas das obras mais importantes da Antiguidade Tardia: respectivamente, "A Cidade 

de Deus" e os "Sete Livros de História Contra os Pagãos". Lado a lado, essas obras nos ofereceram 

um panorama detalhado para a investigação dos pontos de contato entre a ecclesia cristã e o 

Império Romano. O objetivo deste trabalho foi, mais do que evidenciar a complementaridade 

entre elas, analisar a função ideológica que desempenharam baseadas em duas concepções 

distintas do próprio tempo histórico: o esquema das "Sete Idades do Mundo" e a "Teoria dos 

Quatro Impérios". Dividida em duas fases, a pesquisa consistiu, primeiramente, na leitura 

aprofundada da bibliografia acerca do tema, essencial para situar o objeto em seu contexto 

histórico e geográfico, e na formação de uma base que o contemplasse em suas mais variadas 

frentes: cultural, social, política e religiosa. A segunda fase foi destinada à leitura comparada das 

fontes, consultando, para tanto, traduções e edições diversas, a fim de esboçar uma "genealogia" 

das teorias trabalhadas na construção dos Tempora Christiana. À luz do que o historiador francês 

Henri-Irénée Marrou (1904-1977) chamou de uma "teologia cristã da história", buscou-se 

evidenciar o emprego de tais teorias enquanto dispositivos na defesa e legitimação do cristianismo 

no século V, o que conferiu à produção historiográfica um caráter eminentemente 

providencialista, reforçando a tese da condução divina da História, que permeia a marcha dos 

tempos agostiniano e orosiano.  
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Dentro do contexto de aumento das preocupações com o meio-ambiente, o mercado de 

combustíveis tem um papel central nas estratégias visando a diminuição das emissões dada a 

grande prevalência de combustíveis derivados do petróleo. Nesse sentido, o mercado brasileiro 

de combustíveis é um mercado singular: é caracterizado pela existência de um combustível 

substituto forte aos combustíveis convencionais, sob a forma do etanol hidratado, cuja 

importância foi ampliada pela introdução dos veículos flexfuel em 2003. O objetivo dessa 

pesquisa foi, portanto, analisar o mercado de combustíveis brasileiro, com enfoque especial na 

mudança causada pela introdução dos veículos flexfuel. Para tal, podemos dividir a pesquisa em 

duas partes: uma explicitação dos principais marcos históricos do mercado, como a fundação e o 

papel da Petrobrás, bem como a criação do programa Proálcool, a fim de entender melhor de que 

maneira o mercado se estrutura atualmente; bem como uma análise das elasticidade-preço, renda 

e preço-cruzada, obtida pela estimação das demandas por gasolina e por etanol hidratado, 

possibilitando a comparação desses resultados com outros estudos no contexto nacional e 

internacional. Essa estimativa foi feita utilizando dados em painel, com dados mensais que vão 

de janeiro de 2004 a dezembro de 2019 para as 27 unidades da federação. Foram utilizados dados 

de preço médio para os combustíveis, quantidade dos combustíveis vendidas nos postos de 

abastecimento e os gastos totais em energia elétrica por estados da federação como uma proxy 

para a renda. Além disso, foi utilizada uma medida de estoque de veículos por combustível como 

controle da demanda, considerando ambos os veículos cujo motor permite apenas um combustível 

bem como os veículos com motores do tipo flexfuel. São esperados resultados consistentes com 

a bibliografia já estabelecida: espera-se que a utilização de dados em painel resultem em maiores 

elasticidades do que aqueles obtidos utilizando-se dados na forma pooled, dada a consideração da 

heterogeneidade individual das unidades da federação nas estimativas; bem como se espera em 

elasticidades mais elevadas quando comparados a estudos que estimaram elasticidades para o 

período pré flexfuel, dado o aumento das possibilidades de escolha de combustíveis pelos 

consumidores. 
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O projeto Tecnologias sociais para a promoção da segurança e soberania alimentar no litoral 

paranaense vem desenvolvendo atividades extensionistas que por si só congregam atividades 

pesquisantes, pedagógicas, formativas e comunicadoras. O objetivo principal deste trabalho foi 

analisar, sistematizar e socializar as principais atividades realizadas pelo projeto de extensão 

durante os anos de 2019 a 2022. A utilização das metodologias e ferramentas participativas 

construídas e socializadas no caderno de sistematização da Associação Brasileira de Agroecologia 

(ABA) auxiliou todas as fases da pesquisa participativa. Dentre elas destacamos a caderneta de 

campo, a relatoria, a escrita criativa, a facilitação gráfica, os mapas conceituais, rio do tempo, o 

círculo de cultura de Paulo Freire etc. Foram realizados  diversos cursos, oficinas, encontros, 

seminários e vivências agroecológicas nos 3 anos de existência do projeto. Através de ilustrações 

e cuidado artístico pedagógico com a sistematização, utilizou-se de fotografias, instalações 

artístico pedagógicas, produções audiovisuais, fanzines, cartilhas e redes sociais para 

socialização. Recentemente o Projeto organizou  dois eventos de importância e abrangência 

nacional: 1° Seminário de Tecnologias Sociais e Agrofloresta e a segunda edição do curso 

Tecendo Saberes com Educadoras (es) do campo, das florestas, das cidades e Agentes de 

Desenvolvimento Local, em parceria com a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). 

Tivemos nos dois eventos a inscrição de mais de 400 pessoas, representantes de estados diversos, 

com extensa participação de acadêmicos, agricultores e outros representantes da comunidade 

civil. Compreende-se a sistematização como um processo de formação importante para 

construção do conhecimento agroecológico bem como seus aspectos ligados à comunicação com 

as comunidades participantes do projeto no processo dialógico de transição. Dessa forma o 

processo de sistematizar e socializar as atividades surge como uma necessidade para além de um 

instrumento devolutivo na troca de saberes.  
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Tendo como ponto de partida a disparidade de força entre os Estados-nação, a pesquisa aqui 

exposta tem como objetivo entender as características que constituem o lawfare, e os seus efeitos 

no Estado brasileiro. Os métodos de controle utilizados pelos Estado Unidos para garantirem seus 

interesses políticos e financeiros passaram por mudanças, adaptando-se ao longo das décadas, de 

acordo com as demandas pretendidas por eles. Tendo em vista que os conflitos armados geram 

altos custos e repercutem negativamente na mídia, outros meios de dominação foram 

desenvolvidos, entre eles o lawfare, que pode ser explicado como o uso estratégico do Direito 

para enfraquecer ou destruir um adversário no país alvo. É uma característica dos conflitos do 

século XXI. O objetivo do trabalho é relacionar as táticas utilizadas nas guerras jurídicas aos 

eventos que ocorreram no Brasil, antes e durante o processo de impeachment da ex-presidente 

Dilma Rousseff. As ferramentas da guerra não convencional, no caso específico da guerra 

jurídica, apresentam três dimensões estratégicas: a geografia, o armamento e as externalidades. A 

geografia, onde se localiza o “campo de batalha”, é representada pela escolha do órgão público 

no qual ocorrerá a manipulação do Direito, ferindo o princípio do juiz natural. A segunda 

dimensão da guerra, que dispõe sobre o armamento, é relativa ao meio pelo qual se pretende 

chegar no resultado pretendido, aqui entendido como ato normativo ou norma jurídica que sofrerá 

uma interpretação distorcida na tentativa de desestabilizar o opositor. Por fim, a externalidade diz 

respeito à manipulação de informações, que cria um cenário irreal, e torna aceitável o uso das 

armas jurídicas contra o inimigo. A escolha do foro na Operação Lava Jato, a própria operação 

da Justiça Federal e o apoio inegável da mídia à perpetuação do discurso anticorrupção são 

acontecimentos que podem ser relacionados com as táticas de lawfare citadas acima e que tiveram 

grande influência no impeachment de 2016, evento que enfraqueceu o discurso assistencialista no 

Brasil, dando lugar a lógica de redução do Estado por meio da privatização. O método utilizado 

foi o indutivo, tendo sido feita a leitura de diversos textos e obras pertinentes ao tema. 
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Nosso objeto de análise, nesta investigação de iniciação científica, é a produção literária e 

ensaística da escritora brasileira Maria Alzira Brum (1959-) e a Red de los poetas salvajes, grupo 

de poetas mexicanos e de outras nacionalidades da América Latina que compartilhava os seus 

manifestos, ações e produções literárias por meio de blog na internet. Com o auxílio do 

instrumento teórico das redes literárias, compreendidas como articulações que se configuram de 

formas dinâmicas e descentralizadas, o nosso objetivo nesta investigação é analisar a relação entre 

a escritora brasileira Maria Alzira Brum e a Red de los poetas salvajes, que estabeleceram contato 

durante a residência artística da autora no México, sobretudo por meio da editora independente 

Santa Muerte Cartonera, cujo editor, Yaxkin Melchy Ramos (1985-), foi também um dos 

membros fundadores da Red de los poetas salvajes. Nossa hipótese é de que apesar de terem 

estilos específicos, a estética desenvolvida e mobilizada por Maria Alzira Brum e pelo coletivo 

literário Red de los poetas salvajes se aproxima à medida que partilham uma série de 

características em comum, sendo as principais delas o hibridismo, a noção do deslocamento e de 

mobilidade como fator de impulsionamento de uma produção literária atuante, entre outros 

elementos, que também podem nos informar sobre as dinâmicas da produção literária 

contemporânea na América Latina. Neste sentido, para além de um entendimento de literatura 

como arte sacralizada, submetida ao cânone e de uma experiência circunscrita no indivíduo-autor 

ou tão somente concentrada em um grupo fechado, entendemos aqui a literatura como prática 

artística que transita entre fluxos e dinâmicas de redes criativas, desta forma, dessacralizada e 

indissociável dos deslocamentos da vida e dos afetos de seus agentes. 
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Atividade física é qualquer movimento corporal que eleve o gasto de energia acima do repouso. 

É analisada em quatro domínios: atividade de deslocamento; laboral; doméstica e de lazer. A 

prática regular AF contribui em aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais à saúde. O isolamento 

social (IS) para mitigação da pandemia de COVID-19 levou ao ensino remoto e isto pode ter 

influenciado negativamente nos níveis de AF de docentes. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o nível de AF durante o IS dos professores da Universidade Federal do Paraná, lotados no 

Setor Litoral, no município de Matinhos-PR. E identificar a percepção sobre a influência do IS 

nos níveis habituais de AF. Para isto, realizamos um estudo transversal, com professores de ambos 

os sexos, convidados a responder um questionário online (google forms). O instrumento utilizado 

foi o Questionário Internacional de Atividade Física versão curta (IPAQ-curto), validado para 

língua portuguesa. É composto de 7 questões que identifica, por meio de auto relato sobre a última 

semana, o tempo de AF e comportamento sedentário. Além disso, foi questionado se perceberam 

mudanças nos níveis de AF e motivos para possíveis diminuições. Responderam 47 professores, 

destes 51% homens, 34% foram classificados como muito ativos; 28% ativos; 28% 

insuficientemente ativos e 10% sedentários. Sobre a influência do IS na AF, 77,1% perceberam 

diminuição e atribuíram: 34% a falta de espaço, 22% a falta de motivação, 22% a falta de tempo, 

17% a mudança na rotina e 56% o aumento de tarefas familiares e home office. Sobre o 

comportamento sedentário, encontramos uma média de 360 minutos em dias de semana e 240 

minutos durante um dia do final de semana. Com isso concluímos que, mesmo com a maioria dos 

professores respondendo ao IPAQ-curto como fisicamente ativos, em contraponto, possuem 

muitas horas do dia em comportamento sedentário e também as medidas de isolamento social, 

influenciaram negativamente nos níveis habituais de AF, atribuindo principalmente ao aumento 

de tarefas familiares e home office. 
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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 

2017 e 2018 divulgados anualmente pela United Nations World Tourism Organization (UNWTO 

2018; 2019). Na primeira etapa da 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, que 

recentemente, foram atualizados. Como resultados parciais, está sendo possível identificar que 

alguns países evoluíram suas estratégias de marketing nos novos documentos quando comparados 

aos planos estratégicos analisados entre 2020 e 2021. No entanto, a maioria dos planos continuam 

não dizendo exatamente como as ações serão desenvolvidas, citando apenas as intenções. 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, 

da mesma forma que também espera-se verificar se as estratégias foram alteradas no cenário atual 

– principalmente as digitais -, vez que além da retomada do turismo, também tivemos a inserção 

de novas ferramentas de comunicação do destino, como TikTok, Reels e os Shorts.   
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A mulher lésbica ocupa, ainda hoje, um espaço muito reduzido na sociedade e, consequentemente, 

também na literatura. Quando pensamos na literatura francófona, essas mulheres ocupam um 

lugar ainda mais marginalizado, já que também não fazem parte do círculo europeu de 

publicações. Ainda que invisibilizadas, essas representações literárias de mulheres em 

relacionamentos homoafetivos produzidas por escritoras francófonas existem ao redor do mundo. 

Tendo isso em vista, o presente trabalho teve por objetivo a elaboração de um mapa apresentando 

a localização geográfica de publicações hors hexagone – i.e. fora da França – de livros 

contemporâneos em língua francesa de autoria feminina que apresentam personagens lésbicas e 

bissexuais. Tomando como base as teorias de gênero e sexualidade do fim do séc. XX e as teorias 

decoloniais do séc. XXI, buscamos também compreender os fatores que construíram e reforçam 

a marginalização de um grupo tão amplo e diverso de mulheres, e suas consequências no acesso 

reduzido de leitoras a esse conjunto de obras. Surpreendentemente, muitos dos países 

contemplados pela pesquisa apresentam grupos de apoio às mulheres homossexuais, como o 

Líbano e o Haiti. Notamos a forte influência das diferentes leis que asseguram os direitos de 

pessoas LGBTQIAP+ no mundo sobre a facilidade de acesso a informações e, principalmente, a 

quantidade de dados disponíveis na internet. Quanto mais direitos legitimados, maior o número 

de resultados encontrados ao decorrer da pesquisa. Outra consequência dessa disparidade no 

tratamento dos cidadãos é o fenômeno chamado diáspora queer, em que pessoas LGBTQIAP+ 

são forçadas ao autoexílio a fim de garantir a sua própria existência enquanto alguém “desviante” 

às normas da sua comunidade natal. Muitas das autoras encontradas estão atualmente nessa 

situação, principalmente aquelas de origem norte africana, onde a pena por “atos homossexuais” 

pode chegar até à sentença de morte. Com essa pesquisa, mais de 35 publicações foram 

encontradas até o momento, distribuídas sobretudo nos territórios antilhanos e africanos. Todas 

as buscas foram realizadas pelas plataformas Google, Google Scholar, Bibliothèque des 

Amériques, Youtube e outras canais de revistas ou organizações voltadas à produção literária 

francófona. Com a elaboração de uma representação visual através de um mapa cartográfico, 

buscamos apresentar a localização – e a existência – de indivíduos sistematicamente colocados 

em posições triplamente subalternizadas: mulheres, que amam outras mulheres, em países de 

língua francesa hors hexagone. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1365 

AS IABÁS DA MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA 

Nº 202212159 

Autor(es): Valentine Chiarelli de Macedo 

Orientador(es): Ana Josefina Ferrari 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Buen Vivir, Iabás, Mulher 

 

Geralmente, as diversas representações figuras religiosas afro-brasileiras, são retratadas de modo 

romantizado, despidas de problemáticas sobre questões de gênero, sobre o lugar da mulher na 

sociedade. Yemanjá, por exemplo, possui uma forte ligação com a natureza, orixá relacionado às 

águas e protetora dos pescadores. Ela tem forte influência na sociedade, sendo celebrada todos os 

anos em festas religiosas. Representa-se a figura de Yemanjá através do seu lado materno e não 

de mulher forte ou guerreira. O trabalho aqui proposto  está inserido no Plano de trabalho “As 

iabás da mitologia afro-brasileira” que tem como objetivos: conhecer e compreender as narrativas 

afro-brasileiras; conhecer  e compreender as diferenças e semelhanças entre as narrativas de 

origem Nagô e Bantu; analisar como algumas destas narrativas de matriz africana se constituem 

como uma ética que permeia a cultura brasileira. Desse modo, o presente trabalho  tem como 

objetivo apresentar a análise da figura de Yemanjá na cultura yorubá, a partir dos relatos de Nanci 

de Souza Silva, mais conhecida como Dona Cici, uma pessoa de grande relevância na valorização 

das histórias afro-brasileiras. Trazemos também a proposta do Buen Vivir, que destaca aspectos 

da natureza e todos os seres que fazem parte dela, bem como os orixás que estão diretamente 

ligados a estes elementos. Para atingir os objetivos aqui propostos, realizamos um estudo 

bibliográfico em revistas acadêmicas e artigos científicos. Dessa forma, utilizamos os conceitos 

apresentados por Acosta 2016, Ferrari 2018, Zoppi-Ferrari 2017, Verger 2018, Orlandi 2017 e 

Orlandi 1993, que trazem as categorias teórico-analíticas de Buen Vivir, natureza, mulher, as 

questões de gênero e narrativas afrobrasileiras. Procuramos encontrar histórias que trouxessem a 

figura de Yemanjá e a sua representatividade na cultura brasileira. Por fim, iniciamos a escrita do 

trabalho onde analisamos estas narrativas a partir da metodologia proposta pela AD francesa. 

Concluiu-se que, muito além de uma simples figura, Yemanjá está ligada a valores éticos, sociais 

e humanísticos e coloniais. Porém, a figura desta orixá foi utilizada pelo discurso colonial e as 

características de matriz africana foram silenciadas. Ela está ligada à criação e representa a figura 

de mãe dos orixás, assim como, é cultuada dentro dos candomblés e é conhecida como protetora, 

rainha e provedora da fertilidade mas estas características pouco são observadas nas estátuas onde 

ela é apresentada branca e frágil.  
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O grupo de pesquisa Narrativas Audiovisuais e Cidadania (GPNAC) tem como foco principal 

realizar análises de materiais de vídeo produzidos com o tema de diferentes movimentos sociais. 

As análises realizadas pelo grupo pretendem abordar três óticas distintas: a) do ponto de vista 

científico, feita pelo grupo de pesquisa visando compreender e observar os materiais de acordo 

com sua composição estética e narrativa de um ponto de vista técnico da produção; b) do ponto 

de vista dos produtores, feita a partir de entrevista com produtores com o objetivo de compreender 

e analisar o processo de produção dos materiais, quais os objetivos, a forma que foram realizadas 

as produções e a relação entre produtores e os movimentos sociais; c) do ponto de vista sensorial, 

feita a partir da metodologia de grupos focais com o público para compreender as emoções e 

sensações que as produções audiovisuais despertam no público. Seguindo esse planejamento, o 

GPNAC se encontra na segunda etapa: a de entrevistar os produtores.  

O grupo de pesquisa é dividido em subgrupos dos seguintes movimentos sociais: de gênero, de 

campo, de raça e de periferia. Além dessas segmentações, enquanto estudantes de comunicação 

temos a preocupação de dividir ainda mais os olhares sobre os materiais de acordo com os cursos 

da Comunicação Social para que as análises sejam completas visando as particularidades do 

Jornalismo, das Relações Públicas e da Publicidade e Propaganda. Assim, enquanto estudante de 

Publicidade e Propaganda, fiquei incumbida de integrar esse olhar sob os materiais, bem como, 

focar minha pesquisa nos movimentos de gênero e de campo.  

Logo, as produções audiovisuais por mim analisadas em primeiro momento foram: “A Mulher no 

Mercado de Trabalho - Divisão Sexual do Trabalho” (2019), “Mulheres do Tatuquara” (2019), 

focados em gênero, e “Ocupar, Resistir e Produzir! - As feiras do MST” (2018), com foco no 

movimento de campo. Passando essa etapa de análise científica do material, realizada no primeiro 

ano (2020/2021) do projeto de iniciação científica, seguimos para a parte de elaboração e 

realização de entrevistas com os produtores e idealizadores dos vídeos. Para isso, foram 

contatadas as equipes de produção de cada vídeo e, segundo o planejamento e cronograma do 

GPNAC, as conversas devem ser realizadas em breve para que a pesquisa seja aprofundada. A 

terceira etapa, de análise sensorial a partir de grupos focais, deve ser realizada entre 2022/2023, 

dando conclusão à pesquisa. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1367 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Nº 202212165 

Autor(es): Maria Eduarda Hatakeyama Mayrhofer 

Orientador(es): Simone Cristina Ramos 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Comprometimento Organizacional, Gestão De Pessoas, Revisão 

Sistemática 

 

O Comprometimento Organizacional é um assunto amplamente discutido em estudos 

organizacionais e, apesar de extensivas e diversificadas definições, pode ser entendido como a 

consistência no comportamento dos empregados em relação à organização em que atuam. É 

notável que cada vez mais as organizações vêm percebendo a relevância do comprometimento 

organizacional para melhorias internas e a utilizando como base para realização de ações voltadas 

ao comprometimento de colaboradores, por isso a importância da discussão proposta neste 

trabalho. O trabalho foi desenvolvido buscando obter um panorama atual sobre a produção já 

existente acerca do tema, bem como apoiar os avanços em estudos organizacionais relacionados 

ao assunto. O trabalho foi orientado objetivando identificar as variáveis antecedentes, 

moderadoras e consequentes associadas ao comprometimento organizacional em diferentes tipos 

de organizações, através da literatura pré-existente. A pesquisa foi realizada utilizando o método 

da revisão integrativa da bibliografia, com artigos selecionados das bases SCOPUS e Web of 

Science. Assim, a leitura e análise dos artigos permitiram a criação de um frame integrativo sobre 

comprometimento organizacional que indicam que o a adaptação com o cargo  e cultura, bem 

como a percepção de oportunidade de carreira dentro das organizações, são antecedentes do 

comprometimento. Paralelamente, o estudo indicou que o comprometimento tem como 

consequentes uma melhor performance organizacional e maior retenção de pessoas. Ainda, 

conclui-se que as variáveis moderadoras são práticas organizacionais de bem-estar, tal como 

justiça e segurança organizacional, boa comunicação interna, e também satisfação pessoal com o 

trabalho. Esse estudo tem como contribuição a identificação dos principais tipos de variáveis e 

abre caminho para estudos focalizados em diferentes variáveis para uma maior compreensão de 

sua associação com o comprometimento organizacional. 
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Tratou-se de uma pesquisa acerca das consequências do bolsonarismo para as populações 

vulneráveis durante a pandemia de Covid-19. O seu objetivo foi investigar se o tratamento dado 

às mulheres negras e indígenas entre os anos de 2020 e 2021 foi necropolítico. Para o seu 

desenvolvimento, foram utilizados como marcos teóricos os conceitos de Michel Foucault, 

Achille Mbembe e Judith Butler. A partir da noção foucaultiana de biopolítica, Mbembe fez 

alusão à existência de uma necropolítica no sistema capitalista, por meio do qual se definia, de 

maneira desigual, aquelas pessoas que poderiam viver e aquelas que deveriam morrer. Essa 

pesquisa buscou focar na manutenção desse sistema de morte durante o combate ao vírus no Brasil 

com auxílio dos conceitos de enquadramento, precariedade e luto de Butler — a qual defendia 

que algumas vidas são enquadradas em categorias cujo luto não é sentido e cuja precariedade é 

intensificada. O Brasil viveu o ápice da pandemia de Covid-19 entre os anos de 2020 e 2021. 

Nesse contexto, as desigualdades presentes no país foram ainda mais evidenciadas. Contudo, ao 

invés de tomar medidas que amenizassem os desdobramentos dessa realidade aos mais 

vulneráveis, a presidência e sua equipe contribuíram com a aceleração desses processos. Operou-

se uma política de morte contra os povos indígenas, os quais, além de sofrer mais gravemente as 

consequências do contágio, tiveram seus direitos violados e reduzidos. Por outro lado, a pandemia 

também foi sentida de forma mais violenta pelas pessoas negras e pelas mulheres. Essa pesquisa 

buscou tratar da interseccionalidade entre três grupos, utilizando, para isso, a metodologia de 

revisão bibliográfica e a hipótese da operação de uma política de morte, também, contra as 

mulheres negras e indígenas. Entendeu-se que a gestão pela omissão e o agir específico que afetou 

de maneira geral, alguns povos e, de maneira ainda maior, as mulheres ficou ainda mais evidente 

por ser um tempo de declínio democrático – o que fez com que fosse mais fácil passar esse tipo 

de política. Nesse sentido, concluiu-se, até o momento, que a pandemia foi um período extremo. 

Foram aplicadas medidas prejudiciais aos mais vulneráveis, sendo inclusive menores as taxas de 

vacinação entre essas populações, o que se soma com o menor acesso a tratamentos hospitalares 

de qualidade — é dada uma importância significativamente menor às vidas das pessoas negras e 

indígenas. Contudo, resta inconclusiva a existência de uma política de morte que buscasse afetar, 

especificamente, as mulheres desses grupos. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1369 

THE GREAT REPLACEMENT: O FASCISMO E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO 

HUMOR DE BRENTON TARRANT EM SEU MANIFESTO POLÍTICO (2019) 

Nº 202212173 

Autor(es): Victor Henrique de Morais Schons 

Orientador(es): Priscila Piazentini Vieira 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Ascensão Da Extrema-Direita, Fascismo, Nova Direita 

 

Em 15 de março de 2019, um terrorista de extrema-direita realizou uma chacina em duas 

mesquitas da cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. O autor dos atentados – Brenton Tarrant 

– deixou por escrito um manifesto político intitulado “The Great Replacement” (“A Grande 

Substituição”), onde justifica seus atos e defende a xenofobia (contra imigrantes muçulmanos), o 

“nacionalismo étnico” (ou “nacionalismo branco”) e o “eco-fascismo”; além de denunciar a 

suposta “substituição” e “eliminação” demográfica do “povo branco” no território ocidental, 

como parte de uma conspiração. O objetivo da pesquisa é analisar o conteúdo do manifesto e o 

seu modo de exposição, de maneira a lançar luzes sobre as causas dos atentados e a ideologia de 

Tarrant. Realiza-se este trabalho a partir das considerações sobre alteridade de Todorov e Eco, 

bem como das reflexões de Foucault sobre discurso e sujeito, e das análises de Domenach e 

Puchner sobre manifestos e propaganda dos fascismos clássicos. A pesquisa tem diálogo 

constante com estudos sobre o fenômeno fascista no geral, de modo que se busca traçar uma 

relação entre os fascismos de antanho e o de Tarrant. Assim, as leituras de Paxton, Arendt, Eco, 

Vullierme, Mazower e Bobbio, que versam sobre o fascismo clássico, encontram-se com leituras 

sobre os fascismos mais contemporâneos, como em Hawley, Main, Sedgwick, Wendling e Tuters. 

Também são traçadas relações com outras fontes que envolvem o fenômeno fascista, como 

discursos e documentos nazistas ou publicações nos chans – fóruns online conhecidos por 

disseminarem a ideologia fascista e discursos de ódio. Concluiu-se que The Great Replacement 

pode ser entendido como um escrito de promoção de um fascismo novo e do ódio racista, escorado 

referencialmente tanto em ocorrências anteriores destas ideias excludentes, como no recente 

movimento da Alt-right (“direita alternativa”); Tarrant, além disso, vale-se, por vezes, de uma 

instrumentalização do humor para expor seu ideário, velando sua ideologia com aspectos tidos 

por “cômicos”. 
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A presente pesquisa buscou compreender as causas do movimento conhecido pela historiografia 

britânica como Guerra das Mulheres Ibo ou Ogu Umunwaanyi, ocorrida no sudeste nigeriano em 

1929 durante o período do domínio colonial inglês. Para tanto, partiu-se das atitudes e ataques de 

guerra das redes de corpos femininos ibo para elucidar suas insatisfações. Perspectivando tais 

ideias, percebeu-se os focos dos direcionamentos como sendo instituições colonialistas. Entre 

eles, o incêndio dos “mercados modernos”; a destruição das cortes nativas; o roubo dos bonés dos 

chefes locais; e o despojamento violento de pertences dos compostos destas autoridades. Às vistas 

disso, selecionou-se como fonte a Comissão de Inquérito de Aba e o Relatório de Comissão de 

1930, um conjunto de processos organizados pelos agentes imperiais que objetivou, através de 

apurações entre os nativos e os oficiais coloniais locais, compreender os intentos que 

desencadearam o conflito. Em sincronia, foi realizado leituras que analisam o imperialismo como 

uma agenda de violência racial indissociável da subjugação de gênero. Atrelando as concepções 

de Cesáire e Mudimbe às de Oyěwùmí, Amadiume, Segato e McClintock, evidenciou-se o 

colonialismo como uma ação impetuosa de transformação que esvaziou sociedades de si mesmas, 

aniquilou instituições nativas e pisoteou economias locais – na mesma medida que implantou a 

dominação do gênero masculino (uma parte essencial do ethos europeu), e suprimiu as 

performatividades de gênero que não atendessem às vitorianas. Constatou-se que os ataques ao 

seio das instituições administrativas imperiais, devem-se às destruições causadas por essas às 

agências de poder e aos espaços vitais de ações e mobilidades dos sujeitos insurgentes. Por 

conseguinte, é no esmiuçar dessas relações que se encontrou substituições das redes e rotas 

mercantis essencialmente protagonizadas por mulheres para mercados fechados e estradas de 

asfalto masculinistas. Também foram analisados os abusos das autoridades locais e das cortes 

nativas aos corpos dominados, através de injustiças e abusos, como a tributação; o roubo de 

animais domésticos; e a exigência de fundos para projetos comunitários espúrios. Assim, o Ogu 

Umunwaanyi foi compreendido como uma ação de resistência desses corpos atravessados por 

discursos de instituições ocidentais, que reivindicam novas formas de subjetivação – isto é, 

recusam as formas assujeitadoras do poder-saber de existir, marcadas pelo racismo, sexismo e 

colonialismo. 
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O discurso teatral e a Internet das Coisas (IoT): Perspectivas para tempos entre e pós-pandêmicos 

A presente pesquisa, vinculada ao Laboratório de estudos em educação, linguagem e teatralidades 

(Labelit/UFPR/CNPq) e ao projeto de pesquisa O discurso teatral em perspectiva dialógica: 

potencialidades, urgências e demandas (UFPR/CNPq) busca um diálogo entre o discurso teatral 

e a Internet das Coisas, tomando como caso particular as batalhas de rimas. O olhar para os dados 

se dá a partir dos pressupostos de base da Análise Dialógica do Discurso. As batalhas de rimas 

tiveram origem nos anos 70, quando o DJ Kool Herc trouxe para os Estados Unidos 

especificamente para as periferias de Nova York, as festas de rua, um costume dos guetos 

Jamaicanos, elas começaram a ter equipamentos de som, assim como “batalhas” de Breakdance, 

com a ascensão do movimento Hip Hop. No Brasil, elas se tornaram populares em meados dos 

anos 2000, se tornando um movimento cultural popular entre os jovens marginalizados que se 

reuniam no centro da cidade de São Paulo, no Largo São Bento, ocupando espaços urbanos para 

uma disputa de improvisação de rimas, estes performers acabaram reinventando modos 

discursivos poético-afetivos para se comunicarem. Em decorrência da pandemia de Covid-19, 

aumentaram as necessidades de medidas de distanciamento, e novos pilares foram construídos, 

proporcionando uma nova experiência ao interlocutor por meio de uma perspectiva 

contemporânea, na qual a ocupação do espaço virtual se deu através da inserção das artes da 

presença no mundo digital, fato que as coloca em contato com a Internet das Coisas (IoT). É, 

portanto, nas relações entre cena, dialogismo, atuação, recepção e universo on-line que esse 

estudo centraliza seu foco investigativo, procurando contribuir para a ampliação do conhecimento 

nas áreas correlacionadas. 
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CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DO 

MAPEAMENTO DAS POTENCIALIDADES EM INOVAÇÃO, TECNOLOGIA, 

SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL 

Nº 202212179 

Autor(es): Renata Cristina Fertonani 

Orientador(es): Jose Eduardo Padilha de Sousa 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Inovação, Mapeamento De Inovação 

 

Nos últimos anos, devido aos inúmeros desafios de mercado, tem se tornado comum a pressão 

constante por maior produtividade e lucratividade nas organizações diante da concorrência. A 

maior facilidade de fluxo de bens, serviços, informações e conhecimentos tem contribuído com 

este cenário, exigindo respostas das organizações para se manterem presentes no mercado. A 

qualidade que antes podia ser considerada um diferenciador, se tornou elemento básico em todo 

produto ou serviço. Govindarajan e Trimble (2010) afirmam que as empresas não foram 

concebidas para inovar e sim para serem eficientes, porém, as transformações econômicas, 

sociais, ambientais, tecnológicas e do trabalho, fizeram com que a inovação se tornasse uma pauta 

recorrente nas organizações contemporâneas. Inovar deixou de ser uma opção, e se tornou uma 

vantagem competitiva, um diferencial no mercado. O desafio da inovação caminha por diversas 

trajetórias e envolve conceitos que, devidamente aplicados, auxiliam no desenvolvimento de 

cidades. Tendo isto em vista, e com o intuito de construir um ecossistema de inovação no 

município de Jandaia do Sul, o presente trabalho buscou mapear as potencialidades municipais 

de inovação, a fim de fornecer subsídios para o desenvolvimento das ações do Inova Jandaia e 

outras frentes de trabalho. O Inova Jandaia é um programa municipal de inovação e 

empreendedorismo que busca transformar o município de Jandaia do Sul em um ambiente 

disposto à inovação. A pesquisa foi desenvolvida a partir do estudo detalhado de mapeamentos 

realizados em outros municípios do Brasil, seguindo também a literatura relacionada. Com isso, 

foi estruturada uma pesquisa survey para o levantamento das potencialidades municipais, 

buscando responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais as características desejadas para as 

empresas do ecossistema do município de Jandaia do Sul?  
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O presente trabalho teve como objetivo analisar o documento Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a oferta de Educação Plurilíngue, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em 2020, 

mas, até hoje, aguardando homologação. A pesquisa trouxe à baila os conceitos de educação, de 

língua e bilinguismo promovidos pelo documento, discutindo, ainda, os possíveis impactos da 

implementação de tais diretivas na realidade brasileira. Para tal, buscou-se problematizar os 

contextos linguísticos nos quais tais políticas foram ancoradas, contrastando-os com a realidade 

plurilingue do país. A metodologia, de cunho qualitativo, apoiou-se em obras relevantes na área 

e realizou uma pesquisa documental,trazendo à tona discrepâncias entre a literatura sobre o 

multilinguismo brasileiro e as concepções do referido documento, além de estabelecer relações 

entre as Diretrizes e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Observamos que as Diretrizes 

enfatizam um processo de ‘commodificação’ para com a língua inglesa, atrelado a uma economia 

neoliberal, que enfatiza o conhecimento em línguas como necessários para uma inserção no 

mercado de trabalho e promovem a instrumentalização do sujeito. Pode-se observar que as 

Diretrizes promovem uma visão instrumental à formação docente uma vez que exigem do 

professor, a legitimação de suas competências linguísticas através de testes internacionais de 

proficiência e formações adicionais para atuar na área da educação bilíngue, criando, assim, um 

modelo ideal hegemônico do docente de educação bilíngue estabelecido nas Diretrizes. É 

possível, então, observar que a BNCC e as Diretrizes compartilham de uma ideologia neoliberal 

no ensino de línguas como uma ferramenta para criar mão de obra flexível e independente, 

conforme sua orientação de ensino baseada em competências que atendem interesses de mercado, 

ao mesmo tempo em que dispensam uma formação crítica ou reflexiva. Além do mais, o critério 

de avaliação para os alunos das escolas bilíngues proposto nas Diretrizes é baseado na 

porcentagem dos alunos que atendem níveis de proficiência conforme o Common European 

Framework for Languages, estabelecendo como meta que 80% dos alunos atinjam níveis de 

proficiência conforme a série em que estudam. O foco das Diretrizes é estabelecer a padronização 

das escolas bilíngues no trânsito português-inglês. Ademais, apesar das Diretrizes apresentarem 

um panorama geral coerente com o contexto multilíngue diversificado no Brasil, a proposta de 

resolução, constante como anexo no documento, foca apenas na estrutura curricular de escolas 

bilíngues de elite. 
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A pesquisa analisou a atuação do Governo Federal frente à questão agrária, partindo de uma breve 

análise histórica sobre a concentração fundiária existente no país. Alentejano (2020) afirma que 

a grande acumulação de terras em nome de poucos, é um dos marcos do campo brasileiro, 

resultado de políticas de Reforma Agrária (RA) insuficientes ao longo da história, e que se 

agravaram após o golpe institucional de 2016. Bragon e Holanda (2022), apontam uma queda do 

número de hectares (ha) de terra destinados para a reforma agrária, descendo de 3,1 milhões de 

ha entre 2011 a 2016 para apenas 666,8 mil ha de 2016 até março de 2022. O projeto de 

contrarreforma agrária representado por esses números foi aprofundado a partir da aprovação do 

programa Titula Brasil em 2020, entender esse programa e seus impactos foi o objetivo central 

da pesquisa. A metodologia se baseou na leitura e análise de notícias relacionadas ao programa, 

dialogando com artigos científicos sobre a questão agrária no campo brasileiro. Foram feitos 

estudos conjuntos no grupo de pesquisa Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela 

Terra, e foram feitas visitas a acampamentos e assentamentos do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST) no Paraná, o que ajudou a identificar as principais práticas e conflitos que o 

Titula Brasil traria. Os resultados obtidos pela pesquisa foram os seguintes: o Titula Brasil, foi 

implementado para distribuir Títulos Definitivos (TD’s), documento que garante a posse 

definitiva da terra para trabalhadores rurais da RA, que provocou repercussões negativas. O MST 

(2021) alega que o TD gera um esvaziamento da RA, já que acarretaria na volta dessas terras para 

o mercado. O Titula Brasil acaba por revelar as prioridades do Governo Bolsonaro para o campo. 

Entre elas, temos o fortalecimento do agronegócio e da privatização das terras, evidenciado 

através da redução do orçamento federal destinado à aquisição de terras, reduzido de R$ 930 

milhões em 2011 para R$ 2,4 milhões em 2022 (BRAGON, 2022). Esses baixos valores, 

mesclado à estratégia de entrega de TD’s do programa, denotam o caráter individual da RA 

imposta pelo atual governo, em um embate à visão coletiva dos movimentos sociais. Portanto, o 

Titula Brasil significa a desvirtuação da RA e o agravamento dos problemas sociais relacionados 

com a desigualdade estrutural brasileira. Intensificando o combate aos movimentos sociais do 

campo que tentam criar alternativas de uma sociedade mais justa e democrática. 
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A presente pesquisa buscou narrar e documentar como foi desenvolvida a organização territorial 

da comunidade Nova Esperança, localizada em Campo Magro, na região metropolitana de 

Curitiba (RMC), que teve início em maio de 2020, durante a pandemia de COVID-19, sob 

organização do Movimento Popular por Moradia (MPM). Por meio de frequentes visitas ao local 

se buscou compreender a ocupação em três dimensões: desenho urbano; tipologias construtivas; 

e construção do comum. A presente pesquisa se justifica frente ao déficit habitacional crescente, 

sobretudo diante do aumento dos preços dos aluguéis a partir de 2015, diminuição da renda 

mensal média durante a pandemia e ausência de políticas habitacionais nos três âmbitos 

administrativos (municipal, estadual e federal), pressionando populações para processos de 

autoconstrução de territórios. O caso da comunidade Nova Esperança torna-se paradigmático, por 

conta da possibilidade de acompanhamento desde as fases iniciais da ocupação territorial em um 

contexto de escassez. Assim, foi possível observar os sistemas de organização, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida das moradoras e moradores da ocupação e as estratégias de 

desenvolvimento por meio da cooperação, compartilhamento e solidariedade. A pesquisa não 

buscou apontar conclusões definitivas mas primeiramente documentar essa experiência, para que 

pesquisas futuras consigam se debruçar sobre a ampliação da qualidade de vida de populações em 

situação de escassez de recursos, sobretudo desenvolvendo sistemas de tecnologia social para tais 

contextos. Por fim, o que se pôde observar foi a mobilização dos conceitos do comum de forma 

intuitiva por tal comunidade, evidenciando os princípios da autonomia, democracia direta e 

horizontalidade, o que consideramos implicar diretamente na possibilidade de um comum urbano. 

Com base nas análises, é possível verificar as potencialidades que reafirmam o uso comum do 

território, desde o planejamento ao uso dado para cada espaço ocupado. 
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Plataformas cartográficas analógicas e digitais, bases topográficas, mapas de arruamento, 

documentações de demarcação de lote, plantas cadastrais e planos de ocupação são documentos 

que auxiliam no entendimento e na tomada de decisão em questões territoriais, especialmente 

urbanas. No entanto, tais documentos meios de representação não chegam a contemplar todos os 

territórios no mesmo grau de detalhamento, ou representá-los de maneira eficaz. No caso de 

territórios indígenas, essa dificuldade se torna expressiva tanto pela ausência de documentação e 

cobrimento fotográfico, quanto pela diferença de entendimentos culturais relacionados a posse e 

organização territorial. As documentações técnicas usuais não contemplam características e 

entendimentos advindos da vivência in loco. O trabalho a seguir trata da Casa de Reza guarani, 

Opy, dentro da configuração da aldeia Guarani Mbyá Tekoa Takuaty, no município de Paranaguá, 

do litoral paranaense. Através de experiências de mutirões de construção, organizados pelo 

Projeto Origem, se constroem as casas de reza da nova aldeia. Tais experiências serão analisadas 

através de uma lente etnográfica, compreendendo a presença Guarani Mbyá tanto na escala macro 

do estado, quanto na escala micro da Ilha da Cotinga, baseando uma pesquisa exploratória baseada 

em revisão bibliográfica e relatos orais, além da vivência pessoal no território da Tekoa Takuaty. 

Serão tratadas três principais vivências presenciais, datando do começo de 2020 até 2022 - dois 

acampamentos voltados para a construção das duas casas de reza tratadas e uma visita técnica 

para mapeamento, com uma equipe de arquitetos e estudantes de arquitetura da UFPR. A 

investigação  procura compreender a relação da vivência da tribo e sua relação com a Casa de 

Reza e sua arquitetura; estruturando-se na questão do surgimento e composição do território da 

Tekoa, levantando o território de acordo com as construções da aldeia. As vivências do local e 

interações com a liderança, moradores e moradoras permitem uma criação de um material ainda 

inexistente, visto o quão recente a aldeia é.  
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A presente pesquisa, fundada sob o título de “O capitalismo rosa, a mercantilização e a 

subjetivização dos direitos LGBTS”, tem como objetivo principal investigar as relações de 

trabalho vividas pela comunidade trans e o seu impacto na mercantilização e subjetivização de 

direitos, preocupando-se em investigar a quem se destinam as políticas públicas e privadas que 

vêm sendo desenvolvidas nesse sentido. Para tanto, a metodologia utilizada para a pesquisa 

consistiu em parte teórica e parte empírica. Assim, em um primeiro momento foi realizado o 

levantamento de bibliografia ampla relacionada à temática LGBTQIAP+, ao capitalismo rosa, à 

(in)viabilização de direitos nesta seara, às relações de trabalho e ao contexto trabalhista neoliberal. 

Para isso, foi realizada a leitura de livros, artigos, teses e dissertações. Posteriormente, quanto à 

parte empírica, e com recorte à comunidade trans, houve o levantamento de dados e indicativos 

numéricos divulgados por ONGs que trabalham nesse campo, por empresas e por órgãos de 

pesquisa, de modo a demonstrar qual a porcentagem de contratadxs, o grau de escolaridade dxs 

participantes, bem como qual seu gênero, cor e raça. Os resultados parciais que inicialmente 

podem ser percebidos demonstram que ainda há um longo caminho a ser percorrido para a 

comunidade trans e LGBTQIAP+ como um todo no que tange ao tema da área trabalhista e das 

relações no ambiente de trabalho, mas alguns dados positivos já podem ser demonstrados, como 

o aumento da diversidade nesses espaços. Contudo, a forma como as políticas são desenvolvidas 

no ambiente de trabalho também impacta na permanência dx contratadx, e, investigar tais 

desdobramentos ainda é um desafio, pois desemboca em diferentes “graus” de preconceitos e de 

aceitação que são identificados em membros da comunidade.  Com base nisso, denota-se que 

muitos dos direitos criados institucionalmente não abarcam a totalidade de integrantes da 

comunidade LGBTQIAP+, mas sim, agem em favor de uma pequena parcela da elite gay e branca, 

desconsiderando queers e trans pobres e negros.  Além disso, mediante a análise das políticas de 

empregabilidade voltadas à comunidade trans, pretende-se demonstrar que muitas vezes esse 

cenário de promoção de direitos e inclusão social se constituem apenas como mais um mecanismo 

de controle de corpos e apagamento das subjetividades dos indivíduos, ao fito de que se encaixem 

na lógica capitalista e naquilo que é socialmente aceito. 
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Com o objetivo de investigar e compreender como vem acontecendo os processos de retorno de 

educandos e educandas ao ambiente e à rotina escolar, bem como quais os desafios perpassam os 

diferentes contextos de reterritorialização da escola, realizamos uma pesquisa diagnóstica com 

educadoras, educadores, equipes pedagógicas e diretoras das escolas municipais de Matinhos - 

PR. Para tanto  utilizamos como ferramenta metodológica um questionário de abordagem quali-

quantitativa, com questões relacionadas ao Ensino Remoto durante a pandemia de Covid-19 e ao 

retorno das atividades escolares presenciais, investigando quais são as principais mudanças 

realizadas durante este processo e como essas mudanças afetam a qualidade do processo de ensino 

e aprendizagem. Apesar da pequena adesão das educadoras e educadores à pesquisa, o que pode 

ser um indício de certa saturação em relação às questões voltadas à pandemia, identificamos, por 

meio da análise das respostas, aspectos relacionados ao comportamento socioemocional das 

educandas e dos educandos, que surgiram ou se intensificaram após esse período distante do 

território escolar, assim como os aspectos relacionados ao convívio escolar proporcionado por 

este território. Dentre esses aspectos identificamos situações relacionadas a conflitos na 

socialização, à defasagem no desenvolvimento da aprendizagem coletiva, da alteridade, da 

readaptação à rotina escolar, e a questões como dispersão, desinteresse, falta de foco, ansiedade 

e agressividade, como fatores que estão influenciando direta ou indiretamente, tanto nos processos 

de ensino-aprendizagem, quanto nas relações socioemocionais. Com isso, esperamos mapear 

estratégias desenvolvidas (ou não) pelas escolas, na tentativa de reduzir os efeitos colaterais da 

pandemia, a fim de, em conjunto com a comunidade escolar, pensar e desenvolver ações que 

possibilitem o entendimento necessário na busca da superação desses desafios. 
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O objeto do estudo desta pesquisa foi o ensino do francês língua estrangeira (FLE) tendo como 

suporte o texto literário, mais especificamente, uma história em quadrinhos. A obra escolhida foi 

Les Cahiers d’Esther, de Riad Sattouf, cujos volumes contêm diversas histórias independentes 

entre si e autoconclusivas, o que permite a leitura e análise de uma história por encontro. 

Escolheu-se para leitura a história La maladie assez grave, retirada do volume Histoires de mes 

10 ans, a qual conta os acontecimentos de um dia que a personagem Esther permaneceu em casa 

por estar doente. A fundamentação teórica do trabalho resgatou o surgimento e o desenvolvimento 

das histórias em quadrinhos no mundo, dando especial ênfase para a análise nos países de língua 

francesa, especialmente na França e na Bélgica. Em seguida, o trabalho apresentou o autor Riad 

Satouf e os quadrinhos Les Cahiers d’Esther, objeto da proposta didática. Em seguida, o estudo 

abordou a utilização da literatura como instrumento no ensino de língua estrangeira. Analisou-se 

o processo de leitura e o que ela proporciona ao leitor, que, no caso dos quadrinhos, não se limita 

a uma leitura de texto, pois há diversos elementos visuais envolvidos. Para tanto, o trabalho 

também apresentou fundamentação acerca da abordagem multimodal e do multiletramento, que 

entrelaçam a linguagem verbal e a não verbal e demonstrou como os quadrinhos atendem à 

aplicação destas teorias. Em seguida, elaborou-se uma proposta de leitura direcionada para o 

ensino de FLE, a qual foi prevista em três momentos: a) análise, pelos alunos, apenas dos 

elementos visuais, quem são os personagens, local onde a história se passa, tipos de balões; b) em 

seguida, a realização de uma leitura seguida de uma discussão sobre o tema explorado, 

identificação de elementos culturais no texto e imagens; c) e, por fim, a proposta de que cada 

aluno interprete um personagem da história para ser feita uma leitura em voz alta. Ao final, foi 

indicada na proposta de unidade didática  uma página da internet na qual os alunos podem criar a 

sua própria história em quadrinhos em língua francesa, explorando os elementos analisados na 

aula e outros que julgarem convenientes. Como resultado, obteve-se uma sequência didática de 

leitura direcionada em sala de aula de FLE que visa proporcionar aos alunos o contato com os 

quadrinhos em língua francesa, a partir de uma história específica, permitindo conhecer elementos 

da língua, cultura, gramática, relacionamento familiar na França, dentre outros, a partir da 

literatura. 
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O presente trabalho possui como objetivo mapear aspectos da desinformação, durante doze meses 

(que estavam contidos entre janeiro de 2021 até março de 2022), em canais do ativismo de direita 

na internet, ao que verifica as fontes de informação, através de links mais utilizados pelos seus 

principais agentes. Buscou-se mapear de onde eram essas fontes/links, sendo que elas poderiam 

ser encaixadas em doze categorias (como sites jornalísticos; YouTube; o próprio Twitter; blogs; 

sites de rede de notícias da direita alternativa/alt-right; sites institucionais; links para grupos do 

WhatsApp/Telegram/Facebook e outros). Verifica-se quem as produziu, sendo que elas estariam 

contempladas em catorze categorias (podendo ser a imprensa tradicional; rede de imprensa 

alternativa; blogueiros; contas impessoais de ativismo de direita, de esquerda; contas de cidadãos 

ativistas de direita, de esquerda; políticos de direita, de esquerda/centro; instituições e alguns 

outros). Os agentes políticos selecionados passaram por uma filtragem que se baseou nas 

principais fontes utilizadas por contas impessoais de extrema direita, o que resultou em dezessete 

contas da rede social Twitter (como a então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do 

Brasil, Damares Alves; as deputadas federais, Carla Zambelli e Bia Kicis; os ex-ministros do 

Meio Ambiente e da Educação - respectivamente - Ricardo Salles e Abraham Weintraub e os 

deputados federais Major Vitor Hugo e Marco Feliciano). Ao final da pesquisa foi possível 

observar quem mais utilizou o recurso de links externos (como Ricardo Salles e Abraham 

Weintraub), quem menos o utilizou (como o político Major Costa e o ex-ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo), os tipos de links mais utilizados (como o próprio Twitter; 

YouTube e sites jornalísticos), os menos presentes (como blogs e as fontes não identificadas) e 

as fontes geradoras desse conteúdo que são mais utilizadas (políticos de direita e rede de imprensa 

alternativa) e as menos (como políticos de esquerda/centro; ongs e sindicatos; contas impessoais 

de ativismo de esquerda e partidos políticos). 
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A pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica em Freud e Lacan e comentadores para 

sintetizar fundamentos para da prática psicanalítica em instituições de saúde. A pergunta é: quais 

são as condições para um tratamento psicanalítico em uma instituição de saúde, quais são seus 

objetivos, e qual uso da técnica é necessário para atingi-los? Para respondê-la, expôs-se o que 

Freud considera pré-requisitos ao afloramento do material psíquico útil; identificou-se quais 

objetivos podem ser almejados a partir um tratamento psicanalítico; expôs-se as formulações de 

Freud e Lacan a respeito da prática do analista, psicanálise pura e aplicada, psicanálise em 

intensão e em extensão; sintetizou-se as informações obtidas na forma de fundamentos e 

requerimentos para a prática psicanalítica em instituições de saúde. Elaborou-se, a partir dessa 

pesquisa, uma interpretação da afirmação freudiana sobre o ouro e o cobre da psicanálise se 

combinarem para um atendimento ao grande público. Entendeu-se que, para Lacan, o essencial 

em psicanálise é ir além da transferência — superando a retificação de identificações que qualquer 

psicoterapeuta (ou outra figura que encarne um suposto-saber) pode proporcionar — em direção 

a uma construção própria do paciente, a partir da abertura deste para uma nova percepção sobre 

si a partir do Real. Jacques Allain-Miller denomina a forma dessa abertura para o novo como 

contato com “relâmpagos do real.” Dessa maneira, a psicanálise em instituições de saúde faz, no 

mínimo, o mesmo que outras psicoterapias. Se o paciente chega ao serviço com um desejo que 

move a análise, o analista será alvo do engano do suposto saber: servirá como anteparo para as 

projeções, elaborações e retificações identificatórias do analisando. Ou seja, a condição mínima 

para o tratamento não é o consultório, o tempo de sessão, ou o divã, mas talvez seja o desejo do 

analisando. Porém, quem chega à psicoterapia pelo sistema de saúde pode não ter qualquer 

confiabilidade no tratamento ou no suposto-saber. É possível que esteja mais preocupado com um 

resultado prático enunciado pelo analista. Ou mesmo o contrário: esteja muito necessitado de uma 

retificação de identificações. Nesse sentido entra em jogo o que Freud chama de cobre da 

psicanálise, onde a transferência em seu nível sugestivo deve ser aproveitada para embarcar o 

paciente em uma situação psicanalítica. Portanto, a diferença principal para uma psicanálise em 

instituição é manejar e construir o desejo do analisando, sem incorrer em um abandono do 

essencial da psicanálise.  
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Esta pesquisa pretende compreender mediações exercidas por narrativas midiáticas sobre ciência 

e tecnologia no cotidiano e no processo de formação e visão de mundo de jovens estudantes do 

Ensino Médio. A pesquisa tem como sujeitos participantes jovens estudantes do Ensino Médio 

matriculados na rede pública da cidade de Curitiba/PR. Esta primeira etapa da pesquisa refere-se 

ao mapeamento do consumo midiático dos jovens no que diz respeito aos conteúdos científicos, 

que lugar ocupam em seu cotidiano, se e como têm acesso a essas narrativas. Tem como 

instrumento principal de coleta de dados o uso de um questionário, respondido em plataforma 

online. O questionário tem 50 questões (sendo 7 abertas e as demais de múltipla escolha ou escala 

likert) divididas em três grupos (dados socioeconômicos; consumo midiático no geral; visão sobre 

C&T e consumo midiático de C&T). O universo da pesquisa compreende o total de 124 

estabelecimentos da rede estadual de ensino que congrega, conforme dados da Secretaria Estadual 

de Educação de abril de 2022, 43.904 estudantes matriculados no Ensino Médio na cidade de 

Curitiba. O percentual de questionários a serem atingidos (a coleta ainda não foi finalizada) 

compreende o mínimo de 381 respondentes (95% de confiabilidade e 5% de margem de erro). 

Para aplicação e cruzamento inicial dos dados é utilizada a plataforma SurveyMonkey, que 

permite vários cruzamentos, inclusive o comparativo por gênero que é um dos objetivos 

secundários da pesquisa. A pesquisa insere-se na perspectiva teórico-metodológica dos estudos 

de recepção latino americanos) e tem como motivadora de sua realização a reconhecida 

importância dos processos de divulgação científica para o exercício da cidadania. Parte do 

entendimento de que os meios de comunicação e suas narrativas, sobretudo no contexto de intenso 

uso das plataformas digitais, são importantes mecanismos da difusão e ampliação do alcance dos 

conhecimentos produzidos. Deste modo, compreender como jovens estudantes do ensino médio, 

em franco processo de formação educacional e cidadã, consomem e se relacionam com conteúdos 

midiáticos voltados à temática da C&T constitui importante mecanismo para a popularização da 

ciência, para o alargamento de uma ciência cidadã e também para a problematização do papel 

exercido pelas narrativas midiáticas nesse processo. 
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O grupo de pesquisa Narrativas Audiovisuais e Cidadania é composto por graduandos do 

Departamento de Comunicação Social da UFPR, contemplando os cursos de Relações Públicas, 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda, sob orientação do professor Elson Faxina. Como está 

delineado no projeto de pesquisa, nossa investigação visa realizar uma análise em profundidade 

do enunciado de produções audiovisuais de movimentos sociais pré selecionados, visando à 

identificação dos sujeitos discursivos e das matrizes narrativas neles presentes. Para este relatório, 

são apresentados os processos de pesquisa bibliográfica dos principais eixos norteadores da 

pesquisa, seguido de um breve relato sobre a criação e a testagem das categorias de análise que 

compõem a metodologia. Em seguida, são apresentadas as ações práticas desenvolvidas. Até a 

presente etapa do projeto, foi desenvolvida uma aproximação com as produções audiovisuais dos 

movimentos sociais mapeados e selecionados, fizemos uma reflexão a partir do objeto e objetivo 

de pesquisa deste grupo. Para criar uma base para tal, os principais textos lidos foram de Jiani 

Bonin e de Efendy Maldonado, que trabalharam a pesquisa em comunicação numa perspectiva 

transdisciplinar e transmetodológica. Todo o processo de pesquisa está em constante construção, 

determinando uma correlação entre as reflexões teóricas e as possibilidades metodológicas e 

mantendo sempre o viés interdisciplinar. O grupo buscou por categorias de análise que 

possibilitem melhores instrumentos de observação da realidade, em atenção à especificidade de 

nossa pesquisa, um ponto importante nessa etapa foi, quando necessário, a realização de 

redirecionamento dos propósitos definidos inicialmente para a pesquisa, permitindo a 

reformulação do próprio objeto/problema. Portanto, ao mesmo tempo em que estamos fazendo 

uma atualização do estado da arte dos conceitos que fundamentam a pesquisa, em pleno processo 

de desenvolvimento, iniciamos um mapeamento dos movimentos sociais que apresentam 

produções audiovisuais e dando início a três procedimentos metodológicos. No meu caso, coube 

o acompanhamento e desenvolvimento deste trabalho a partir do recorte racial e de gênero. Em 

ambos os recortes, desenvolvi junto com os demais integrantes destes, atividades de mapeamento 

dos movimentos, uma breve catalogação de suas produções audiovisuais, a definição em conjunto 

- pelo professor coordenador e todos os alunos participantes do grupo - das categorias de análise 

e a análise particular sob a ótica do curso que frequento, Relações Públicas. 
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O vodu é uma religião africana, porém muitas pessoas a veem como algo místico. Nosso primeiro 

contato com o nome “vodu” é geralmente por um meio midiático e cinematográfico, seja em 

animações, séries ou filmes, o que gera a formação de um estereótipo acerca do que é o vodu. 

Foram analisadas as obras audiovisuais, produzidas entre os anos 2000 e 2020, como The Princess 

and the Frog (2009), Chilling Adventures of Sabrina (2018),  Piratas do Caribe: Navegando em 

Águas Misteriosas (2011), Descendentes 3 (2019), Monster High: Frights. Camera, Action! 

(2014), The Skeleton Key (2005), e também as HQs da série Strange Tales da Marvel Comics. 

Foram vistos como há um estereótipo para a imagem do que é o vodu de forma negativa, que em 

contato com a teoria de cinema de Marc Ferro e com a teoria de Jenkins sobre o Atlântico Negro, 

atrelados a conhecimentos de outros relatos que evidenciem esta prática religiosa, como o texto 

The social history of haitian vodou, de Trillout e Mintz, ou Vodou and History de Laurent Dubois 

- citável ainda o texto Vodu de Dalmaso. Vodu se trata de uma religião que vem para as Américas 

por meio da diáspora africana, sendo ainda praticada em regiões da África, no Haiti e em New 

Orleans. A formação desse estereótipo e como a prática religiosa trabalha em suas diferentes 

formas e meios, além de haver o perigo de uma única versão, que podemos contemplar ao 

relacionar com o texto de Chimamanda Ngozi Adichie, onde a mesma nos fala sobre como temos 

acesso a uma única versão de algo, transformando em uma verdade única - o que ocorre em 

diversos casos devido a falta de acesso a contato com estas informações, distanciando o pleno 

conhecimento, e fazendo com que pensemos naquilo que as mídias entregam para a população 

como essa "verdade única". A formação desse estereótipo e como a prática religiosa trabalha em 

suas diferentes formas e meios, além de haver o perigo de uma única versão, que podemos 

contemplar ao relacionar com o texto de Chimamanda Ngozi Adichie, onde a mesma nos fala 

sobre como temos acesso a uma única versão de algo, transformando em uma verdade única - o 

que ocorre em diversos casos devido a falta de acesso a contato com estas informações, 

distanciando o pleno conhecimento, e fazendo com que pensemos naquilo que as mídias entregam 

para a população como essa "verdade única".  
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A partir do aproveitamento teórico de autores consagrados, como Edward W. Said, Homi K. 

Bhabha e Gayatri Chakravorty Spivak, dos estudos do pós-colonialismo, "perspectiva conceitual 

que busca analisar como determinados lugares e pessoas são construídos como subalternos em 

relação aos que são tidos como superiores e desenvolvidos" (Alcadipani e Rosa, 2011), adentra-

se o campo da produção literária local, fundamental para a identificação intelectual de um povo e 

do seu respectivo local de origem – no caso, o contexto indiano – pluridialetal e extremamente 

vario. Adota-se como objeto de pesquisa o texto teatral Harvest (1997), de Manjula Padmanabhan, 

peça de ficção científica sobre a venda de órgãos, que se passa em um futuro iminente, em uma 

época na qual as empresas multinacionais teriam ido para o então denominado Terceiro Mundo 

para colher órgãos para seus clientes ricos no dito Primeiro Mundo – é sobre a Índia e a dura 

realidade deste Terceiro Mundo, sob o prisma de um pacto pavoroso entre estes dois mundos, no 

qual pessoas desesperadas podem vender partes de seus corpos para clientes ricos em troca de sua 

própria sobrevivência. Este estudo explora, a partir da matéria estritamente textual, no campo dos 

estudos literários que fogem ao cânone tradicional(ista), a representação ficcional das 

personagens identificadas enquanto mulheres (femininas) sob o viés da interseccionalidade, 

compreendida enquanto a captura d'"as consequências da interação entre duas ou mais formas de 

subordinação" (Crenshaw, 1989), na distopia não tão distante de uma Índia contemporânea. A 

saber, são problematizadas as relações no campo dominador versus dominado, discutido o papel 

da mulher a partir de uma perspectiva sócio-histórica, eviscerado o patriarcalismo e questionada 

a permanência, perpetuação e valoração da influência ocidentalizante nas culturas locais. 
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A pesquisa consistiu na compreensão do contexto de religiosidade popular no Vale do 

Jequitinhonha, desenvolvido com estudantes de diversos cursos: Ciências Sociais, Design 

Gráfico, Artes Visuais, Jornalismo e bolsista do Ensino Médio. A base do projeto foram as 

fotografias de Lori Figueiró sobre três benzedeiras de Araçuaí/MG - Blandina Silva Souza, 

Generina Isidorio da Silva e Vera Lucia Marques. Nosso objetivo, produzir materiais gráficos a 

respeito de religiosidade popular para público não acadêmico. Os esforços para criar os materiais 

envolveram diálogo constante entre estudantes, fotógrafo e coordenadora do projeto, visando a 

expressão e reflexão sobre a cultura e o contexto de três benzedeiras. Assim surgiu a coleção, 

composta de três livros, nomeada “Santos, ramos e curas: benzedeiras do Jequitinhonha”, na qual 

cada livro é destinado a uma das benzedeiras. Em minha adesão ao projeto, entrei com habilidades 

de desenhos, por já possuir experiência com desenhos digitais, porém sem ter experiência com 

religiosidade popular. No início, realizei composições artísticas que não conversaram com a 

proposta da pesquisa, sendo, portanto, versões de teste. Mas em diálogo com a equipe e com as 

fotografias, consegui desenvolver diversas ilustrações em forma de ícones que interagem com a 

ideia proposta. O desenvolvimento do meu trabalho foi realizado através de softwares de design, 

ilustração, vetorização e manipulação de imagem. Em um primeiro momento, não foi possível 

trabalhar com os melhores softwares, devido à dificuldade em aprendê-los, utilizar as ferramentas 

e expressar os meus trabalhos. Portanto, de início, comecei trabalhando com o CorelDraw. Com 

o passar do tempo, com o auxílio da bolsa, investi em conhecimento e experiências, passando a 

utilizar novos softwares para a criação das ilustrações. Atualmente, utilizo o Adobe Photoshop e 

Illustrator para realizar as minhas composições artísticas. O projeto de Iniciação Científica foi 

fundamental e contribuiu de maneira significativa para a escolha de minha carreira profissional. 

Compreendi dinâmicas de pesquisa acadêmica, desenvolvi várias habilidades, refleti sobre as 

articulações entre um tema específico e a produção adequada de material visual sobre ele, e estou 

decidido a cursar Design Gráfico. 
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Esse projeto registrou poeticamente artistas pesquisadoras no contexto do ensino da arte. Muito 

se tem falado sobre a artista, pesquisadora, professora. Pesquisadores como Born, (2012) e Silva 

( 2013) discorrem sobre a importância da tríade na realização da prática docência em arte.  

Entendendo a produção artística como a arte de sensibilizar, esse projeto de iniciação científica 

realizou um panorama da experiência das docentes do curso de Licenciatura em Artes com essa 

tríade. Considerando a necessidade do curso de Licenciatura em Artes, do Setor Litoral da 

Universidade Federal do Paraná, refletir sobre a própria prática de pesquisa de arte e de docência, 

realizamos 8 vídeos em um formato que mescla a entrevista e o relato do processo de criação 

artística que permeia a prática, a pesquisa e a docência, reunindo as memórias históricas do curso, 

compreendendo como o curso está situado no contexto nacional e traçando ações em todos os 

campos da tríade: docência, pesquisa e extensão em que os docentes e alunos participam e/ou 

podem participar. Compreendendo a necessidade de sintetizar as informações em vídeos curtos, 

de 5 a 10 minutos no máximo, gravados e editados com uma linguagem descontraída, finalizamos 

a composição com um vídeo poético em formato de ensaio artístico, com uma perspectiva geral 

que dispõe as percepções e conclusões das diversas formas de produção artística coletiva, 

concluída como uma síntese de toda a pesquisa, retratada como uma constelação.  A apresentação 

no EVINCI será guiada pela estrutura do vídeo síntese, revelando como a produção artística do 

curso de Licenciatura em Artes acontece de forma conectada, em analogia a uma teia ou a uma 

constelação, que reforça a importância da tríade (pesquisa, prática artística e ensino) na realização 

da prática da docência em arte, na qual as mais variadas formas de expressão artística se inter 

relacionam. 
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O presente trabalho visa propor uma leitura crítica da criminalização das drogas no Brasil, em 

especial a maconha, partindo do quadro geral do sistema penitenciário atual. Desse modo, a 

legalização da maconha será especulativa, uma vez que não há perspectivas, ao menos atualmente, 

de que isso ocorra. Portanto, o conceito de mudanças “sócio-estruturais”, a partir dessa possível 

legalização, parte do princípio de que o atual sistema punitivo-proibicionista é ineficaz. Sendo 

assim, a "questão de drogas" deve ser tratada de forma séria e justa, sem sensacionalismos e 

moralismos que estão entranhados na dogmática jurídica contemporânea. Em vista disso, todo o 

debate sobre a (des)criminalização e a legalização da maconha, no referido trabalho, está centrado 

na análise de que a sociedade é dividida entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles 

que não os possuem. Assim é método proposto pela Criminologia Radical. 

  Dessa maneira, é fundamental a compreensão de que para se estudar a cannabis no Brasil é 

preciso fazer um recorte histórico e legislativo a fim de compreender melhor a situação 

contemporânea. Sendo assim, a proibição dessa erva deve ser vista além da Lei nº. 11.343/2006, 

popularmente conhecida como Lei de Drogas. O regime proibicionista da maconha está 

historicamente ligado ao racismo estrutural, este que foi e é uma das contradições existentes 

dentro do sistema capitalista. Dito isso, é fundamental ressaltar que criminalizar é controlar e para 

controlar é preciso taxar (classificar). Em suma, os grupos dominantes – burguesia ou detentores 

de poder político – determinam quais os grupos serão controlados para o acúmulo de capital e 

quais os meios que serão utilizados para isso, e no caso estudado, a criminalização é um desses 

meios. 

  Por fim, a legalização da maconha pode quebrar um paradigma na sociedade brasileira, pois 

como já mencionado, sua proibição possui origens racistas à época imperial no país. Logo, 

defender essa possibilidade é também sustentar uma luta contra a opressão dos grupos 

marginalizados, especialmente os negros que vivem na periferia, bem como entender o seu papel 

dentro da saúde pública nacional. Para isso, o direito deve ser analisado sob o prisma das 

formações históricas socialmente determinadas. 

ReplyForward 
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O presente projeto é vinculado ao Programa de Extensão Conselho da Comunidade na Política de 

Execução Penal, que desenvolve um trabalho com pessoas em conflito com a lei oriundas de 

Matinhos. Esse processo ocorre através da parceria entre UFPR Setor Litoral e Setor de Jurídicas 

com o Conselho da Comunidade da Comarca de Matinhos e Defensoria Pública do Paraná. A 

materialização dos objetivos se deu através de pesquisa documental nas fichas das pessoas 

acompanhadas pelo Conselho, bem como no sistema PROJUDI – Processo Judicial Digital e 

SEEU – Sistema de Execução Eletrônico Unificado. Quanto aos dados da população em regime 

aberto forma identificadas 266 pessoas sob comparecimento regular em juízo, 43 são mulheres e 

do total a maioria possui entre 25 e 35 anos. Destes, 118 estão em processo de Execução de Penal, 

ou seja, já receberam sentença de liberdade 93 estão em Alvará de Soltura; 31 em Suspensão 

Condicional da Pena; 2 em Ação Penal; 2 em Livramento Condicional; 2 em Transação Penal e 

1 em Medida Cautelar. Ampliando ao regime fechado, 186 processos se caracterizam pelo não 

comparecimento em juízo, o que configura descumprimento sob pena de regressão de regime de 

reclusão enquanto 30 constam como réu preso. Sobre a data do início do comparecimento no 

Conselho; de 2012 à 2017 somam-se um total de 51 pessoas em comparecimento, de 2018 à a 

2021 o número aumenta para 212 pessoas e 3 sem resposta. Através desses dados, percebe-se a 

tendência na punição de homens jovens e menos da metade foi sentenciado, no entanto, destaca-

se a morosidade do sistema judiciário quando se observa o número de pessoas aguardando 

sentença em liberdade, bem como o tempo que se aguarda o andamento do processo e por 

conseguinte da sentença (média de 6 meses à 2 anos). Destaca-se um aumento no índice de 

pessoas encaminhadas ao meio aberto nos últimos anos aguardando sentença em liberdade, 

cumprindo com a proposta garantista da pena alternativa, no entanto, um número similar é 

considerado irregular pela isenção no comparecimento, o que se considera reiteração na conduta 

criminal pelas vias burocráticas do Estado. 
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RESUMO 

ELEIÇÕES E FINANCIAMENTO ELEITORAL NO BRASIL: leituras e ensaios de estatística. 

Nos trabalhos desenvolvidos na Iniciação Científica do Laboratório de Análise de Redes Sociais, 

LAR, foram inicialmente realizadas leituras sobre a dinâmica eleitoral e a participação política 

para compreender o objeto de estudo que se buscou explorar estatisticamente, para o qual foi 

importante o estudo de estatística básica descritiva. Para fins de aprendizado foi realizado um 

recorte no banco de dados do LAR que focou as candidaturas e eleitos ao cargo de deputado 

estadual no Paraná nas eleições dos anos de 2014 e 2018. A abordagem na pesquisa foi de natureza 

quantitativa. A pesquisa se desenvolveu inicialmente com as leituras de livros e artigos 

relacionados diretamente ao objeto recortado. Foi realizada também uma sistematização de dados 

sobre candidaturas e resultados eleitorais, a partir de relatórios gerados a partir de um banco de 

dados eleitorais. Dados sobre o perfil populacional do Paraná foram coletados a partir do censo 

disponibilizado pelo IBGE (2010). Os dados coletados foram organizados em tabelas 

comparativas e analisadas as diferenças entre algumas variáveis da população e das candidaturas 

e também entre os candidatos e os eleitos separados por: sexo/escolaridade/ receita/raça/ 

totalidade de votos. Os resultados evidenciam que entre todos os itens pesquisados e analisados, 

a sub-representação feminina desponta como o fator mais crítico no tocante à representatividade, 

indicando um longo trabalho a ser feito de incentivo para que as mulheres tenham mais espaço de 

fala e não sejam utilizadas apenas para cumprir as formalidades das cotas obrigatórios nos 

partidos. Por fim é necessário registrar que as leituras realizadas e trabalhos desenvolvidos, com 

as discussões com os/as demais ICs no grupo, foram muito produtivas e possibilitaram um rico 

aprendizado que complementou sobremaneira a formação na graduação. 
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Em uma nova etapa de nossa pesquisa sobre a Imprensa na Ditadura Militar, com foco no jornal 

Panorama, buscamos trazer integrantes do jornal que ainda não tinham sido acessados e memórias 

de Londrina (PR), cidade onde era produzido o periódico. Nesta fase, buscamos referências 

jornalísticas que serviram de inspiração para o Panorama, seja no conteúdo ou no aspecto visual 

e revistas ou jornais que estiveram ligados a sua história. Continuamos com a seleção de 

reportagens especiais para o nosso site; digitalizamos parte do acervo para consulta pública; 

produzimos um biodicionário com as personalidades do jornal; visitamos Londrina (PR) e 

realizamos uma roda de conversa com os jornalistas e estudantes da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). Individualmente, o resgate da memória foi dedicado ao Poeira, um jornal 

estudantil e alternativo, produzido na década de 70 na UEL, pelos mesmos jornalistas que 

integravam o Panorama.  

Durante a iniciação científica, o desejo do grupo era visitar a cidade de Londrina (PR) e poder 

trocar informações com alguns jornalistas que integraram o Panorama e com professores e 

estudantes da UEL. O encontro foi organizado com auxílio da UEL e aconteceu no dia 09 de abril 

de 2022, se tornando uma solidificação do trabalho realizado antes e durante a pandemia de 

Covid-19. Na oportunidade pudemos resgatar novos fatos e o sentimento da cidade na década de 

70, durante a circulação do Panorama, assim como, discutirmos a produção do jornal com ele nas 

mãos dos próprios jornalistas. Na oportunidade, pudemos visitar pontos importantes da cidade 

que faziam parte do cotidiano do periódico, assim como, sua sede – hoje uma agência do Banco 

do Brasil. 

Nesta fase da iniciação científica entrevistamos novos personagens e integrantes do jornal, sendo 

eles: Cláudio Kambé, ilustrador, Nani Gois, repórter fotográfico, Paulo Pimentel, dono do jornal, 

Bernardo Pellegrini e Tadeu Felismino, ambos jornalistas do periódico. A partir do preenchimento 

destas lacunas organizamos a produção do livro e editamos capítulos especiais dedicados às 

reportagens de destaque do Panorama, com trechos de entrevistas, discussão de temáticas como 

o contexto sociopolítico, econômico da cidade de Londrina, do Paraná e do Brasil no período 

estudado e a imprensa na ditadura militar. Uma das partes integrantes também é o BioDicionário 

com descrições sobre os jornalistas. Além do livro, continuamos com a alimentação de nosso site, 

com reportagens selecionadas, documentos importantes da Iniciação Científica a atualizações 

sobre a história do Brasil e de Londrina.  
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A análise de conteúdo constitui-se enquanto uma metodologia analítica bastante versátil, de 

caráter quantitativo, qualitativo ou ainda quanti-quali,  que visa extrair sistematicamente 

informações implícitas presentes no conteúdo a ser analisado. A abrangência deste método não 

deve se confundir com generalizações metodológicas, muito menos de maneira leviana sem que 

seja aplicado e demonstrado o caminho metodológico percorrido. A técnica que surgiu nos anos 

60 vem se refinando desde então e existem diversos manuais metodológicos sobre AC. No Brasil, 

porém, o manual de Bardin de 1977 (e suas diversas reedições) é definitivamente o mais 

recorrente quando se trata da AC. A vasta utilização de um manual tão antigo e pouco utilizado 

atualmente na literatura internacional, traduz-se no seguinte problema de pesquisa: qual o nível 

de refinamento metodológico das pesquisas brasileiras que fazem uso da AC? Implicando na 

hipótese: teria se tornado a AC brasileira uma técnica “guarda-chuva" e desatualizada? O objetivo 

da presente pesquisa foi de responder a esses questionamentos a partir da aplicação de uma AC 

sobre o estado da arte da técnica no Brasil. Foi conduzido um treinamento dos codificadores 

acerca do livro de códigos e ao final rodado um teste de confiabilidade, que apontou altos níveis 

de concordância na maioria das variáveis. Uma amostra de 600 artigos foi codificada de acordo 

com o livro de códigos final. Dentre os resultados preliminares obtidos, constatou-se que AC 

brasileira é majoritariamente utilizada como método de análise para dados qualitativos primários, 

especialmente na área de saúde para analisar entrevistas. Nesses casos o uso de Bardin como 

aporte metodológico é recorrente, seguido pela utilização dos manuais de Minayo, que ecoam os 

preceitos de Bardin. Foi percebido também, o fato de que estas pesquisas partem de uma 

perspectiva indutiva para a categorização dos conteúdos analisados, ao mesmo tempo em que são 

raros os casos que apresentam uma descrição mais minuciosa acerca dos caminhos metodológicos 

empregados, indicando portanto um baixo rigor no que tange à critérios de validade e 

confiabilidade. Referências ao uso de livros de códigos ou treinamento de codificadores, aspectos 

que afirmam uma maior preocupação com rigor metodológico, se mostraram nulos nos artigos 

que empregam a AC tendo como base os manuais acima citados. Os resultados preliminares 

apontam para uma desatualização da ciência brasileira em termos de refinamento científico-

metodológico da AC frente aos critérios consolidados na literatura internacional sobre o tema. 
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O objeto da pesquisa é estudar as movimentações da pimenta américa (espécies Capsicum) a partir 

da articulação e formação do sistema-mundo moderno, junto de estudos sore as sociabilidades da 

comensalidade. Os sistemas da economia-mundo europeia começaram um processo de expansão 

estrutural que, ao longo de séculos de trocas culturais e econômicas, concomitou na formação de 

uma economia-mundo e um capitalismo histórico. Desde os mercadores europeus a partir do 

século XV até os processos de industrialização ao redor do globo, a pimenta americana foi um 

elemento presente nas trocas econômicas, sendo um alimento ou tempero que adentrou na 

culinária e cotidiano diversas sociedades ao redor do globo. A hipótese desenvolvida aqui, nesse 

contexto, é que a pimenta americana se constituiu como condimento barato e de fácil plantio para 

sociedades que, na formação do sistema-mundo moderno, alocaram-se nas periferias e 

semiperiferias e passaram ou passam, por conseguinte, por crises de fome ou de alta desigualdade 

socioeconômica. O Nordeste açucareiro, a Índia e regiões do Leste europeu são exemplos desses 

espaços onde a pimenta adentrou como alternativa de sabor em locais de difíceis condições de 

vida. Para a abordagem teórica, Imannuel Wallerstein, Sanjay Subrahmanyam, e Max Weber 

foram essenciais, em conjunto, para conceber uma análise que tente tanto observar os níveis 

estruturais de longa duração, quanto os níveis de ação da comensalidade e das trocas econômicas 

enquanto práticas do cotidiano. Como recurso de fontes, foram usados incialmente os jornais de 

viagem de Cristóvão Colombo e os estudos de Josué de Castro sobre a alimentação no Nordeste. 

Após isso, buscou-se fontes advindas de relatos de viajantes europeus nos mais diversos 

continentes, tendo sido selecionado 3 relatos valiosos para o desenvolver da pesquisa. Os passos 

da pesquisa ocorreram de acordo com a seguinte ordem: revisão bibliográfica; leituras de cunho 

teórico e metodológico sobre História global e suas possibilidades; leitura relacionadas à 

comensalidade e suas sociabilidades possíveis; levantamentos de quadros e tabelas sobre 

produção de pimenta em diversos países; catalogação desses dados para diversos fins; e pesquisa 

em relatos de viagens para busca e catalogação de fontes narrativas sobre as trocas culturais e 

econômicas de viajantes europeus entre os séculos XV e XVII. 
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A presente pesquisa parte da experiência coletiva vivida por um grupo interdisciplinar - composto 

de orientadora, alunos de design, ciências socias, jornalismo, artes gráficas, de ensino médio - na 

tentativa, através de uma metodologia dialógica, de editar e produzir uma coleção de três livros 

de fotografias intitulada “Santos, ramos e curas: benzedeiras do Jequitinhonha”. Esse conjunto 

organizado com base no registro de três benzedeiras – Generina Isidório da Silva, Blandina Silva 

Souza e Vera Lúcia Marques – de Araçuaí, MG, no Vale do Jequitinhonha, em diferentes 

momentos, pelo fotógrafo Lori Figueiró. 

O catolicismo popular apresenta dinâmicas próprias caracterizadas pelo excesso, por um consumo 

específico, além de uma relação intima com o catolicismo da Igreja - ou hegemônico. Este excesso 

se faz presente na materialidade religiosa, ou do sagrado, de diversas formas. Ela está na 

composição dos altares das benzedeiras, no santo (escultura e imagem impressa), no terço e no 

corpo: são matérias que também possuem agência. Elas intermediam a relação entre o humano e 

o sagrado, são o sagrado e, muitas vezes, com elas se constrói uma relação de intimidade. Todavia, 

não é só de objetos que vive o catolicismo popular; há, também, corpos que intermediam a relação 

entre o mundo terreno e o sobrenatural. Falo das benzedeiras. E apesar da benzeção não ser uma 

derivação estrita do catolicismo - pois ela dialoga com práticas indígenas e de matriz africana - 

ela está presente no catolicismo popular. 

Tendo por base essas reflexões, foi desenvolvida uma articulação entre pesquisa bibliográfica e 

reflexão conjunta entre o grupo, o fotógrafo e o trabalho concreto com as fotografias. Em conjunto 

selecionamos imagens, organizamos o projeto gráfico e refletimos sobre materialidade, 

catolicismo popular e fotografia. Fiquei responsável, junto com Ana Carolina Vieira, pela reflexão 

e construção de um texto sobre o tema da articulação entre religiosidade e cura para o livro. Tal 

reflexão sobre catolicismo popular, sua estruturação e especificidades no Vale caracterizam 

aquilo que Lori chama de "sacralização do cotidiano". Foram as fotografias de Figueiró que nos 

serviram de janela para esse mundo cotidiano e sagrado. Refletiu-se, também, sobre a 

materialidade no catolicismo popular e a potencialidade da fotografia para a análise da diversidade 

sociocultural. Além da busca por formas de pensar a relação entre cura, cuidado e sagrado a partir 

de imagens. Todas essas reflexões expressas em textos e no projeto gráfico da citada coleção de 

livros. 
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O trabalho buscou identificar a Polícia, os movimentos políticos e a legitimidade política no 

Paraná durante a Revolução de 1930. Também buscou verificar a atuação da Força Militar do 

Estado (atual PMPR) e da Universidade do Paraná (atual UFPR). Houve a tentativa de identificar 

ações democráticas ou autoritárias nos movimentos políticos. O estudo utilizou a metodologia 

bibliográfica-documental, com verificação de artigos, teses, dissertações, livros e outros escritos 

que trazem detalhes sobre o contexto da época. No período citado, foi verificada a existência de 

uma oligarquia agrária e latifundiária que dominava o país (política “café com leite”). Por uma 

série de fatores, o Paraná aderiu à revolução em 4 de outubro de 1930. Em Curitiba, a guarnição 

militar teve um dilema entre combater ou aderir. Na madrugada de 5 de outubro as tropas rebeldes, 

comandadas pelo Major do Exército Plínio Monteiro Tourinho, dominaram Curitiba. Este Major 

falou com Afonso Alves de Camargo, Governador, e o aconselhou a não resistir, depondo-o do 

governo constituído. Antes de deixar a cidade, o Governador recomendou ao Comandante-Geral 

da Força Militar que não oferecessem resistência ao movimento revolucionário, para que evitasse 

um derramamento de sangue. Assim, as tropas que eram fiéis ao governo, não tinham mais a 

possibilidade de organizar uma reação. O Comandante-Geral deixou o cargo, passando-o ao seu 

substituto imediato, o qual entrou em contato com os revolucionários e aderiu ao movimento. 

Ainda na manhã de 5 de outubro, a tropa da Força Militar desfilou, com as demais forças 

revolucionárias, pelas principais ruas de Curitiba. O movimento rebelde buscou cooptar oficiais 

(das tropas federais e estaduais) indecisos e os descontentes com as políticas de promoção e de 

transferência do exército. Como conclusão do estudo, foi constatado que a organização da 

Revolução em Curitiba foi desenvolvida, principalmente: nos quartéis do Exército, da Polícia 

Civil e da Polícia Militar, além das dependências da Universidade do Paraná. Ocorreu um 

complexo movimento político, com ações autoritárias e democráticas, que permearam as 

tratativas que envolveram a revolução. Civis e militares apoiaram a causa revolucionária. Após a 

revolução, Getúlio Vargas foi recebido na Universidade do Paraná, acompanhado de diversas 

autoridades, incluindo os diretores da Faculdade de Direito e de Medicina. O Major Plínio 

Tourinho foi um dos fundadores da UFPR. Atualmente ele possui um busto em bronze na Praça 

Santos Andrade, em frente ao prédio histórico da UFPR, sua face está voltada para a 

Universidade. 
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O plano de trabalho retrata o Jornal Panorama, um jornal diário em formato standard, que circulou 

durante 20 meses no Norte do Paraná, na cidade de Londrina. Compreendido dentro de um dos 

maiores conglomerados de comunicação, o Grupo Paulo Pimentel, o jornal chegou a uma 

produção de aproximadas 547 edições, com a presença de jornalistas reconhecidos ligados à 

imprensa paulistana somados a cooperação de jovens jornalistas atuantes na cidade e no campo 

universitário. A motivação inicial da pesquisa foi a falta de documentação e a carência de 

pesquisas sobre o Jornal e, atualmente, a iniciação científica busca a elaboração dos produtos 

finais, o projeto editorial do livro e o site com o conteúdo das reportagens comentadas, 

democratizando seu acesso. O recorte realizado busca compreender o espaço, a importância e o 

mapeamento histórico do jornal, evidenciando sua contribuição com a história da imprensa 

paranaense à vista de sua trajetória. A realização de novas entrevistas executadas de forma online 

e presencial, com Nani Gois, Paulo Pimentel, Cláudio Kambé, Tadeu Felismino e Bernardo 

Pellegrini, e a ampliação da contextualização da época a partir da pesquisa bibliográfica sobre 

outros jornais, neste caso o Jornal Versus, trazem novos olhares sobre a metodologia. A consulta 

ao jornal Versus foi relevante para compreender o Panorama, pois além das propostas gráficas, 

há similaridades com o objeto de estudo, como a presença de figuras importantes que participaram 

de ambos os jornais: Domingos Pellegrini Jr, João Antônio e Jayme Leão. O estudo da produção 

gráfica do Panorama retrata aspectos estilísticos revolucionários para a época permitidos pela 

introdução da impressão offset, como a introdução da cor como recurso ilustrativo e estético. 

Quanto à publicidade, os destaques são a interação que é realizada entre a publicidade e conteúdo 

dos jornais e a análise dos anunciantes que levam a entender como se desencadeou o 

desenvolvimento e o fim do Panorama. 
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O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre as estratégias de comunicação 

turística e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os países estudados foram 

selecionados através das informações dos países com maior fluxo de desembarques internacionais 

divulgadas pela United Nations World Tourism Organization (UNWTO), sendo esses: França, 

Espanha, Estados Unidos América, China, México, Tailândia, Índia, Emirados Árabes Unidos, 

Arábia Saudita, Marrocos, África do Sul, Austrália, Brasil, Nova Zelândia. A pesquisa de caráter 

qualitativo foi realizada em duas fases: bibliográfica através da plataforma Taylor & Francis e 

análise documental dos planejamentos estratégicos dos países e seus sites promocionais. Ao 

pesquisar as palavras-chaves na plataforma com os filtros, resultou em 205 artigos. Esses foram 

exportados para a plataforma Rayya (software para auxiliar em pesquisas de revisão sistemática) 

e após a leitura dos resumos para seleção de trabalhos, resultou em 23 artigos. O referencial 

bibliográfico mostrou que a sustentabilidade está sendo discutida cada vez mais, e sendo baseada 

em seus 3 pilares: economia, social e meio ambiente.  Na análise documental foram identificadas 

as estratégias e ações de sustentabilidade conforme os ODS. Existem organizações responsáveis 

por essa comunicação turística dos destinos, chamadas de Destination Marketing Organizations 

(DMMO), responsáveis em comunicar a imagem do país como destino turístico. Em 2020 os 

países atualizaram seus respectivos planos estratégicos. A Espanha que divulgava um 

planejamento voltado para as ODS agora tem um Planejamento de Marketing, onde o objetivo é 

recuperar a demanda pós pandêmico e buscar turistas mais rentáveis e sustentáveis. Alguns países 

como a Espanha, França, México, Austrália, Nova Zelândia citam diretamente a sustentabilidade 

em suas estratégias e ações. O Brasil e a África do Sul citam nos seus planejamentos, mas não 

foca na sustentabilidade. Os EUA, Índia, e Tailândia não tem estratégias ligadas a 

sustentabilidade. Nos sites promocionais não há um destaque para a sustentabilidade em nenhum 

dos países, mas conteúdos referente a sustentabilidade. Criar a própria imagem como destino 

turístico internacional a partir de suas qualidades é essencial. As ODS 8 (Trabalho Descente e 

Crescimento Econômico) e 17 (Parcerias e Meio de Implementação) são as mais frequentes 

relacionadas as estratégias de comunicação turística. Portanto, foram identificadas estratégias de 

comunicação relacionadas com as ODS de maneira direta ou indireta. 
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Na história da relação da hipnose com a psicologia, o Behaviorismo é frequentemente 

mencionado como a teoria que inibiu o desenvolvimento dos estudos da hipnose com sua defesa 

de uma psicologia não mentalista. Curiosamente, isso ocorre em paralelo ao reconhecimento de 

Clark Hull como um dos principais psicólogos estudiosos da hipnose na primeira metade do 

século passado. Menções a outras relações do behaviorismo com a hipnose são raras e superficiais 

na literatura de história da psicologia. Dessa forma, neste trabalho investigamos as relações do 

Behaviorismo com a hipnose ao longo do Século XX por meio de uma revisão de literatura. A 

busca foi realizada nas bases de dados APA PsycInfo, PePSIC, Portal Regional BVS, Scielo e 

SCOPUS Elsevier, em revistas nacionais e internacionais de Análise do Comportamento, e em 

um jornal internacional de hipnose. As seguintes palavras-chave foram utilizadas: análise do 

comportamento; behaviorismo; behaviorism; behavior analysis; behaviorist; hipnose; hypnosis; 

hypnotic; hypnotism. Foram encontrados inicialmente 250 registros, sendo incluídos 77 na 

revisão final, todos lidos na íntegra e analisados. Desses 61 são artigos publicados em periódicos, 

2 capítulos de livro, e 14 resenhas de livros e artigos. Boa parte desses escritos (31) não relaciona 

os temas hipnose e behaviorismo de forma direta, enquanto que 34 textos, inclusive de autores 

behavioristas, sugerem algum tipo de relação mas não desenvolvem e aprofundam as ideias 

apresentadas. Em 16 desses a aproximação é realizada pela aplicação clínica, os autores relatam 

a utilização da hipnose em conjunto com alguma técnica da terapia comportamental, como 

dessensibilização sistemática, ou apontam elementos comuns entre elas. Apenas 3 dos artigos 

buscam desenvolver essa relação com profundidade, dedicando a maior parte do texto a isso. Por 

fim, somente dois artigos buscaram desenvolver uma explicação behaviorista para a hipnose. Um 

tratou dos mecanismos de sugestão e hipnose a partir de conceitos desenvolvidos por Pavlov e 

Hull, mas não trabalhou com condicionamento operante, e o outro explicitou as variáveis que 

influenciam no comportamento de seguir sugestões durante a hipnose, elencando predisposições 

dos indivíduos, o contexto hipnótico, e contingências de reforçamento. Portanto, além de algumas 

aproximações na área clínica, propostas behavioristas de interpretação da hipnose parecem ser 

pouco frequentes e se concentram nas variáveis, respondentes e operantes, que influenciam o 

seguimento de sugestões hipnóticas. 
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Essa publicação é resultado de um projeto de pesquisa, que teve como objetivo compreender a 

organização coletiva da comunidade da ilha do Maciel através do conceito de racionalidade 

situada, identificando sítios simbólicos de pertencimentos que contribuem para construção de 

identidade local. O estudo parte da pressuposto de que com o capitalismo desencadeou crises: 

social, ambiental, econômica e cultural, tornando-se necessário buscar de uma nova 

“epistemologia contra o pensamento global”, esta deixando de evidenciar a interconexão da vida 

apenas pelo aspecto econômico, materialista, numa sociedade, para tal busca evidenciar 

comunidades, por meio onde vivem, por pressuposto não perderam suas identidades, seus valores 

e suas crenças. A ampliação de princípios que conduzem a vida pode também permitir que uma 

desaceleração do reducionismo cultural, esse prejudicial para as singularidades locais. Se 

afastando das noções já concebidas da identidade local, e buscando uma proximidade, elegeu-se 

a comunidade da Ilha do Maciel como local de pesquisa, para nesse identificar características 

socioeconômicas que promovem as dinâmicas, normas de conduta, que organizam a vida social 

local, as quais se consolidam num conjunto de racionalidades implícitas ou explícitas que 

permitem que os residentes se identifiquem como pertencentes a comunidade. Como resultado, a 

compreensão da revisão teórica levou mais tempo do que o esperado, inclusive pela inclusão do 

tema identidade cultural, posto em diálogo com sítios simbólicos de pertencimento. Sem esses 

não seria possível adentrar a comunidade nem para observação. Assim a metodologia foi 

realinhada a num primeiro momento adentrar a comunidade sem questionar, não promovendo 

relações dialógicas com os moradores. As observações seguem a metodologia das caixas preta, 

conceitual e técnica, proposta por Zaoual (2003), caixas que compõem respectivamente: mitos, 

crenças e valores; saberes; e modo de promover a subsistência. Espera-se realizar as observações 

ainda no mês de agosto, fazendo uma aproximação da teoria e mundo concreto. 
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A Guerra do Contestado ainda é pouco difundida no que tange as suas diversas concepções, pois 

seu contexto por vezes é distorcido ou mal compreendido devido a sua complexidade, geralmente 

remetido a uma mera disputa de território entre Paraná e Santa Catarina, sendo denominado pelo 

governo como uma revolta popular liderada pelo povo camponês revoltoso, sertanejos/caboclos. 

Tais abordagens distorcidas e incipientes promulgam uma descompressão do que ainda resta deste 

conflito. Nesse sentido cabe ressaltar que as guerreiras imortais do contestado, as que tudo viam 

e faziam, também desempenharam papéis fundamentais durante a guerra e, portanto, merecem 

destaque, pois há muito que se descobrir sobre cada uma delas. O estudo que aqui se apresenta 

tem como intuito principal fazer uma análise que contribua para a compreensão da importância 

da atuação das mulheres no decorrer da Guerra. Nessa perspectiva, as mulheres, tiveram papéis 

importantíssimos, fossem elas guerreiras, benzedeiras, videntes ou até mesmos representantes de 

seus lares. Elas contribuíram grandemente durante a guerra, algumas dessas lideranças femininas 

foram primordiais, mas de modo geral todas merecem ser enaltecidas, por sua garra e coragem, 

diante dos acontecimentos, pois cada uma, a sua maneira, soube lutar por um mesmo ideal. Para 

tanto a partir desta problemática serão observados as relações efetivadas pela figura feminina, por 

meio de abordagens contextualizadas em referenciais teóricos, a partir de resquícios históricos da 

Guerra do Contestado, que contemplam esta abordagem. Embora sejam poucos os registros da 

Guerra do Contestado que contemplam a participação das mulheres, estas tiveram um papel 

fundamental, cada qual com a sua importante atuação. A presente pesquisa se inicia a partir de 

uma abordagem geral sobre o papel das mulheres em meio a sociedade, posteriormente a figura 

feminina em meio a Guerra do Contestado e por final uma abordagem mais aprofundada sobre 

algumas mulheres que se destacaram neste conflito armado tão pouco divulgado, mais 

extremamente rico, visto que muito pouco se sabe realmente sobre esta Guerra e muito menos 

ainda sobre essas bravas mulheres guerreiras que tanto fizeram pelo povo dada as circunstancias 

da época. 
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A pesquisa teve como escopo analisar como se operou a justiciabilidade direta dos direitos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais (doravante “DESCA”) na jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (doravante “Corte” ou "Corte IDH”), bem como avaliar os 

efeitos do atual entendimento no enfrentamento, pela Comissão Interamericana, às violações de 

DESCA pelos Estados durante a pandemia do Covid-19. Para tanto, efetuou-se pesquisa 

qualitativa a partir do exame bibliográfico-documental de textos jurídicos, acadêmicos, sentenças 

e resoluções que guardem pertinência temática. Com base no levantado, verificou-se que, 

historicamente, a Corte tutelou os DESCA de maneira indireta, a dizer, por meio do conteúdo e 

alcance dos direitos civis e políticos. A partir do caso Acevedo Buendía e outros vs. Peru (2009) 

porém, a Corte pronunciou pela primeira que o art. 26 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (doravante “CADH”) está sujeito ao regime geral do art. 1.1 e 2 da Convenção, de modo 

que o dispositivo, único a fazer referência aos DESCA, poderia ser reclamado autonomamente 

perante o órgão. Desta feita, a pesquisa apreciou os casos subsequentes que solidificaram a 

sindicância direta dos DESCA, sendo eles: Lagos del Campo vs Perú (2017), como o primeiro 

caso que efetivamente condenou um Estado com base no art. 26; Poblete Vilches vs. Chile (2018), 

enquanto primeira sentença que condenou um Estado pela violação direta ao direito humano e 

social à saúde, seguido pelo precedente Cuscul Pivaral e outros vs. Guatemala (2018); e 

Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares vs. Brasil (2020), 

como relevante condenação ao Estado brasileiro por violação ao direito social ao trabalho em 

condições dignas e equitativas e à proibição de discriminação, sobretudo em face de grupos 

marcados pela intersecção de fatores de vulnerabilidade. A hipótese que se levanta, portanto, é 

que tal evolução jurisprudencial tenha contribuído marcadamente ao combate à pandemia do 

Covid-19 pela Comissão Interamericana por meio das Medidas Cautelares concedidas no âmbito 

da Sala de Coordenação e Resposta Oportuna e Integrada à Pandemia (SACROI COVID-19). Por 

fim, o que se permitiu concluir é que o sistema interamericano, distintamente de compreender o 

art. 26 como mera cláusula de progressividade dos DESCA, enquanto standard de não 

justiciabilidade, passou a interpretá-lo como fonte de obrigações imediatas aos Estados, impondo 

a estes deveres de conduta e de resultado, tais como os de respeitar, proteger, implementar e não 

discriminar. 
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Os espaços públicos expressam valores simbólicos, estéticos, culturais e históricos de uma 

sociedade e a sua configuração física afeta o comportamento da população, a sua forma de ver, 

viver e sentir o mundo. Apesar de serem cenário de atividades diárias, em momentos de 

deslocamento ou permanência, o exercício de reflexão sobre como eles sensibilizam os sentidos 

e condicionam ações ainda é muito pouco frequente entre a população geral. Diante disso, o 

projeto desenvolvido por integrantes grupo de pesquisa Observatório do Espaço Público (OEP) 

tem como objetivo explorar e difundir conhecimento referente à paisagem urbana e ao espaço 

público. Para isso, foram realizadas diversas pesquisas, como o “Guia paisagístico dos espaços 

públicos de Curitiba” cujo objetivo é proporcionar à comunidade uma nova experiência diante 

dos espaços públicos curitibanos, convidando a observá-los com um novo olhar. Através de 

pesquisas bibliográficas e visitas em campo, foram analisadas de maneira qualitativa as 

percepções obtidas ao caminhar por cada um desses espaços quanto a texturas, cores, sons e 

sensações. A análise perceptiva somou-se com a pesquisa realizada por outros colaboradores do 

projeto sobre os temas mobiliário urbano, edifícios do entorno, contexto histórico, vegetação. As 

informações obtidas a partir de cada pesquisa foram unidas e articuladas em podcasts que guiam 

o ouvinte por cada espaço público, indicando elementos interessantes a serem observados e 

instigando a reflexão sobre os mesmos. Outros materiais produzidos pela equipe foram um site e 

folhetos físicos que contam com textos descritivos, esquemas e fotografias. A pesquisa 

contemplou até o momento 7 (sete) espaços públicos da região central de Curitiba entregando 

informações sobre os aspectos formais, funcionais, simbólicos e sociais dos espaços públicos da 

capital de maneira clara e acessível ao público geral, revelando a importância de olhar e 

experimentar de maneira crítica os espaços públicos das cidades como uma ferramenta elementar 

para o desenvolvimento de consciência social. 
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O presente projeto de iniciação científica investigou a percepção dos estudantes das escolas do 

campo, do município de Paranaguá, sobre as práticas de Educação Ambiental. O objetivo dessa 

pesquisa foi (re)conhecer as práticas de Educação Ambiental que preservam as singularidades 

territoriais nas escolas insulares de Paranaguá, com foco nas representações mentais em crianças 

do 4º e 5º ano. O referencial teórico fundamentou-se nas legislações sobre Educação Ambiental 

e Educação do Campo, conceitos de Território e Signos, percepção ambiental e socialização com 

o espaço vivido, e, nos aportes teóricos da Semiótica para interpretação dos mapas mentais. 

Utilizou-se as bases de dados do Google Acadêmico, ScieElo, periódicos da Capes para consultar 

artigos científicos, dissertações e teses atuais sobre as temáticas em estudo. O objeto de estudo 

deste trabalho contou com a participação dos educandos de nove escolas do campo localizadas 

nas ilhas ou isoladas geograficamente, com acesso exclusivo pelo mar. Visitou-se as escolas da 

Ilha do Mel, Teixeira e Europinha e das comunidades de Amparo, Eufrasina, Piaçaguera, São 

Miguel e Ponta de Ubá. Utilizou-se os mapas mentais como ferramental para coleta de dados e a 

metodologia de Salete Kozel (2001) para a classificação e interpretação dos signos nas imagens 

mentais. A pesquisa com abordagem qualitativa seguiu quatro fases: Contextualização teórica 

(reflexão sobre a abordagem); Pesquisa de Campo (reconhecimento local, sujeitos e coleta de 

dados); Sistematização dos Dados (classificação e interpretação dos signos nos mapas mentais); 

e, Finalização da pesquisa (elaboração de manuscrito para publicação e relatórios da pesquisa). 

Para o êxito na coleta dos mapas mentais, inicialmente, realizou-se um momento de descontração 

para ouvir a percepção das crianças sobre a escola, a comunidade, a natureza, e as práticas 

pedagógicas realizadas fora da sala de aula. Nas análises dos mapas mentais os signos foram 

classificados em 3 categorias: ações educativas (horta e compostagem na escola, recolhimento de 

lixo da comunidade e do mar, descarte de lixo nas lixeiras); ações degradativas (queimadas e 

desmatamento); e, ações culturais (pesca artesanal, brincadeiras ao ar livre e festas locais). Com 

essa investigação concluiu-se que as singularidades territoriais estão presentes nas práticas de 

Educação Ambiental representadas nas relações das crianças com o espaço vivido e com os atos 

de manter preservado e conservado o meio em que elas vivem.  
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A partir dos estudos de benchmarking, o objetivo geral do presente trabalho foi  realizar análises 

comparativas, especialmente quanto à estrutura dos meios de hospedagem e equipamentos de 

lazer para o público infantil e de famílias com crianças junto aos municípios litorâneos dos estados 

de SC e de SP, comparando com a oferta no litoral paranaense. Levantou-se os sítios eletrônicos 

oficiais das prefeituras e secretarias de turismo para observar o levantamento da oferta turística 

de todos os municípios litorâneos desses estados, que foram selecionados devido à proximidade 

geográfica com o Paraná. Destacou-se 7 municípios de cada estado para igualar com o número de 

municípios litorâneos paranaenses, sendo que em São Paulo foram selecionados: Bertioga, 

Cananéia, Iguape, Santos, Guarujá, Caraguatatuba e Ubatuba. Em Santa Catarina: Navegantes, 

Penha, Bombinhas, São Francisco do Sul, Balneário Camboriú, Florianópolis e Itapoá. Por meio 

do Cadastur (cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico) houve um recorte 

direcionado aos equipamentos de meios de hospedagem, acampamentos turísticos, parques 

temáticos, parques aquáticos e equipamentos de lazer, que ao decorrer da pesquisa indicou que os 

litorais de São Paulo e Santa Catarina em relação ao paranaense apresentaram um número superior 

de empreendimentos cadastrados. No entanto, com a configuração do site não foi possível a 

visualização se esses estabelecimentos eram adequados para receber o público infantil. Assim, 

para o recorte da análise dos meios de hospedagem optou-se por selecioná-los a partir da 

plataforma de reputação Tripadvisor, como critério 1, com a utilização da chave de pesquisa “10 

melhores hotéis para crianças” e da plataforma Booking, critério 2, apresentando os 3 primeiros 

estabelecimentos indicados para famílias com crianças (contanto que fossem diferentes dos 

indicados no critério 1). Os procedimentos metodológicos adotados deram conta que no litoral de 

Santa Catarina dos empreendimentos hoteleiros analisados de cada município, 69,2% em média 

possui relevância de produtos e serviços turísticos adequados para o turismo infantil e para 

famílias com crianças, seguido de São Paulo que conta com 61,2%. Já o litoral do Paraná, ainda 

que possua em média 46% de serviços para o público infantil, tem elevado potencial competitivo, 

que precisa ser viabilizado a partir de ações de planejamento e marketing direcionados. 
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O uso de tarefas baseadas em jogos através do conceito de gamificação tem sido descrito como 

uma estratégia viável de intervenção em saúde e educação, como utilizar recompensas e 

pontuações (aspectos inerentes aos jogos) para situações de mudança comportamental. Ao mesmo 

tempo, seu desenvolvimento demanda tanto um planejamento de design como seu embasamento 

teórico e empírico. Outro termo percebido em crescimento nas pesquisas em saúde é o de serious 

game, que engloba os jogos que possuem por objetivo primário o treinamento, a educação, o 

gerenciamento de recursos humanos e a melhoria de saúde, e não apenas o entretenimento (caso 

dos jogos comuns). Apesar disso, ainda, existe ainda pouca literatura que busque dar suporte ao 

seu uso em intervenções terapêuticas, seja como parte ou como uma intervenção completa. Neste 

contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um jogo terapêutico de tabuleiro, para 

grupos de 3 a 10 pessoas, com objetivo de estudar interações grupais, por meio de dois estudos. 

O primeiro deles consiste na elaboração do protótipo do jogo e sua aplicação em grupo focal não-

clínico, para aferição de suas mecânicas. O segundo estudo consiste na aplicação do jogo em um 

grupo clínico, composto por pessoas em tratamento em uma Comunidade Terapêutica para 

usuários abusivos de substâncias psicoativas. Para a análise dos dados desenvolvemos um sistema 

embasado em teorias clássicas sobre psicoterapias de grupo (Fatores Terapêuticos de Yalom; 

categorias de análise da Entrevista Familiar Estruturada – EFE, de orientação sistêmica, e a teoria 

de Grupos Operativos de Pichón-Rivière. Até o momento, o projeto de pesquisa se encontra em 

avaliação por um Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos; desta forma, nesta 

apresentação, relatamos a literatura de suporte ao projeto, bem como as características gerais do 

jogo em desenvolvimento. 
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O presente estudo objetiva verificar quais são as preocupações trabalhistas e de proteção de dados 

expressas nos Projetos de Lei no Congresso Nacional voltados para a regulação do trabalho dos 

entregadores sob demanda de plataformas digitais, considerando estes sujeitos enquanto 

majoritariamente racializados. Para isso, no aspecto empírico, realizou-se um mapeamento dessas 

propostas legislativas, adotando como recorte temporal o intervalo entre 2010 e 2021. Em 

seguida, empreendeu-se um refinamento baseado em pertinência temática e a análise do material 

compilado levando em conta os seguintes critérios: Número de identificação das Propostas 

Legislativas; Casa Legislativa; Interesse direto na figura dos entregadores; Se possui impactos 

trabalhistas; Caso sim, quais; Se possui questões atinentes a proteção de dados; Se sim, quais; e 

observações gerais. Toda a filtragem foi realizada manualmente. Promoveu-se investigação 

teórica que viabilizasse a interpretação dos resultados alcançados. A pesquisa se desenvolveu 

tendo como ponto de partida as premissas, conceitos e pressupostos da Teoria Crítica da Raça. Os 

resultados indicam a insuficiência legislativa das propostas sobre a temática tendo em vista a 

consolidação da autodeterminação informativa. As conclusões foram no sentido de que poucos 

projetos se propuseram a abordar a temática em sua completude. Ainda, registra-se a manutenção 

de condições de desproteção trabalhista quanto a estes entregadores bem como um pequeno 

número de propostas dedicadas a uma regulação complexa desta modalidade de trabalho. As sete 

propostas mais complexas deixam, em muito, a desejar tanto na garantia de efetiva proteção 

trabalhista fundamentada nos elementos da dependência e subordinação como na consolidação da 

autodeterminação informativa de trabalhadores majoritariamente racializados, ou seja, 

trabalhadores pertencentes a uma parcela da população que historicamente tem sido submetida à 

vigilância mais incisiva. Por fim, discute-se a imposição histórica de postos de trabalho 

precarizados e de métodos de vigilância sobre a população negra. 
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A presente pesquisa pretende compreender a relação existente entre o legalismo autocrático e a 

atual configuração do cenário político e social brasileiro, marcados por uma polarização e 

intolerância extremas, agravando ainda mais a crise democrática já enfrentada pelo país. Aliado 

a isso, propõe-se investigar também qual o papel das fake news como mecanismo favorecedor de 

referido cenário, quer seja uma de suas causas ou uma de suas consequências. Primeiramente, 

tem-se que o sistema de governo brasileiro, qual seja, o presidencialismo, devido à sua própria 

configuração e modo de funcionamento, favorece uma polarização mais evidente entre os grupos 

políticos e sociais quando comparado com o parlamentarismo. Graças à forte centralização de 

poder que se faz em torno da figura do presidente, em países presidencialistas cuja democracia é 

mais frágil, não é incomum que se note a ocorrência do fenômeno do constitucionalismo abusivo 

(ou legalismo autocrático), que nada mais é do que um ataque, por parte do governante, às 

estruturas e princípios democráticos através de mecanismos do próprio Direito Constitucional. 

No cenário brasileiro recente, nota-se práticas de um constitucionalismo abusivo de forma 

episódica e não estrutural, o que dá origem ao fenômeno do hiperpresidencialismo e, por 

consequência, agrava a erosão democrática enfrentada no país já há algum tempo, por representar 

grave afronta e ameaça à ordem constitucional vigente. Já no âmbito do impacto das fake news 

na crise democrática, é possível notar a existência de uma relação cada vez maior entre o cenário 

de crise democrática e o cenário de desinformação, este extremamente essencial para os sujeitos 

responsáveis pelas notícias falsas veiculadas no meio digital, sujeitos esses que se beneficiam 

delas e são capazes de tirar proveito da realidade inverídica por elas criada. Tem-se em tela duas 

hipóteses. A primeira delas seria de que as fake news são um dos fatores que causam a polarização 

política e social, hipótese com a qual se iniciou a pesquisa, enquanto que a segunda, com a qual 

se deparou no decorrer da pesquisa, defende que as fake news não são uma causa da polarização 

política e social, mas, sim, muito mais um efeito delas, apesar de, evidentemente, poderem se 

comportar no sentido de agravar referida polarização. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1408 

COLETA E ANÁLISE DE DADOS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO MÉTODO 

DE COLETA DE DADOS WAYFINDING INFORMATION BEHAVIOR (WIB). 

Nº 202212287 

Autor(es): Erica Santos Vargas 

Orientador(es): Kelli Cristine Assis da Silva Smythe 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Avaliação, Método Wib, Toolkits 

 

Este projeto de pesquisa faz parte de um estudo maior e tem como objetivo a coleta de dados para 

o processo de avaliação de um formato de apresentação gráfica para o método Wayfinding 

Information Behavior – WIB. A proposta dessa pesquisa é analisar o método e verificar sua 

aplicabilidade com alunos de graduação do curso de design, visto que esse é o público que fará 

uso do método WIB futuramente. Inicialmente, foi realizada uma revisão na literatura para 

compreender melhor os conceitos de wayfinding e human information behaviour com a leitura de 

artigos e a tese ‘‘Proposta de método de obtenção de dados sobre comportamento informacional 

dos usuários no processo de wayfinding em ambientes hospitalares’’ por Smythe (2018). 

Posteriormente, foi realizado um levantamento sobre formas de apresentações gráficas que 

pudessem ser utilizadas como ferramentas didáticas do método. Assim, foram identificadas na 

literatura conceitos, definições e características de kits de ferramentas (toolkits) e suas diferentes 

possibilidades de configurações. Em seguida os toolkits foram analisados em termos gráficos e 

de conteúdo, proporcionando o entendimento de como são configurados, para que e como são 

utilizados, e suas limitações, possibilitando o estabelecimento de uma definição para toolkits. A 

partir dessas possíveis configurações para toolkits, foram levantados na literatura métodos com 

potencial de serem utilizados para avaliações com usuários do toolkit. Desse levantamento foram 

selecionados 18 métodos ou técnicas que pudessem ser utilizadas para avaliar uma proposta de 

toolkit do método WIB. Os resultados das análises realizadas sobre as configurações dos toolkits 

e dos métodos e técnicas de avaliação foram então utilizados em um workshop de criação. Durante 

esse evento os participantes receberam informações sobre os conceitos de sistemas de wayfinding, 

do método WIB e da definição de toolkit. A partir disso, os participantes  realizaram etapas de 

conceituação e criação de alternativas para o toolkit do método WIB. As alternativas geradas 

foram então avaliadas com os métodos e técnicas selecionados anteriormente. Também foram 

avaliadas a compreensão sobre a configuração de toolkits e a compreensão do método WIB a 

partir dessa configuração. Depreende-se que, com os dados coletados, tanto a configuração quanto 

os métodos de avaliação selecionados foram compreensíveis e pertinentes para a produção do 

toolkit sobre método WIB, e também para testar a eficácia dos métodos e técnicas levantados 

anteriormente quando usados para avaliar um toolkit. 
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O presente estudo visou à análise da criação do Tribunal de Segurança Nacional (TSN) durante o 

Governo Constitucional de Getúlio Vargas, assim como a sua utilização no combate a opositores 

políticos, precipuamente comunistas. Além da pesquisa acerca do próprio tribunal, se analisou o 

contexto histórico e político no qual se inseria a sociedade brasileira e sua comunidade jurídica, 

buscando entender os acontecimentos políticos que levaram à instituição da Corte de exceção em 

11 de setembro de 1936. Para tanto, realizou-se ampla pesquisa histórico-bibliográfica, 

utilizando-se de buscas em fontes primárias e secundárias de cunho teórico, legislativo e 

documental. A metodologia da pesquisa operou-se com base na leitura de juristas e historiadores 

que analisaram a Era Vargas, bem como teóricos do Direito que discorreram acerca do 

pensamento jurídico da época. Outrossim, também se analisou documentos oficiais da época e 

legislação pertinente, relacionada tanto à criação do Tribunal de Segurança Nacional, quanto à 

posterior modificação em sua regulação. Através das leituras realizadas, verificou-se a 

inconstitucionalidade da criação do referido tribunal e seu patente caráter de exceção, apesar de 

ambas as características terem sido refutadas por políticos e juristas à época. No tocante às 

motivações que levaram a tal contrassenso jurídico, notou-se a Intentona Comunista, cujo 

resultado foi a busca pela severa punição dos envolvidos ante ao temor daqueles que ocupavam o 

poder. Ademais, constatou-se que a atuação do órgão ocorreu ao arrepio da teoria do direito, 

violando diversos direitos já consolidados até mesmo no referido momento histórico. Por fim, 

concluiu-se que houve a ocorrência de instrumentalização das formas jurídicas e da justiça a fim 

de garantir a permanência do governo varguista no poder, assim como a inconstitucionalidade da 

Lei nº 244 de 1936 que criou o Tribunal de Segurança Nacional e a sua motivação essencialmente 

política. De igual modo, inferiu-se uma atuação arbitrária por parte dos juízes que compuseram a 

Corte, de modo a romper a segurança jurídica. 
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A produção de uma cartografia social vem ao encontro da demanda do Povo Guarani pelo 

autorreconhecimento da terra e território em que vivem. O trabalho aqui descrito, apresenta o 

processo de construção de uma cartografia social, especificamente, no território Guarani M`bya 

Tekoa Araça’í, localizado no Município de Piraquara-PR, no lado oeste da Serra do Mar. O Povo 

Guarani Mbya, desta localidade, compartilha a terra indígena com a APA (Área de Proteção 

Ambiental) Piraquara, a Área de Proteção Permanente de Manancial da Represa Piraquara I ou 

Cayguava que armazena a água que abastece o município de Curitiba como nos mostram dados 

da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), Decreto 6706, de 09 de 

dezembro de 2002, está também dentro dos limites da Área Especial de Interesse Turístico 

Marumbi, conforme mapa intitulado Usos da Terra, produzido pelo Instituto de Terras, 

Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG, 2004). 

O estudo parte do pressuposto de que as terras e os territórios dos povos indígenas em todo o 

Brasil foram sempre ameaçados desde a invasão pelos povos europeus das terras da costa leste do 

oceano Atlântico. No decorrer de mais de 500 anos, o vetor de colonização e extermínio sempre 

avançou para o oeste acuando os povos originários. Assim, as lutas indígenas em defesa de seus 

territórios sempre foram marcadas por genocídios, homicídios, enfrentamentos políticos, 

conquistas e derrotas. No que diz respeito ao reconhecimento de suas terras, hoje se travam lutas 

burocráticas e lentas, ação denominada de “demarcação e reconhecimento de terras indígenas”. 

Os novos repertórios de lutas dos povos originários também estão presentes no trabalho, no 

tocante às retomadas de território, às auto demarcações, às políticas públicas, às retomadas de 

espaços de discussões sobre o meio ambiente, que são debatidas também nos grandes fóruns e 

congressos. Retoma-se também os conceitos ancestrais de terra e território, bem como o direito à 

participação na política no debate sobre as territorialidades, desde a escala regional até a escala 

continental. 

Neste sentido, por meio do projeto, estamos auxiliando a sistematizar o conhecimento da área, 

por meio dos diálogos obtidos em rodas de saberes, os relatos e discussões sobre seus conceitos 

de terra e território em um fascículo cartográfico. Tais sistematizações devem atendar às 

necessidades de reconhecimento da terra indígena e do território que ocupam e favorecer o ensino 

escolar indígena, demonstrando os modos de estar e ser no mundo (geografia) do referido grupo. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1411 
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O objetivo do estudo foi abordar a linguagem da Química a partir de duas perspectivas: a 

epistemológica e a hermenêutica. Partimos do pressuposto de que a linguagem constitui os seres 

humanos e que, a partir dela, torna-se possível a comunicação e a interação, ou seja, os seres 

humanos se constituem pela e na linguagem e dela são dependentes. Sua importância se reflete 

no campo educacional, pois ao considerarmos que a escola é um lugar de aprender a viver em 

sociedade, a interpretação, a compreensão e o diálogo sobre o conhecimento se dão na linguagem. 

No ensino de Ciências, é possível destacar a presença de duas perspectivas de linguagem. 

Portanto, este trabalho trata da linguagem da Química a partir destas duas perspectivas: i. a 

linguagem fundamentada pela epistemologia e; ii. a linguagem fundamentada pela hermenêutica. 

Por conta da importância das duas perspectivas na compreensão do conhecimento historicamente 

produzido e ao compromisso da escola em sua transmissão às gerações mais jovens, este ensaio 

propõe um estudo da linguagem da Química fundamentado a partir dessas duas perspectivas, 

entendendo-as de forma complementar. Através da ideia de complementaridade, a epistemologia 

trataria da racionalidade técnica, com seus direcionamentos lógicos e instrumentais e a 

hermenêutica trataria da racionalidade do compreender por meio da historicidade e da tradição. 

Ambas são cruciais na busca e compreensão do conhecimento, por isso, nenhuma das perspectivas 

deve ser desconsideradas, mas trabalhadas de modo a contribuírem uma com a outra. A 

epistemologia trata a linguagem como ferramenta, artefato, instrumento ou representação 

simbólica, trazendo consigo a ideia que se deve dominar a linguagem da Química, de modo a 

saber utilizar seus símbolos, diagramas, fórmulas, para só assim então compreender a Química.  

A perspectiva epistemológica, tendo seu foco na racionalidade técnica, na metodologia e nos 

processos cognitivos, restringindo a historicidade do conhecimento. A hermenêutica tem como 

objetivo atribuir sentidos possíveis, interpretar, dar significado, compreender que esta é 

independente do ser e do objeto, variável e está situada num horizonte infinito de não dominação 

da linguagem.  É a partir da linguagem que se dá o diálogo, a interpretação e a compreensão.  

Tanto a análise lógica quanto a historicidade são importantes para a Educação Química, pois 

propiciam o desenvolvimento do raciocínio lógico, da afetividade, da socialização, da criticidade, 

da capacidade de perguntar e do diálogo de modo a ampliar o horizonte de compreensão. 
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O objeto da presente pesquisa consistiu em investigar a relevância do pensamento feminista 

decolonial para pensar as relações de dominação que recaem sobre as mulheres que são 

massivamente encarceradas pela Política Criminal de Drogas no Brasil, sobretudo após a 

instituição da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Utilizou-se a perspectiva da “Criminologia para 

a brasilidade”, desenvolvida pela renomada criminóloga brasileira, Vera Regina Pereira de 

Andrade, para defender que a devida compreensão da totalidade estrutural que compõe a realidade 

brasileira deve ser feita através de epistemologias abertas, que possibilite a construção de teoria 

e práxis entre saberes que, apesar de distintos, compartilham a afinidade política de luta em defesa 

dos oprimidos. Diante disso, buscou-se relacionar os conhecimentos produzidos pela criminologia 

crítica brasileira acerca do fenômeno de Guerra às Drogas no país à luz das contribuições do 

pensamento feminista decolonial. Como método, foi introduzido de forma conceitual e empírica, 

através da metodologia jurídico-exploratória, dados quantitativos disponibilizados pelo 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a fim de identificar o perfil das mulheres 

encarceradas pelo crime de tráfico de drogas, em conjunto com o método dedutivo de 

levantamento de bibliografias nacionais e estrangeiras, com os temas política criminal de drogas, 

pensamento decolonial, feminismo decolonial e conceitos correlatos. A partir da constatação de 

que a maioria absoluta das reclusas por tráfico são mulheres não brancas, buscou-se trabalhar a 

construção da noção de raça na modernidade teorizada pelo sociólogo Aníbal Quijano e seu 

conceito de “colonialidade do poder”, outrossim, o conceito de “colonialidade de gênero” 

proposto por María Lugones, considerada precursora do pensamento feminista decolonial. 

Espera-se, nas considerações finais da pesquisa, apesentar o feminismo decolonial como 

perspectiva central para se pensar a realidade das mulheres encarceradas pela Política Criminal 

de Drogas, compreendendo que as relações de dominação e opressão que incidem sobre essas 

mulheres se iniciam durante os processos de colonização e permanecem mesmo após o fim destes 

processos, através da lógica do sistema moderno/colonial de gênero. 
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A pesquisa busca compreender mediações exercidas por narrativas midiáticas sobre ciência e 

tecnologia no cotidiano e na formação e visão de mundo de jovens estudantes do Ensino Médio. 

Tem como sujeitos participantes jovens estudantes do Ensino Médio matriculados na rede privada 

de Curitiba/PR. Esta primeira etapa refere-se ao mapeamento do consumo midiático dos jovens 

no que diz respeito aos conteúdos científicos, que lugar ocupam em seu cotidiano, se e como têm 

acesso a essas narrativas. Tem como instrumento de coleta de dados o uso de um questionário, 

respondido em plataforma online. O questionário tem 50 questões (sendo 7 abertas e as demais 

de múltipla escolha ou escala likert) divididas em três grupos (dados socioeconômicos; consumo 

midiático no geral; visão sobre C&T e consumo midiático de C&T). O universo da pesquisa 

compreende o total de 95 estabelecimentos da rede privada com oferta de Ensino Média e que 

congrega, aproximadamente, 34 mil estudantes matriculados no Ensino Médio na cidade de 

Curitiba. O percentual de questionários a serem atingidos (a coleta ainda não foi finalizada) 

compreende o mínimo de 381 respondentes (95% de confiabilidade e 5% de margem de erro). 

Para aplicação e cruzamento inicial dos dados é utilizada a plataforma SurveyMonkey, que 

permite vários cruzamentos, inclusive o comparativo por gênero que é um dos objetivos 

secundários da pesquisa. A pesquisa se desenvolve em três etapas e análise final dos resultados 

somente será realizada ao final da terceira etapa (uma vez que se realiza a partir de pesquisa mais 

ampla, CNPQ, desenvolvida pela orientadora). Nesta primeira etapa, realizou-se a leitura e 

fichamento dos materiais de modo a compreender os conceitos de ciência cidadã, comunicação e 

divulgação científica; foi realizado o mapeamento das escolas (públicas e privadas) da cidade de 

Curitiba; o contato prévio com as escolas, que farão a distribuição do questionário e que devido 

ao acúmulo de atividades resultantes da pandemia, solicitaram a aplicação somente no segundo 

semestre de 2022. Também foi elaborado o instrumento de coleta de dados, questionário que 

iniciou com 54 questões (norteadas pelas pesquisas nacionais de percepção pública da ciência e 

do consumo midiático de jovens no Brasil) o questionário foi testado, readequado, novamente 

testado até chegar ao formato final com 44 questões. Na segunda etapa da pesquisa, que inclui a 

região metropolitana de Curitiba, os dados que estão sendo coletados (cuja coleta, como dito, 

iniciou somente em agosto por solicitação das escolas) serão comparados ao contexto da região. 
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A pandemia de COVID 19 produziu fortes impactos de ordem global. Este evento desencadeou 

crises em alguns lugares e agravou a crise já existente em outros. O município de Curitiba é 

considerado uma referência nacional na execução de políticas públicas voltadas à saúde, porém 

há realidades permeadas de contradições que acabam não ganhando repercussão. Neste sentido 

elegeu-se o Distrito Sanitário do Tatuquara como objeto de estudo para a análise dos impactos da 

Covid-19. Tendo como delimitação temporal, o período entre março de 2020 até agosto de 2021, 

o objetivo dessa pesquisa foi compreender como o processo saúde-doença se relaciona com o 

território e, assim, dentro do recorte da cidade de Curitiba, entender os impactos e a dinâmica da 

Covid-19 a partir das condições sociais, econômicas e demográficas do distrito sanitário do 

Tatuquara. A metodologia utilizada na pesquisa ficou circunscrita i) ao levantamento e estudo de 

bibliografia pertinente a questão da Covid-19 e as políticas públicas adotadas no âmbito da 

pandemia no Brasil, Paraná e Curitiba, ii) dados e informações em instituições públicas e privadas 

sobre o assunto e iii) Tratamento, reorganização e análise de dados quantitativos sobre o número 

de casos e óbitos da Covid-19 nos distritos sanitários de Curitiba disponibilizados pela SMS de 

Curitiba, através do Excel. Os resultados obtidos até o momento demonstram que a doença Covid-

19 se deu de forma diferencial nos múltiplos territórios cidade de Curitiba, variando o número de 

casos, de óbitos e a taxa de contaminação. No distrito sanitário do Tatuquara constata-se que, 

dada as suas condições de vulnerabilidade social e econômica anteriores a pandemia, as políticas 

públicas de enfretamento à Covid-19 adotadas pelo poder executivo municipal, no período de 

tempo estudado, não foram eficientes para o conjunto da população desse território, com destaque 

para o bairro do Caximba que integra esse distrito e que proporcionalmente é aquele que 

apresentou os maiores índices de contaminação para o conjunto da cidade e, para o bairro do 

Tatuquara, que além de elevados índices de contaminação, apresentou o terceiro maior  índice de 

óbitos em Curitiba. Conclui-se, portanto, que as características específicas do território e o 

tratamento dado a ele pelo poder público municipal, estão diretamente relacionadas como o 

processo saúde-doença ali se desenvolve, no caso, em específico, a Covid-19. 
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O atendimento voltado para as demandas da comunidade migrante e de refugiados é um tema que 

tem sido discutido na Psicologia. No campo da aplicação e desenvolvimento de terapias, a atenção 

dada ao manejo das diferenças culturais entre o profissional e a pessoa atendida tem ganhado 

destaque. Isso se reflete no aumento da frequência de pesquisas com variados procedimentos 

metodológicos que buscam contribuir para a construção de um atendimento psicológico mais 

refinado e coerente culturalmente, seja por meio da adaptação de terapias já existentes ao contexto 

de uma determinada comunidade, ou por meio do desenvolvimento de novos métodos clínicos e 

habilidades terapêuticas sensíveis à multiculturalidade. Devido a essa ampla gama de estudos 

acerca da interculturalidade no campo da Psicologia, objetivou-se identificar (1) as práticas e 

procedimentos profissionais, além de (2) quais terapias já foram estudadas em variados contextos 

culturais,  por meio de uma revisão integrativa acerca dos trabalhos voltados para o atendimento 

psicoterapêutico. No total, foram selecionados 29 trabalhos, os quais foram retirados das bases 

Scopus, Pubmed e Psycnet APA. Dos estudos revisados, onze foram de revisão (sistemática ou 

meta-análise), seis foram pesquisas qualitativas, quatro foram artigos de discussão, três foram 

Ensaios Clínicos Randomizados (ECR), dois consistiram em estudos de caso, dois apresentaram 

metodologia quantitativa e qualitativa, e somente um foi um estudo correlacional. Dentre os 

trabalhos revisados, seis terapias foram especificamente estudadas: a Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC), a Terapia Dialética Comportamental (DBT), a Terapia Chinesa 

Cognitiva Taoísta, Terapia Cognitiva Processual,  Terapia Interpessoal e a Terapia Sistêmica 

Intercultural, sendo a Terapia Cognitivo- Comportamental (TCC) a mais frequentemente 

abordada. Como indicação para o manejo terapêutico em contextos culturais variados foi 

salientada a necessidade de construção de um espaço terapêutico favorável à emersão da cultura 

daquele que busca o atendimento, sem a obrigação por parte do profissional de conhecer 

previamente a cultura do outro. Além disso, foi ressaltada também a necessidade de desenvolver 

e refinar competências multiculturais. Sugere-se a avaliação experimental mais aprofundada dos 

procedimentos destacados para, assim, refinar a capacitação de psicoterapeutas para o 

atendimento de pessoas com raízes culturais diferentes das do profissional. Espera-se que a 

análise dos resultados contribua para avançar na integração dos conhecimentos acerca da 

Psicologia Intercultural. 
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O presente estudo visa analisar a transformação tecnológica no âmbito da informalidade 

trabalhista. A partir dos últimos acontecimentos sociais, tais como a pandemia de covid-19, 

automação massiva de processos e até mesmo robotização por influência do uso de inteligência 

artificial nas empresas, nota-se que o regime tradicionalmente legislado (celetização) não tem 

servido como a escolha mais atraente na relação de emprego. 

Ocorre que, mesmo com a modernização dos ambientes profissionais, lesionando o número de 

vagas formais dispostas ao mercado de trabalho, a maior parte da população brasileira não se 

encontra vinculada ao regime CLT de emprego - haja vista que, da população brasileira 

economicamente ativa (cerca de 106 milhões), antes mesmo do isolamento social, o mundo 

conheceu um Brasil com 25% de pessoas na informalidade, e aproximadamente 12% no 

desemprego.  

Acredita-se que esse montante não deixou de trabalhar, todavia, a caracterização de emprego 

precisa de uma atualização doutrinária e legislativa, frente ao descompasso com a realidade atual. 

Em que medida o emprego típico foi impactado pela tecnologia nas relações de trabalho, além do 

fato de ter encerrado, durante este processo de quarta revolução industrial, postos de trabalho 

antes presenciais e extremamente subordinados? E, portanto, quais seriam os efeitos dessas 

alterações na prática: estaria o país diante de uma semi-celetização? 

Este modelo de trabalho digital informal atribui diretamente ao empregado (de ninguém) todos 

os ônus, custos e riscos pertinentes à manutenção de sua atividade, cobrando a parte, por exemplo, 

de plataformas de gerenciamento de clientes e demandas, decidindo como, quando e horário de 

sua carga-horária, fazendo, de acordo com BARZOTTO e CUNHA, evaporar a noção de 

empregado tradicionalmente conhecida no mundo. 

Nesses termos, o objeto do projeto possui o objetivo de estudar os avanços tecnológicos na 

mitigação dos direitos trabalhistas devido à ausência de efetivo acompanhamento jurídico no 

tema. O ordenamento brasileiro permanece à luz do “tudo ou nada”, de modo que, para se ter 

acesso a toda cartilha de benefícios e proteções trabalhistas e previdenciárias automaticamente, 

tem-se que, necessariamente ter registro na carteira de trabalho, com todos os custos relacionados 

à relação contratual. 
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O princípio da celeridade processual, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2005, sempre 

foi um tema de debate por sua característica subjetiva. Quando tratamos do processo penal, em 

especial ao mecanismo da prisão preventiva, essa questão se torna ainda mais significativa, vez 

que estamos tratando de possível limitação de direito das partes, sobretudo a liberdade individual. 

Nada obstante o referido mecanismo ser uma maneira de garantir a ordem pública, econômica ou 

mesmo para assegurar a aplicação da Lei Penal, é importante entendermos que se trata, em sua 

essência, da privação do direito à liberdade. Assim, com fulcro no princípio da celeridade, é 

importante que agravos e recursos que tratem deste tema sejam apreciados levando em 

consideração todas as argumentações, até para que não haja qualquer cerceamento de defesa, mas, 

também, que sejam julgados de forma célere, para garantir que, aos que tiverem seu direito à 

liberdade reestabelecido, executem-no de forma rápida. Nesse sentido, para entendermos como 

estão sendo tratados os casos que envolvem a prisão preventiva, a presente pesquisa analisou 

todos os casos que envolvem o crime de corrupção (ativa e passiva), que, também, trataram do 

referido mecanismo, entre os anos de 2009 a agosto de 2021, julgados no Superior Tribunal de 

Justiça. Partindo de alguns critérios, foram observados e filtrados mais de 2500 casos envolvendo 

corrupção no STJ , chegando a pouco mais de 600 casos envolvendo a prisão preventiva, que 

foram divididos entre pedido concedido para conversão da preventiva em domiciliar, para 

diminuição da pena, revogando a prisão, convertendo a prisão em alguma medida cautelar diversa, 

pedidos não concedidos, entre outras divisões; após, um último filtro foi feito, identificando a 

maturação de tempo entre a publicação do acórdão do STJ, havendo casos em que essa maturação 

demorou mais de dois anos. Após esse estudo, a conclusão foi no sentido de descrever os dados 

localizados, introduzindo algumas definições jurídicas pertinentes ao assunto e está em fase de 

conclusão de um posicionamento levando consideração todos os dados que foram encontrados. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1418 

NARRATIVAS AUDIOVISUAIS DE MOVIMENTOS SOCIAIS DE PERIFERIA E 

RECORTE RACIAL, SOB O OLHAR DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Nº 202212332 

Autor(es): Marcos Eduardo dos Santos 

Orientador(es): Elson Faxina 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Cidadania, Movimentos Sociais, Narrativas Audiovisuais 

 

O grupo de pesquisa “Narrativas Audiovisuais e Cidadania: O desafio da comunicação voltada 

aos movimentos sociais” nasceu a partir da necessidade da reflexão acerca das necessidades do 

desenvolvimento de novos formatos de narrativas e exposição dos produtos audiovisuais 

produzidos pelos movimentos sociais. A pesquisa está alicerçada em um olhar completo da 

comunicação, através da visão dos três cursos que compõem a comunicação social: jornalismo, 

publicidade e relações públicas. O primeiro ano da pesquisa focou na criação de uma metodologia 

de análise e definição do escopo das categorias de análise. Em seguida foi realizado o 

mapeamento dos movimentos sociais, escolha dos produtos audiovisuais, análise e discussão em 

grupo. O atual momento da pesquisa está focado na preparação e mapeamento para o segundo 

passo da pesquisa de entrevista com os diretores. Para dar sequência no trabalho, estamos 

realizando a reanálise do trabalho anteriormente realizado, revisão de metodologia de análise 

criada, e preparação para a entrevista com os realizadores dos vídeos. Sob a ótica da publicidade, 

durante esse segundo passo, a pesquisa também tem o objetivo entender as fases que antecederam 

a produção dos vídeos analisados, ou seja, não ver somente o produto final, mas sim entender 

todo o processo de criação, em especial aqueles produzidos por produtoras que não fazem parte 

do movimento social. Uma das hipóteses de pesquisa é a de que exista uma grande diferença entre 

as maneiras na produção sob encomenda e na produção “caseira”, feita pelos próprios indivíduos 

dos movimentos sociais. Neste momento de reanálise também procuramos encontrar pontos em 

comuns dos vídeos analisados entre os recortes presentes no grupo para entender de que maneira 

essas questões se relacionam e em quais pontos em comuns a cidadania se faz presente nestes 

recortes. 
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O trabalho teve como objetivo refletir sobre práticas de cura da religiosidade popular e a 

composição material e espacial do sagrado através dos registros fotográficos de Lori Fiqueiró 

sobre o Vale do Jequitinhonha- Minas Gerais. As imagens disponibilizadas pelo fotógrafo 

expressam um olhar etnográfico sobre a região do interior de Minas Gerais, trazendo registros 

sobre três benzedeiras, Dona Vera Lúcia Marques, Dona Blandina Silva Souza, e Dona Generina 

Isidorio Silva. Em conjunto com a equipe do projeto “As dinâmicas da tradição”, trabalhamos 

com as fotografias através da ótica antropológica ao mesmo passo em que desenvolvemos um 

material gráfico para divulgação ao público geral: a coleção Santos, Ramos e Curas, composta 

por três livros, um dedicado a cada benzedeira. O projeto contou com duas equipes, uma 

responsável pela produção textual antropológica, outra responsável pela identidade visual do 

material, caracterizando um trabalho coletivo e multidisciplinar. Os textos que acompanham a 

coleção se desdobraram em três temáticas: “Religiosidade popular e cura”, “Estética e 

materialidade na religiosidade popular” e “Antropologia e fotografia”. Esse projeto em específico 

se situou na discussão de antropologia e fotografia, o texto que compõe o terceiro livro da coleção. 

Dirigimos um olhar para as imagens através dos estudos de antropologia visual, inclusive 

refletindo sobre o percurso da antropologia visual em si. Observamos como o aspecto dialógico 

inerente à fotografia é explícito nas imagens de Lori, que carregam as trocas entre ele e as 

benzedeiras impressas nas cores das fotos. Partindo de uma percepção de que a fotografia ocupa 

posições culturalmente distintas e construídas, destacamos como as fotografias de Lori subvertem 

uma noção hegemônica sobre o Vale do Jequitinhonha, potencializando a percepção da 

diversidade e reduzindo a percepção da pobreza sobre a região. Suas fotografias expressam a 

“sacralização do cotidiano” e as práticas do catolicismo popular vividas por essas três mulheres, 

que doam suas vidas à cura e à fé. Na pesquisa, exploramos o potencial etnográfico nas fotografias 

de Lori, imagens que exaltam a trajetória dessas mulheres e através delas expõe as riquezas do 

Vale do Jequitinhonha. 
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A boa-fé objetiva, consolidada no Código Civil de 2002, conduz toda a relação contratual. Nos 

contratos de seguro (uberrimae fidei) produz deveres que transcorrem e decorrem das fases 

contratuais: os deveres de informação, isenção e veracidade. Caracterizado por operar sobre a 

eventualidade do dano ao patrimônio e a pessoa, o contrato de seguro – interpretado e formulado 

sob a boa-fé objetiva – designa às partes o dever de minimizar o risco. Contribuir para a ocorrência 

do dano caracterizaria, conforme disposto no art. 768 do Código Civil de 2002, o agravamento de 

risco. Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida teve como escopo a análise da aplicação, pelos 

tribunais brasileiros, do princípio da boa-fé objetiva nos contratos de seguro: procurou 

demonstrar, através da apreciação de decisões judiciais, como a jurisprudência brasileira relaciona 

o princípio da boa-fé objetiva e o agravamento de risco nos contratos de seguro de automóvel. 

Efetuada a leitura de doutrinas sobre o princípio da boa-fé objetiva nos contratos, seguiu-se uma 

inspeção sobre a jurisprudência e o entrelaçamento dos conceitos doutrinários aos casos concretos 

em situações de agravamento de risco nos contratos de seguro de automóvel. As informações 

obtidas permitiram concluir que a verificação da contrariedade à boa-fé objetiva entrelaça 

aspectos subjetivados desse princípio: o agravamento de risco é comprovado pela presença da 

má-fé. Aqui a presunção é obstada já que, para a jurisprudência brasileira, a má-fé é comprovada 

e não presumida. O Supremo Tribunal de Justiça, ao enfrentar casos de suposto agravamento de 

risco nas relações securitárias de automóvel, destrincha a intencionalidade disposta no art. 768, 

CC/2002, através (a) do caso concreto; (b) observância de dolo ou culpa; (c) verificação das 

cláusulas constantes no contrato; e (d) descrição dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva que 

deveriam ser observados pelas partes contratantes durante a execução contratual. Desta forma, o 

entendimento sobre o agravamento de risco, nos contratos de seguro de automóvel, alberga uma 

análise de diferentes aspectos permeados pela boa-fé objetiva com a pretensão de comprovar a 

ocorrência da violação desse princípio. 
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A pesquisa relacionada ao corpo, movimento e memória é pertinente para as discussões 

contemporâneas relacionadas aos campos artísticos e pedagógicos em arte-educação. Portanto, 

desenvolver estudos teórico-práticos relacionados ao corpo e movimento, explorando a 

sensibilização da memória, 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-floresta e 

improvisação”, da Iniciação Científica (PIBIC), vinculado ao projeto de pesquisa “Improvisação 

como prática artística pedagógica”, foi desenvolvido de maneira híbrida (virtual e 

presencialmente) no ano de 2021-2022. A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa 

foi a revisão bibliográfica, discussões semanais e elaboração de fichas de leitura a partir das 

discussões entre orientadora, bolsistas e voluntários, mediadas pelas telas na plataforma Teams, 

fundamentados através da ótica dos teóricos John Dewey (A arte como experiência), Raquel 

Gouvêa (A improvisação de dança na (trans)formação do artista-aprendiz: uma reflexão nos 

entrelugares das Artes Cênicas, Filosofia e Educação) e Gaston Bachelard (A água e os sonhos). 

Em diversos encontros ao longo da pesquisa, realizamos experimentações práticas presenciais, de 

modo a trazer o corpo a um estado de prontidão, imprescindível para a prática da improvisação, 

diretriz metodológica que norteia esta pesquisa. Através desse modo de trabalho, realizamos 

diversas produções, como a criação coletiva do trabalho “Respiro”, que teve como propósito 

explorar a relação entre corpo, matéria e natureza. Esta criação nos possibilitou experimentar e 

colocar em prática os conceitos referentes ao corpo, movimento, memória, matéria, natureza, 

improvisação e criação, abordados no decorrer do ano de pesquisa.  A partir da elaboração de 

“Respiro”, submetemos um resumo expandido sobre o processo de criação, no VII Encontro 

Científico Nacional de Pesquisadores em Dança – ANDA – 2022. Este plano de trabalho foi 

aprovado na XXXIII semana de ensino pesquisa e extensão – SEPE 2022: educação em tempos 

de pandemia: impactos, desafios e possibilidades, na UFPR. Concluo que os objetivos dessa 

pesquisa foram alcançados e que, nesse processo, houve uma maior percepção do corpo na relação 

com a natureza, possibilitado pela prática da improvisação e da disponibilidade do grupo 

envolvido na pesquisa em contestar conhecimentos pré-estabelecidos, acolhendo novos modos de 

ser-mover. 
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Ao entender que a comunidade internacional é heterogênea e que o direito internacional sofre 

uma fragmentação, junto de uma expansão do sujeito em decorrência da proteção aos Direitos 

Humanos (DHs); questiona-se qual é o comportamento de diferentes grupos de nações perante o 

entendimento do enquadramento do sujeito de direito. Sabendo que os órgãos regionais possuem 

diferenças funcionais e teóricas decorrentes de suas características culturais, supõe-se que o 

tratamento dado ao indivíduo perante Estados ocorra de forma específica em cada organização. 

Este trabalho irá analisar a capacidade de postulação de indivíduos e outras partes não estatais 

dentro dos três principais sistemas regionais de proteção aos DHs, quais sejam: Interamericano; 

Africano e Europeu. O estudo busca entender a diferença prática e teórica da construção e 

funcionamento dos sistemas na teoria e o resultado disso na prática no que tange à capacidade de 

postulação e, portanto, o tratamento dado ao sujeito no plano internacional e a proteção dos 

direitos humanos. 

O indivíduo, para que possa defender-se das afrontas dos próprios Estados, precisa, de alguma 

forma, poder confrontar o violador. Para esse fim, há a capacidade das Cortes Regionais de DHs 

e as suas capacidades frente aos Estados. 

 Para entender o funcionamento prático da questão levantada pela pesquisa, foram analisados dois 

casos de cada corte selecionada, sendo um referente à mesma natureza jurídica para cada corte, 

qual seja a extradição, e outro um caso em que é possível ver a questão da petição do indivíduo 

ou de seus representantes frente ao Estado violador. 

A questão da petição surge no aprofundamento da pesquisa como um fator determinante na 

capacidade de postulação, pois esta é tratada nas convenções da corte através da capacidade de 

petição e, a partir delas, é possível entender o funcionamento concreto da corte. 

Por fim, a comparação entre cortes mostra que apesar da diferença de tratamentos e 

procedimentos, é da grande maioria dos casos (existem exceções) que os Estados avançaram 

positivamente na questão de o indivíduo poder buscar a defesa de seus direitos em cortes de direito 

externo. No entanto, existe a problemática da necessidade de esgotamento dos recursos internos. 

Para que possa um caso ser levado às cortes é necessário que o caso tenha passado por todas as 

instâncias judiciais de direito interno para que, então, possa ser levada às cortes internacionais 

regionais. 
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O presente trabalho se propõe a discutir as formas pelas quais o neoliberalismo se apropriou de 

doutrinas, religiosidades e filosofias orientais, de maneira especial, através do conceito de 

Orientalismo, desenvolvido nos trabalhos de Edward Said. Observando o contexto de surgimento 

da ideologia neoliberal, no final do século XX e inicio do XXI, demarcado com o fim do Estado 

de Bem Estar Social e ascensão plena da Globalização, percebe-se um aumento vertiginoso da 

desigualdade social e a desestruturação de movimentos sociais e sindicatos, além do crescimento 

da super exploração dos trabalhadores, sobretudo nas periferias do capitalismo. Contudo, cabe 

observar que as mudanças impostas pelo neoliberalismo não se limitaram ao campo das políticas 

econômicas, sendo de fato uma mudança de paradigma na cosmologia da sociedade ‘ocidental’. 

Assumindo um papel quase religioso e substituindo preceitos éticos e filosóficos, o 

neoliberalismo se caracteriza pela elevação da lógica de mercado como princípio último e radical 

da sociedade. Inclusive no que tange a relação interpessoal dos indivíduos, onde se desfaz qual 

traço de coletividade e solidariedade, priorizando o individualismo competitivo. O que em última 

instancia gera um senso de ultra responsabilização do indivíduo, que passa a ser o único 

responsável pelo seu sucesso (ou fracasso) profissional, este estando indissociado da competência 

subjetiva e do seu sucesso pessoal. Nesta chave, a meritocracia assume um papel central e, até 

mesmo, espiritual na luta do indivíduo pelo sucesso. Problemas macroestruturais ou de conjuntura 

não são mais percebidos e em seu lugar são acionadas as filosofias religiosas orientais. Ou melhor, 

são apresentadas versões fast-food mutiladas e esvaziadas de tais filosofias que, sob uma 

perspectiva místicas e exótica, relegam ao sujeito e a sua relação consigo mesmo e com o 

“universo” a capacidade do sucesso, ao mesmo passo em que o culpabilizam como único 

responsável pelos eventuais problemas e fracassos nessa busca. Essa prática tem sido alimentada 

por décadas de sucessiva apropriação e distorção ocidental de práticas originadas no Oriente, e é 

repetida e evidenciada no discurso de coach, gurus e pretensos terapeutas e líderes espirituais que 

ecoam tais pensamentos em livros, palestras e em mídias socias como o Instagram e Twitter. São 

nesses dois últimos que este trabalho lança seu olhar, tendo em vista, particularmente a noção de 

Letícia Cesarino, da convergência entre a digitalização e o neoliberalismo, na construção de ethos 

novo baseado sobretudo na ideia de ‘pós-verdade’.  
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O Superior Tribunal de Justiça atua como uma Corte de Precedentes voltada para a harmonização 

da aplicação das normas federais através da sua adequada interpretação - revisando, assim, as 

decisões de Tribunais ordinários tão somente com o objetivo de definir a melhor acepção daquela 

legislação, ao passo que a interpretação da lei federal é o pressuposto para a interposição de 

Recurso Especial Criminal, mas o mesmo não ocorre com a reavaliação da prova ou o reexame 

dos fatos. Ocorre que a temática do Recurso Especial permeia a discussão acerca da distinção 

entre quaestio iuris e quaestio facti – fazendo-se mister ressaltar, nesse aspecto, que o direito e os 

fatos são premissas recíprocas, ao passo que o primeiro valora a existência dos últimos. Partindo 

disso, fora analisada a quantia de 431 acórdãos proferidos pelo STJ entre os anos de 2009 a 2021, 

cujos casos há imputação de corrupção ativa e/ou passiva, com o fito de apurar a atuação do 

Superior Tribunal de Justiça em termos de uniformização da interpretação da norma federal e 

fixação de precedentes, bem como eventual vulgarização da utilização do Recurso Especial 

Criminal. Destaca-se que, nessas decisões, fora averiguada significativa incidência da Súmula 07 

do STJ, notando-se, pois, que determinadas teses jurídicas repetidamente recaem no óbice desse 

verbete sumular, sendo que uma das principais argumentações elencadas pelo STJ ao aplicar 

aquela Súmula consiste na vedação da desconstituição das conclusões a que chegaram as 

instâncias ordinárias – de modo que a Súmula 07 do STJ atinge 52% dos Recursos Especiais 

Criminais e sucessivos Agravos e Embargos de Declaração interpostos para tratar do delito de 

corrupção ativa e/ou passiva. Fato é, porém, que a Súmula em discussão propõe uma diferenciação 

entre quaestio iuris e quaestio facti que não se sustenta de maneira tão precisa na prática, podendo, 

por consequência, tornar-se um instrumento para amplicação da discricionariedade judicial. 

Sobressai da argumentação empregada pelo STJ, não obstante, ser inconcebível uniformizar a 

interpretação dos dispositivos da legislação federal de forma totalmente dissociada dos fatos. 

Assim sendo, não apenas a aplicação da Súmula 07 do STJ, mas também a distinção entre quaestio 

iuris e quaestio facti encontram raízes na divisão de funções entre as Cortes de Justiça e as Cortes 

de Interpretação, sobretudo quando envolvida a rediscussão da axiologia da prova em relação ao 

caso penal. 
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Este trabalho de pesquisa integrou o projeto “Autoencenação filosófica de Nietzsche em seus 

últimos escritos”, conduzido entre os anos de 2020 e 2022, sob orientação do prof. Dr. Antonio 

Edmilson Paschoal, e estruturou-se com base nas contribuições legadas por Jacques Derrida ao 

estudo da linguagem, notadamente, ao que diz respeito à abertura de diferentes possibilidades de 

leitura da obra Ecce homo de Friedrich Nietzsche sob a chave da performatividade. O objetivo 

geral da pesquisa buscou por avaliar de que modo os aspectos performativos da obra Ecce homo 

vinculam-se aos propósitos filosóficos anunciados logo no prefácio a esse texto e, portanto, em 

um contexto mais amplo, de que modo o enunciado performativo, tal como caracterizado por 

Derrida, corrobora os exercícios de escrita de constituição e criação de si. O objetivo específico 

da pesquisa, por sua vez, concentrou-se em produzir uma análise pormenorizada do uso e da 

instrumentalização da função performativa da linguagem, nitidamente marcada sob a rubrica da 

assinatura, no prefácio à obra Ecce homo, amparando-se nas considerações desenvolvidas por 

Derrida concernentes ao uso dessa função nas obras Otobiographies- L’enseignement de 

Nietzsche et la politique du nom propre e Marges de la philosophie. Sob o fio condutor das 

questões e autores sugeridos pelo professor orientador e incluídos no plano de trabalho desta 

pesquisa, desenvolveram-se, adicionalmente à leitura e ao estudo das obras centrais à esta 

pesquisa, a saber, Ecce homo e Otobiographies, os estudos do conceito de desconstrução em 

Derrida em correspondência com sua abordagem metodológico da escrita filosófica; dos limites 

da linguagem na concepção nietzscheana e as implicações impostas incontornavelmente por essas 

limitações, da função performativa da linguagem em Barbara Cassin e John Langshaw Austin. 

Como resultados desta pesquisa, destacamos a postulação da necessidade de cautela metodológica 

na aproximação da escrita filosófica de Nietzsche em Ecce homo, de modo a nos precavermos de 

quaisquer leituras que se pretendam restritamente analítas e totalizantes, e a constatação da forma 

como a tematização da performatividade em Ecce homo é proveitosa para avaliarmos em que 

medida as propostas filosóficas anunciadas pelo texto se relacionam a sua tessitura. 
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PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE ?LUGARES DE 

MEMÓRIA? AUSTRÍACOS PARA O ENSINO DE ALEMÃO COMO LE NO BRASIL: 

KALLIOPE (MULHERES QUE MARCARAM A HISTÓRIA DA ÁUSTRIA) 
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Didático 

 

As unidades didáticas pensadas a partir da exposição Kalliope para o ensino de Alemão como 

Língua Estrangeira no Brasil foram elaboradas a partir dos conceitos de lugar de memória e 

cultura voltadas ao ensino e linguagem, com o objetivo de pôr em prática premissas teóricas e 

sugestões didáticas atuais no contexto da “aprendizagem cultural”. Os dois módulos em 

elaboração neste momento para A1 e A2 abordam a vida de mulheres austríacas cujas biografias 

foram apresentadas na exposição online “Kalliope”, organizada pelo Ministério das Relações 

Internacionais da Áustria. O primeiro módulo já foi publicado online e está acessível no site 

oficial do Centro Austríaco (www.centroaustriaco.com.br). A divulgação digital e gratuita dos 

módulos visa o maior alcance possível. A sequência de atividades vem acompanhadas por 

sugestões didáticas que aportem o professor que as utilize. Todas as discussões, leituras e 

avaliações das unidades didáticas durante sua fase de elaboração aconteceram no âmbito do grupo 

de estudo “DACH e produção de material didático”, cujos encontros possibilitaram um diálogo 

frutífero entre a teoria e o material concreto, sobretudo por conta do trabalho colaborativo dos 

integrantes, todos eles autores de módulos didáticos sobre os mais diversos temas. Os produtos 

do projeto só foram alcançados através da constante reelaboração e discussão feita nos encontros 

quinzenais, nos quais foram feitos alterações, correções, cortes e acréscimos, assim como 

corrigidas as indicações didáticas inadequadas e propostas de atividades mal elaboradas. Além 

disso, durante a elaboração dos módulos, tentou-se também seguir as recomendações do Quadro 

Europeu Comum para o Ensino de Línguas. Levando em conta o uso do material em sela de aula, 

entende-se que as sequências educacionais produzidas estão e estarão em constante 

desenvolvimento, podendo sofrer mais alterações futuramente. 
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O JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO NAS AÇÕES 
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O presente trabalho de iniciação científica, pertinente ao projeto "O crime de corrupção na 

jurisprudência dos tribunais superiores: 2009-2021", tem por objeto empírico o juízo de 

(in)admissibilidade e recebimento das denúncias oferecidas no âmbito das Ações Penais 

originárias (APn) que tramitam perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Tais ações originárias são aquelas em que a competência de julgamento e investigação é 

transferida para o STJ em razão da função exercida pelo sujeito passivo do crime imputado, sendo 

que o STJ é competente para julgar Governador de Estado, Desembargador, Procurador de Justiça 

e Conselheiro de Tribunal de Contas Estadual . Com isso, a pesquisa buscou análisar, dentro do 

grupo de acórdãos selecionados e organizados em tabela, traçar dados a respeito da incidência da 

corrupção nesses acórdãos. Além disso, dentro dos casos chave pertinentes, como se deu o 

comportamento do órgão julgador (sempre colegiado para esse procedimento especial) na análise 

a respeito da admissibilidade da denúncia, casos em que ela teria sido recebida, rejeitada, mas 

também nas hipóteses de extinção da punibilidade e aboslvição sumária. Em seguida, apurar as 

razões empregadas para cada das hipóteses de julgamento. Com issso, foi possível observar que 

as decisões do STJ estudadas, ao contrário do que ocorre no âmbito das Ações Penais que 

tramitam sob o rito ordinário, possuem um conteúdo decisório extenso e profundo a respeito das 

imputação, isso por causa do contraditório garantido apto a informar o juizo de admissibilidade. 

Nesse sentido, é possível observar que os acórdãos preocupam-se com a viabilidade e a adequação 

típica das acusações lançadas, rejeitando denúncias ineptas e absolvendo sumariamente quando 

da ausência de tipicidade aparente. Outro ponto evidenciado é o do amplo poder conferido ao 

relator no manejo do processo.  
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ESPAÇOS PÚBLICOS DE CURITIBA 

Nº 202212368 

Autor(es): Amanda Machado de Carvalho Neves 

Orientador(es): Alessandro Filla Rosaneli 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Arborização Urbana, Espaço Público, Paisagem 

 

A arborização urbana é um importante indicador de qualidade de vida nas cidades. A vegetação 

urbana promove melhorias em relação à saúde física, mental e social daqueles que convivem em 

espaços urbanos bem arborizados. Com as mudanças climáticas, mais um fator de importância foi 

adicionado: o que diz respeito à ecologia e ao papel da vegetação nos biomas urbanos e no 

complexo sistema biogeoquímico que caracteriza nossas localidades. Para registro das 

especificidades de Curitiba, essa questão foi trabalhada como um dos temas tratados na 

constituição do “Guia Paisagístico dos Espaços Públicos de Curitiba”, um dos projetos de 

popularização da ciência dentro do Observatório do Espaço Público (OEP). Esse projeto tem 

como propósito levar à comunidade outras percepções sobre os espaços que fazem parte do 

cotidiano, mas que não são devidamente explorados, causado pelo ritmo frenético da vida na 

cidade. Para esse registro das espécies constituintes foram consultados livros referentes à botânica 

e engenharia florestal. O objetivo foi realizar uma leitura de percepção sensorial da composição 

destas espécies vegetais de acordo com suas características intrínsecas, assim como a sua relação 

com o entorno, especialmente ao que diz respeito à produção de sombras. Para análise sensorial 

e de vegetação, foram levantados dados de 6 espaços públicos: Praça Santos Dumont, Praça 

Osório, Rua Comendador Araújo, Rua XV de Novembro, Praça Eufrásio Corrêa e Rua Barão do 

Rio Branco. Durante o período de observação destes espaços, também se aprofundou a percepção 

da relação entre paisagem urbana e vegetação, assim como sobre acesso solar, sombreamento e 

uso do espaço. Para levantamento quantitativo, foi utilizado o software QGIS para determinar a 

área de copa das árvores em relação à área total do espaço visitado por meio de polígonos, 

associado a mapas disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC). Como conclusão, percebe-se que existe grande variação de cobertura vegetal nesses 

espaços. Dentre os locais já mencionados, a Rua XV de Novembro possui menor porcentagem de 

cobertura vegetal em relação à área total com apenas 8,74%, já a Praça Osório, que se encontra 

no em sua extremidade, possui a maior porcentagem, de 80,68% de cobertura verde.  
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A presente pesquisa objetiva em seu plano principal permitir ao pesquisador participar da análise 

de um bem patrimonial (Patrimônio A) sob a perspectiva do turismo aliada à proteção patrimonial. 

Sendo assim, foi definido o Patrimônio A como aspectos históricos da cidade de Curitiba 

relacionados a Ildefonso Pereira Correia (1849-1894), o Barão do Serro Azul, e sua ligação com 

a Revolução Federalista, e verificar a viabilidade de um roteiro turístico interpretativo, por meio 

da história do Barão citado e sua relação com a cidade de Curitiba. A hipótese a ser defendida ao 

longo dessa pesquisa é se existem espaços patrimoniais relacionados à Revolução Federalista e o 

Barão do Serro Azul na capital paranaense disponíveis para a formatação de um roteiro turístico. 

Utilizando-se de metodologias qualitativas com o uso de levantamento bibliográfico, visitas de 

observação, entrevistas e visita guiada foi possível realizar o inventário desses patrimônios 

relacionados ao Barão. Após a análise desse inventário e sob a ótica da interpretação patrimonial 

foi possível traçar mais de um roteiro de acordo com enfoques diferenciados ligados a esse 

personagem histórico: o ervateiro, homem de negócios; o benfeitor e entusiasta da educação; e o 

Barão simpatizante da Revolução Federalista. A proposta de roteiro considerou patrimônios 

como: o Solar do Barão, a antiga Imprensa Paranaense (hoje o Cine Passeio), a Associação 

Comercial do Paraná, a estação Ferroviária e seu museu (hoje pertencente ao Shopping Estação), 

entre outros citados no trabalho. Roteiros que saiam do lugar comum dos atrativos turísticos da 

capital e aliados à história da cidade, são de suma importância não só na captação de novos 

turistas, mas na descoberta da cidade pelos próprios moradores ao perceberem a cidade sob um 

novo prisma. Considera-se também que tais iniciativas possuem significativa relevância no 

resgate e na valorização das histórias da capital paranaense.  
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Em primeiro plano, compreende-se que o aborto é considerado ilícito penal pela legislação 

brasileira, tipificado entre os artigos 124 a 126 do Código Penal, exceto em determinadas 

situações – como estupro, risco à vida da gestante e anencefalia fetal – em que a conduta é 

descriminalizada, denominado, então, de aborto legal. Na realidade do Brasil, sob essa ótica, 

apesar do aborto ser considerado um crime, o procedimento continua a ser realizado, 

principalmente sem o devido amparo médico e legal, o que acaba afetando muito a saúde física e 

mental da mulher. Logo, existe uma vertente a qual defende a legalização do aborto voluntário, 

para além das hipóteses já permitidas pelo sistema penal, visando, não só a proteção, mas também 

a realização efetiva dos direitos fundamentais da gestante. Dessa maneira, a presente pesquisa 

procura investigar o requerimento de descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até 

sua décima segunda semana, previsto na ADPF 442, ainda em curso no STF, partindo do 

mapeamento do processo de descriminalização pelo poder Judiciário de países estrangeiros, com 

foco especial na Colômbia. Nesse âmbito, foi empregado o método de estudo comparado, 

iniciando com uma análise bibliográfica-descritiva do tema para delimitar os conceitos 

fundamentais a serem debatidos, a partir de uma leitura crítica. Além disso, o trabalho seguiu para 

o exame legislativo e jurisprudencial do caso colombiano, buscando traçar um panorama de 

identificação dos pontos principais da mudança jurídica realizada no país e quais seus efeitos 

imediatos, para que possa ser comparado com o caso do Brasil. Dessa maneira, é esperado, com 

o destaque de pontos positivos da experiência estrangeira, entender esse processo e como ele pode 

ter uma influência significativa no curso da ADPF brasileira supracitada. Sendo assim, apesar de 

ser um tema rodeado por muito preconceito – devido as crenças do senso comum – é necessário 

estudar o aborto e sua legalização para que a legislação ao redor desse direito feminino evolua da 

maneira mais efetiva possível, uma vez que ele ainda se encontra muito longe de sua total e justa 

efetivação. 
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O trabalho como entendemos hoje se dá a partir de vários anos de mudanças e revoluções, como 

a Revolução Industrial de 1760, que mudou a forma de produção no mundo, o que levava mais 

tempo e era feito por artesãos passa a ser produzido pelas máquinas. Atualmente, desde as últimas 

décadas, e com mudanças relacionadas novamente a forma de produção em decorrência da alta 

tecnologia e demais inovações, vivemos o desemprego estrutural. Por consequência, temos a 

precarização do trabalho por meio da desvalorização da mão de obra e incapacidade de absorção 

da grande massa de trabalhadores pelo mercado de trabalho. A precarização do trabalho vem de 

uma desestruturação de várias facetas e vertentes, fazendo com que os trabalhadores precisem se 

submeter a situações humilhantes e vexatórias. O presente trabalho tem como objetivo 

compreender a pesquisa científica e especificamente a Revisão Sistemática de Literatura (RSL) a 

fim de levantar o conceito de precarização do trabalho e os tipos de atividades relacionados à 

precarização. A revisão sistemática é uma metodologia rigorosa que busca identificar os estudos 

sobre um determinado tema, aplicando métodos explícitos e sistematizados de busca, avaliando a 

qualidade e validade desses estudos. Para esta pesquisa foram utilizadas três plataformas de 

pesquisa: a SciELO, Google Acadêmico e a Periódicos Capes. Nas três plataformas foram usados 

os mesmos strings de busca. E especificamente, na plataforma Scielo Brasil, sob minha 

responsabilidade, no dia 07/06, foi realizada a pesquisa com as palavras-chaves: Trabalho e 

Precarização, resultando em 468 resultados. No dia 08/06 foram introduzidos os seguintes filtros: 

período de 2012 a 2022 e apenas ocorrências no Brasil, obtendo 228 artigos. Em função do grande 

número de artigos encontrados nas três plataformas e da revisão do protocolo de pesquisa 

estruturado como parâmetro da (RSL), após algumas discussões do grupo de pesquisa, 

concluímos que as palavras-chaves estavam muito amplas, o que dificultaria a análise e o 

cumprimento dos objetivos indicados inicialmente. Com base nessa compreensão, o string de 

pesquisa foi alterado para: trabalho + precarização + “relações de trabalho precarizadas”. 

Especificamente na SciELO obtivemos 1 resultado, 240 resultados no Google Acadêmico e 14 

nos Periódicos CAPES. Destes resultados, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

restaram 86 artigos para análise qualitativa. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO EM 

RELAÇÃO À PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 SEGUNDO O BLOCO DE 

CONSTITUCIONALIDADE DO BRASIL 

Nº 202212394 

Autor(es): Rodrigo Rosa Gameiro 

Orientador(es): Melina Girardi Fachin 
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Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais, Direitos Humanos, Saude 

 

Dados epidemiológicos colocam o Brasil na segunda posição entre aqueles com o maior número 

de mortes causadas pelo SARS-CoV-2. O Governo Federal foi apontado por artigos científicos 

como central e decisivo para os resultados alcançados no combate à pandemia no Brasil. Uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada pelo Senado Federal a fim de averiguar 

condutas do Governo Federal e utilização de recursos por Estados e Municípios no combate à 

COVID-19. O objetivo geral do presente trabalho é a caracterização das condutas do Governo 

Federal brasileiro em relação à pandemia segundo o bloco de constitucionalidade do Brasil. Como 

aponta Flávia Piovesan, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos tratou de decisões 

referentes à proteção de Direitos Sociais, pode-se dividir duas posturas diferentes: a Proteção 

Direta e a Proteção Indireta (PIOVESAN, 2019). Relativo à proteção indireta da saúde, alguns 

dos casos de relevância são Albán Cornejo y otros vs. Equador (2007); Chang vs. Guatemala 

(2003); e Ximenes Lopes versus Brasil (2006). As três decisões carregam o denominador comum 

em que se considerou o direito à saúde como decorrente -indireto- em relação à integridade 

pessoal. Todavia, além de sedimentarem o entendimento da indissociabilidade entre direitos, a 

corte frisou as obrigações do estado em relação às prestações positivas obrigatórias. Já quanto à 

proteção direta, a corte, a partir de 2017, passou a considerar o artigo 26 da Convenção Americana 

como passível de aplicação direta. Dessa forma, entende-se que eventuais condutas do Governo 

Federal referentes à pandemia de COVID-19 possam ser caracterizadas em face à Direitos 

Fundamentais presentes no Bloco De Constitucionalidade brasileiro. Foram avaliados os 

elementos que compõe o corpo acusatório e probatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 

dedicada à análise das condutas do governo federal em relação à pandemia de COVID-19. Uma 

leitura atenta à descrição das condutas do governo federal e indivíduos com associação direta e 

indireta a este, expõe múltiplas possíveis violações à direitos fundamentais, conforme entendidos 

pelo bloco de constitucionalidade do Brasil, uma vez que afrontam diretamente o entendimento 

estabelecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Direito à Saúde. Desta 

forma, o restante desse trabalho pretende relacionar cada uma dessas condutas com julgados, 

tratados, e doutrina afim de esclarecer as formas nas quais o Direito à Saúde foi violado pelo 

governo federal. 
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A PERSPECTIVA DE CONTROLE E RESISTÊNCIA DAS MULHERES MIGRANTES 

NO BRASIL 

Nº 202212397 
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O  estudo é baseado na política dos corpos,  com um recorte especial para a  política exercida 

sobre os corpos femininos migrantes no Brasil.  O presente estudo revelou que as políticas 

migratórias possuem uma ausência da perspectiva de gênero, que mostra um olhar do corpo 

feminino que migra de uma forma pacífica.  O estudo constatou que existe um grande fluxo de 

migração feminina no Brasil e ne maneira geral no mundo globalizado. Dessa forma,  partiu-se 

do ponto inicial de busca  por um olhar para a migração do corpo feminino por dois aspectos:  A 

violência da partida do corpo  feminino e  a  recepção  violenta da mulher migrante nos novos 

espaços de destina .  Assim, pode-se afirmar que o  motivo da  migração  da mulher é a violência,  

aplicada de diversas formas no corpo feminino migrante, como por exemplo, desemprego e a falta 

de oportunidades, a pobreza, violências familiares, necessidade de sustentar a família, melhores 

condições de educação para os filhos, inexistência de redes sociais e familiares de apoio. Além 

disso, as recepções de espaços de precariedade econômica e violência/ falta de assistência 

reproduzem essa violência, criando assim, um ciclo violento. Com base nisso, o estudo utilizou-

se dos princípios desenvolvidos pela pesquisadora Judith Butler, que observava pontos acerca da 

"pré-produção" e da reprodução dos corpos na sociedade. Além disso, é aplicado na pesquisa a 

interpretação sobre a forma com que as normas da sociedade, as jurisdições  e  as políticas públicas 

ou a falta delas, são capazes de colocar tais corpos em situação de precariedade. Dessa forma, 

pode-se concluir  que é necessário a averiguação sobre como o corpo feminino migrante recebe 

tratamento diferenciado na política sobre os corpos, mas ao mesmo tempo   é invisível diante de 

políticas públicas e  legislações voltadas para assistência de migrantes no Brail   . 
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GASTOS EDUCACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DO PRIMEIRO ANEL DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA (2000-2020): UM RECORTE PARA O 

ELEMENTO DE DESPESA 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA (2000-2020) 
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Este trabalho resulta da Iniciação Científica vinculada ao Projeto “Implicações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal para o Financiamento Educacional de Municípios Paranaenses (2000-

2020)" e tem como objetivo apresentar os gastos empreendidos com o setor privado, no período 

de 2000 a 2020, pelos gestores e gestoras da capital paranaense, Curitiba, e dos municípios de seu 

primeiro anel metropolitano, nomeadamente: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande 

do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro 

Barras e São José dos Pinhais. Mais especificamente, observou-se o elemento de despesa 

“3.3.90.39 – serviços de terceiros – pessoa jurídica”, no qual se contabiliza o valor total das 

despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoa jurídica de direito privado para órgão 

público. Embora de natureza diferenciada, os subelementos de despesa nele contidos têm o 

potencial de revelar os diferentes segmentos privados que recebem recursos públicos e também 

as formas de privatização das atividades-meio nas administrações públicas. Para tanto, recorreu-

se ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), em particular 

aos Relatórios Consolidados de Despesas, informados pelos municípios, porém na série histórica 

de 2009 a 2020. Com os dados, elaborou-se o “Coeficiente de Desagregação” com vistas a medir 

o grau de detalhamento do elemento de despesa analisado, o que pode ser um indicador de sua 

transparência. Este coeficiente representa, em percentagem, o valor das despesas que estão 

discriminadas no orçamento público, para cada ano. Além disso, ordenaram-se os subelementos 

da despesa possibilitando a identificação das atividades mais custosas à administração pública 

com o setor privado, em cada um dos municípios analisados. Os resultados mostraram aumento 

no Coeficiente de Desagregação em todos os municípios analisados entre os anos de 2013 e 2014, 

fato que pode ser atribuído à Lei da Transparência (Lei nº 131, de 27 de maio de 2009). O total 

do gasto público no elemento de despesa 39 nos anos analisados não indicaram, a priori, nenhuma 

tendência relacionada à privatização nos municípios; no caso específico do município de Curitiba, 

percebeu-se que a partir de 2016, cerca de um terço do total dos gastos elencados no elemento de 

despesa analisado compreenderam o subelemento de despesa “65” (3.3.90.39.65.00) – Serviços 

de Apoio ao Ensino”, dado a ser aprofundado em estudo de caso na próxima etapa da pesquisa. 
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K-POP E HIP-HOP COMO MOVIMENTOS CULTURAIS 
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No projeto "K-pop e Hip-Hop como movimentos culturais" analisamos a articulação do 

movimento cultural K-Pop com a representação e representatividade de pessoas asiático-

brasileiras através da experiência estética. Com este intuito, estudamos a relação do movimento 

Hip-Hop com as origens do K-Pop. Dialogamos com a tese da orientadora do trabalho, Soraya 

Sugayama (2019), bem como as pesquisas de Sarah Hare e Andrea Baker (2017), o que resultou 

na construção de tabelas comparativas entre os movimentos - Hip-Hop e K-Pop -  e na criação de 

um glossário para compreender o vocabulário do K-Pop. Através desta conexão foi possível 

delinear os resultados da globalização do movimento pela visão do pesquisador sul-coreano Gyu 

Tag Lee (2013), que contribuiu para motivar os estudos sobre a experiência estética através do 

fenômeno comunicacional - com base na tese de Elenilde Dantas (2018) - e sua relação perante 

minha própria experiência como mulher, brasileira e amarela em um país violentamente 

embranquecido. A partir disso, os estudos se direcionaram para as reflexões sobre invisibilização 

feitas pela filósofa e pesquisadora Djamila Ribeiro (2019), que, somadas aos conceitos sobre 

militância amarela, asiático-brasileira, do pesquisador Marcos Matsuda (2020), proporcionaram 

reflexões que resultaram em resgates de memórias em publicações impressas do passado, da 

minha pré-adolescência, entre 2008 e 2012, quando revistas teens eram a minha principal fonte 

de informação “do momento”. Neste revisitar pude refletir materialmente que a rejeição a este 

rosto amarelo e à esta cultura do leste asiático que me pertencem, possuem explicações em 

materiais que parecem inofensivos, mas que se colocados em conjunto, mostram claramente a 

exclusão dos diversos corpos não brancos. Compreendi, a partir desse conjunto de reflexões, que 

é na ausência que os corpos são questionados e é na presença que os corpos se tornam políticos. 

Como resultado desta pesquisa, reuni recortes destas revistas como um “produto final” dividido 

em dois trabalhos de colagens. O primeiro, foi produzido com revistas que eu consumia no 

período da minha pré-adolescência e denominei como: "enxergo, não me vejo e não entendo por 

que não me encaixo aqui". O segundo, foi feito com revistas teens mais recentes, entre 2018 e 

2022, onde o universo asiático-amarelo expandiu para o mundo do mainstream pop, e chama-se 

"que este seja o início de um futuro diversamente brilhante", na esperança de que hoje, pessoas 

amarelas como eu, não precisem atravessar o mesmo processo de não pertencimento que 

atravessei. 
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ANÁLISE COGNITIVA DE MACHADO DE ASSIS: APLICAÇÃO DE TEORIAS DO 
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Com o objetivo de testar a produtividade da narratologia cognitiva aplicada à análise literária, o 

projeto apresentou uma análise comparativa entre as personagens machadianas Capitu, de Dom 

Casmurro, e Guiomar, de A Mão e a Luva, identificando efeitos de leitura visados pela construção 

textual. Analisou-se, nos capítulos selecionados das obras, a (i) frequência em que o recurso ao 

mind reading — atribuição de estados mentais à comportamentos externos — é usado como 

interpretante das personagens, bem como a frequência de emprego de adjetivos; em seguida, a (ii) 

frequência em que a interpretação dos mind readings são deixados à abdução do leitor ou são 

explicados pelo narrador. Finalmente, examinou-se (iii) em que medida esses mind readings 

constituem as personagens em convenções gerais ou idiossincrasias. O principal resultado da 

análise dos tópicos (i) e (ii) foi a verificação da intensificação, por parte de Machado, da 

solicitação da participação interpretativa do leitor durante a leitura: foi demonstrado que, em A 

Mão e a Luva, não apenas o recurso ao mind reading é menos frequente que em Dom Casmurro, 

mas também que Machado tenta mitigar a ambiguidade e possível interpretação desviante da 

personagem Guiomar. A relação entre esses tópicos sugeriu, por um lado, uma maior preocupação 

do narrador de A Mão e a Luva com a explicação da história ao leitor e, por outro, a intenção 

persuasiva do narrador em primeira pessoa de Dom Casmurro com a apresentação da história. A 

hipótese do tópico (iii) era que Guiomar é mais ostensivamente explicada que Capitu. Assim 

sendo, o resultado estimado para o terceiro tópico foi a identificação da produção de uma 

diferença entre o funcionamento interno de Dom Casmurro e a ação interpretativa do leitor, 

fomentada pela apresentação contraditória de Capitu: por ser contraditória na história, mas 

passível de coerência através do ato interpretativo de mind reading do leitor, ela atinge o estatuto 

de intentional character, isto é, um agente dotado de um vasto potencial de posições intencionais. 

Com isso, a conclusão final esperada foi a verificação da existência de uma intensificação da 

solicitação do leitor no ato comunicativo, isto é, no ato da leitura, no que diz respeito ao estímulo 

cognitivo. 
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Essa pesquisa utiliza o romance “Caçando Carneiros”, de Haruki Murakami, como fonte de 

pesquisa, usando como meio de análise um modelo conceitual da Terapia Ocupacional, o modelo 

Kawa, desenvolvido no Japão. O uso de romances como fonte de dados é quase que exclusivo 

dos meios de pesquisa voltados à literatura e linguística; contudo, é possível observar o estudo de 

clássicos da literatura ou de romances em outras áreas do conhecimento, justamente por ser um 

recurso que permite ter um vislumbre sobre o comportamento humano . Nesse caso, a Terapia 

Ocupacional, por ser uma profissão que investiga o “fazer” e “ocupar” humano, possibilita que 

diferentes contextos possam ser analisados. Tendo como base essa premissa, a pesquisa objetiva 

investigar, através de um romance ficcional, a exploração de diferentes formas de ocupar, de 

pensar e de compreender as diferentes lógicas de moral, cultura e formação social presentes nas 

narrativas, isto é, as narrativas possibilitam ter um vislumbre do impacto de fatores contextuais 

os personagens, em especial, do personagem “Boku”, protagonista da obra. Metodologicamente 

trata-se de uma pesquisa qualitativa, composta de um processo de análise formado por 

fichamentos, leitura íntegra da obra e estudos acerca da literatura japonesa e seu reflexo na 

sociedade japonesa. Foi observado, até o momento, que é possível realizar a análise da obra por 

meio do modelo, de forma que foi notável que o personagem tenha como problemáticas em sua 

vida a questão da solidão, proporcionado pelo divórcio, bem como inerentes à sua própria 

personalidade. Além disso, as mulheres são figuras ímpares na sua história, pois podem ser tanto 

um ponto de acolhimento quanto de sofrimento para Boku. Ademais, foi observado que as 

ocupações organizam a vida do personagem, bem como podem ser fontes de bem-estar. Para 

além, a análise da obra na ótica do modelo Kawa permite perceber o mundo e contexto 

ocupacional dos personagens da obra fictícia, trazendo debates que podem ser investigados no 

contexto histórico-social ao qual a obra está vinculada, contribuindo para estudos acerca do 

“fazer” humano. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil, amparada pelos instrumentos internacionais 

de direitos humanos, possui como premissa fundamental a igualdade de gênero, sem quaisquer 

formas de preconceito. Todavia, considerando os entraves de acesso e representatividade de 

mulheres nas posições de poder no país, o ordenamento jurídico nacional foi elaborado de forma 

hegemonicamente excludente, com evidente falta de atenção aos contextos de desigualdade de 

gênero, direcionando-se à uma elite masculina. Partindo do olhar do constitucionalismo feminista, 

que procura colocar lentes de gênero sobre a interpretação da Constituição, observa-se que tal 

desigualdade é refletida no judiciário nacional, não apenas por suas raízes e composição, como 

também pela dificuldade de aplicação dos preceitos constitucionais fundamentais na prática 

judiciária. Em um país marcado pela violência de gênero, o referido problema se mostra ainda 

mais evidente, tendo em vista a dupla falha do Estado, seja em proteger seus grupos vulneráveis, 

seja em reparar de direitos violados. Tendo em vista esse cenário, o presente trabalho partiu da 

hipótese de que o poder judiciário reproduz violências contra as mulheres, na medida em que falta 

um olhar voltado às discriminações materiais que sofrem, especialmente no que diz respeito aos 

casos de violência doméstica e familiar, âmbito de maior vulnerabilidade. Logo, para realizar o 

estudo, partiu-se de referências bibliográficas com lentes dos constitucionalismos feminista e 

multinível, bem como realizou-se uma pesquisa jurisprudencial nos tribunais superiores, com o 

recorte para casos de violência doméstica e familiar, atentando-se para as premissas utilizadas 

como base de julgamento. Ademais, foi realizada uma busca por protocolos nacionais criados 

para julgamento com perspectiva de gênero, bem como estudado o histórico da legislação 

brasileira sobre o tema. A partir da pesquisa, foi possível perceber que, ainda haja vasta legislação 

voltada à proteção das mulheres no âmbito de suas relações afetivas, não basta sua mera aplicação, 

sem uma atenção para a desigualdade material que paira sobre esses corpos, o que se mostra ainda 

mais evidente nos julgamentos de primeira instância, nos quais a reprodução das discriminações 

é mais recorrente. Isto posto, concluiu-se que a criação de protocolos voltados ao julgamento com 

perspectiva de gênero é fundamental para a consolidação material da proteção dessas mulheres, 

todavia, ainda existe uma lacuna bastante emblemática para sua consolidação no cotidiano prático 

do ordenamento jurídico nacional. 
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CONTRIBUIÇÕES DAS EPISTEMOLOGIAS FEMINISTAS E DOS ESTUDOS DE 

GÊNERO PARA O ENSINO DO DESIGN 

Nº 202212422 

Autor(es): Hadassa Demenjeon Jaco 

Orientador(es): Claudia Regina Hasegawa Zacar 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Design, Ensino, Epistemologias Feministas 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar estratégias didáticas alinhadas a fundamentos de 

epistemologias feministas e dos estudos de gênero, analisando-as criticamente tendo em vista o 

ensino do design, e ainda, identificar exemplos de processos didáticos  no âmbito do design que 

incorporem esses fundamentos. Portanto, a metodologia realizada foi uma revisão bibliográfica, 

buscando analisar documentos que apresentam um alinhamento entre crítica e valores feministas 

e o ensino no design, e identificando correlações ou contradições entre autoras sobre o uso de 

epistemologias feministas nos programas pedagógicos de ensino em design. Os materiais lidos 

foram artigos, trechos de livros e periódicos disponíveis de forma online, acessados a partir de 

plataformas como o Google Acadêmico, periódicos da CAPES, SciElo Brasil e outros periódicos 

específicos da área de design. Para documentar as leituras, após a seleção de quais materiais 

seriam lidos, foram realizados fichamentos para auxiliar no registro do conteúdo de interesse para 

a pesquisa do material, assim como para auxiliar na produção do artigo produzido mais tarde. 

Apesar dos diversos materiais encontrados e fichados, foi possível identificar uma lacuna em 

relação a produções sobre o ensino no design a partir de valores feministas, portanto foram 

também lidos textos sobre metodologias com perspectivas feministas nas práticas de design, além 

dos livros de bell hooks e Guacira Lopes Louro, com uma perspectiva feminista e libertadora no 

ensino de forma mais geral. Essas atividades seguiram acompanhadas de orientações quinzenais, 

em reuniões em equipe, com objetivo de discutir sobre os textos lidos, sobre o conteúdo, as 

contribuições para o ensino em design e as perspectivas pessoais de cada integrante sobre o 

mesmo, e em seguida eram organizadas as próximas atividades. Como resultado dessa pesquisa, 

houve a submissão de um artigo para o 14º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento 

em Design (P&D Design). E, como considerações finais, os textos indicam alguns valores 

adotados a partir das epistemologias feministas em salas de aula de disciplinas de design, como o 

desenvolvimento de autonomia por parte das (os) estudantes e olhar crítico sobre os assuntos 

abordados, a mobilização de afetos, a criação de espaços de acolhimento, assim como espaço de 

debates onde estudantes tenham a oportunidade de expor suas ideias e reflexões, além da 

proposição de temas de projetos e discussões que tensionem os estereótipos de gênero e matrizes 

de dominação. 
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As redes estabelecidas entre os indivíduos permitem o compartilhamento de ideias, materiais e 

afetos. Tais relações contribuem para o fortalecimento de um sentimento dinâmico e fluido de 

transnacionalidade e multiterritorialidade, marcado pela ultrapassagem das barreiras fixadas pelo 

ideal de Estado-nação, do qual derivam as ideias de identidade e pertencimento nacional. Nesse 

contexto, entende-se que o espaço da fronteira demarca a porosidade tanto do limite da nação, 

quanto do aspecto simbólico, por meio do surgimento das línguas de fronteira. No âmbito da 

fronteira entre Brasil e Uruguai, a língua que manifesta-se é o Portunhol, presente há muitos anos 

no cotidiano de pessoas que habitam o espaço fronteiriço. Fabián Severo, natural de Artigas, é 

um escritor que se encontra nesse cenário. Sua obra de estréia, Noite Nu Norte, trabalha, de forma 

marginal e flutuante, com os aspectos de pertencimento, território, identidade e afetividade com 

relação à sua língua e o espaço em que habita. Por outro lado, Ernesto Díaz, é um cantor, também 

uruguaio, que possui uma importante relação de amizade com Severo. Díaz tem sua obra 

atravessada pela poética de fronteira e pelo Portunhol, características perceptíveis em seu disco 

Cualquier Uno. Considerando tais elementos, o presente trabalho procurou entender de que 

maneira Severo e Díaz agenciam o Portunhol em suas redes para criação de um ambiente de 

significação produzido por meio das poéticas translinguísticas de afetividade e identidade. Como 

material de análise, foram utilizadas as obras Noite Nu Norte, de Fabián Severo, o álbum 

Cualquier Uno, de Ernesto Díaz, e a performance Canciones y poemas de frontera, criada 

conjuntamente entre ambos. Por fim, foi possível perceber como a criação de redes permite maior 

divulgação e a possibilidade de criações heterogêneas por meio do diálogo estabelecido entre seus 

integrantes. Além disso, por meio da leitura do corpus analisado, avançou-se para além do cânone 

literário já estabelecido, buscando assim uma abordagem diferenciada sobre a realidade, e uma 

forma de dar voz às pessoas e línguas marginalizadas. De modo geral, ao observar a relação de 

redes entre escritores e artistas na América Latina, pode-se perceber como ainda existe pouca 

atenção a essas figuras, uma vez que há escassez de obras literárias publicadas e não há versões 

escritas das canções produzidas pelos autores escolhidos. 
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O bullying é um problema cotidiano, mas que carece de uma estimativa mais precisa. Existem 

polêmicas quanto a sua definição, mas um dos conceitos mais empregados se refere à 

repetitividade das ações violentas, ao desequilíbrio de poder e à intencionalidade em causar dano 

por parte do autor. A falta de balanço de poder pode estar relacionada à força física, à popularidade 

ou ao pertencimento a alguma minoria.  Este estudo apresenta a prevalência de vitimização por 

bullying em estudantes de ensino médio do Estado do Ceará a partir de diferentes critérios. 

Empregou-se de um banco de dados com respostas de 528 adolescentes do primeiro ano do Ensino 

Médio. Os participantes são residentes de Fortaleza, os quais foram selecionados por amostra 

aleatória estratificada. Essas respostas eram referentes a  Escala de Violência Escolar - Versão 

Estudantes (EVE), a qual continha onze questões referentes à violência presencial, como receber 

socos, tapas, sofrer xingamentos e ameaças. Se for empregado o critério de um desvio-padrão 

acima do escore médio da amostra, se teria 17% de vítimas. Já se fosse considerado o critério de 

sofrer alguma violência presencial três vezes ou mais no mês imediatamente à pesquisa, 61% 

teriam sido vítimas. Porém se for considerado o critério de pontuar a metade do valor máximo 

para as questões de vitimização presencial da EVE, ou seja, 22, se teria apenas 5% de vítimas. 

Fosse um quarto do valor máximo, se teria cerca de 19%. Diferentes critérios levam a diferentes 

prevalências, implicações do uso de um ou outro critério serão discutidos. Embora o bullying 

também possa ser praticado em outros ambientes, como entre irmãos que fazem parte de uma 

família, o foco deste estudo é o desta forma de violência feita entre pares em um ambiente escolar. 

O bullying escolar é uma forma de agressão recorrente entre estudantes em espaços educacionais 

ao redor do mundo, e as escolas brasileiras não são exceção. 
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A presente pesquisa tem como escopo central explorar, por uma ótica feminista descolonial, a 

tratativa da Lei n. 13.104/15 no processo penal brasileiro. O feminicídio, tipificado pela referida 

lei, carateriza o homicídio de mulheres pela motivação de gênero e, não obstante o progressivo 

número do ocorrências no país, a abordagem direcionada à problemática é, em grande parcela, 

imprópria. Isto posto, a partir de dados constantes no sistema do Poder Judiciário, foram 

analisadas as principais peças processuais presentes nos processos de feminicídio, a fim de traçar 

o perfil geral empregado pelos agentes do Direito no que se relaciona ao óbito de mulheres. Insta 

ressaltar que pretende-se igualmente, pela aplicação de estudos feministas descoloniais, adotar na 

análise o conceito de interseccionalidade, sobretudo no que se refere à sexualidade, classe e raça. 

Neste sentido, foram analisados processos relativos a ocorrências no Paraná durante o ano de 

2018, através de categorias de observação estabelecidas em conformidade com o grupo de 

pesquisa. Essas definições são necessárias para que a conclusão atenda aos mesmos princípios e 

alcance um modelo de análise que permita uma comparação entre as fases processuais e suas 

nuances no decurso da apreciação. A partir do estabelecimento destes critérios, os resultados 

alcançados pela leitura das peças é que a defesa, em sua maioria, é constituída por homens. 

Outrossim, quanto aos aspectos qualitativos da montagem das defesas, verificou-se grande 

ocorrência de pedidos de afastamento da qualificadora, assim como tentativas de alegação de 

desqualificação da prova de acusação. Cabe evidenciar a supremacia do mérito baseado na 

insuficiência de veracidade apresentada nas provas testemunhais quando estas partiam de pessoas 

próximas à vítima. Em que pese a declaração da vítima tenha especial relevância probatória, haja 

vista que a violência ocorre em ambientes em que nem sempre é possível que terceiros presenciem 

o ocorrido, o testemunho das mulheres também era alvo de descrédito. 
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O presente artigo tem por finalidade entender como é feito o repasse do ICMS para manter as 

Unidades de Conservação em função do tamanho, importância, grau de investimento na área, 

manancial de abastecimento, qualidade da água captada entre outros fatores. Para isso será 

analisado a legislação sobre ICMS no Brasil, sua evolução, o estágio atual e quais foram os 

resultados obtidos através da sua implantação. O ICMS Ecológico foi criado no Estado do Paraná 

com a finalidade de reduzir as perdas de recursos tributários de forma que houvesse uma 

compensação aos Municípios que possuem áreas de preservação, conservação ambiental e 

mananciais que abasteçam as cidades que ficam no entorno. Serão avaliados quais são os critérios 

gerais estabelecidos pela legislação do Estado do Paraná em relação aos repasses que são feitos 

para os particulares. Este trabalho será divido em três fases, a primeira será uma revisão teórica 

do seu surgimento e como é feito o cálculo, a segunda será um estudo de caso em uma unidade 

de conservação do Município de Guaraqueçaba apurando quanto ao critério de distribuição do 

referido imposto. A terceira será a apresentação desses dados obtidos através da legislação e da 

distribuição visando como sugestão uma proposta de solução para fazer esse repasse aos 

particulares considerando a área preservada, nível de conservação e os resultados que são obtidos 

da gestão dessas unidades. 

O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário o qual possibilita que os municípios possam ter 

acesso a parcelas maiores que àquelas que já têm direito, dos recursos financeiros arrecadados 

pelos Estados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em 

virtude de critérios que já estão estabelecidos em leis estaduais, não configura um imposto novo, 

mas novos critérios para uma melhor redistribuição do recurso para preservação do meio 

ambiente. 
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As ações desta pesquisa são um recorte temático do projeto intitulado “Educação e Escola: 

diálogos entre universidade e os territórios”, que realiza atividades a partir do contexto das 

populações do campo, das águas e das florestas e objetiva identificar as práticas sociais, culturais 

e educativas do território e suas comunidades. Diante do interesse da participante do projeto 

realizou-se o recorte temático: Direitos Humanos, Mulheres do Campo e Violência Obstétrica. O 

objetivo geral deste recorte temático é aprofundar o conhecimento sobre a violência obstétrica no 

contexto das mulheres do campo. Os específicos são: Identificar estudos que tratam do tema da 

violência obstétrica; verificar a questão da violência obstétrica no contexto das mulheres do 

campo; organizar biblioteca virtual sobre violência obstétrica e divulgar informações sobre 

violência obstétrica e os direitos das mulheres. Justifica esta pesquisa a partir de interesse pessoal, 

visto que como mulher negra do campo fui umas dos milhares de vítimas, fui proibida de ter 

acompanhante, tive minha bolsa estourada antes da hora e ao mesmo tempo que outras gestantes 

também tinham a suas, me senti humilhada ao ter que vomitar num cesto de lixo, ter que ganhar 

meu filho no quarto da enfermaria junto a outras pessoas na qual teve uso de fórceps e episiotomia 

e enquanto estudante do curso Licenciatura em Educação do Campo- Ciências da Natureza da 

UFPR Litoral, com frequência ouço vários relatos de mulheres do campo e da minha comunidade 

que também sofreram esse tipo de abuso na maternidade. A trajetória da pesquisa se mobiliza a 

partir da seguinte questão: O que há de conhecimento produzido sobre a questão da violência 

obstétrica no contexto das mulheres do campo?. A pesquisa é de natureza exploratória e 

explicativa, enquanto procedimentos buscamos realizar um estudo bibliográfico, especialmente 

da pesquisa intitulada “Ameaçada e sem voz, como num campo de concentração. A medicalização 

do parto como porta e palco para a violência obstétrica” de Ligia Moreiras Sena em 2006. Os 

resultados parciais são: delimitação do recorte temático, aprofundamento das questões 

relacionadas ao recorte temático. Pretende com os resultados contribuir nos processos de 

produção e divulgação do conhecimento sobre o tema e denunciar as práticas de violência 

obstétrica no contexto de vida das mulheres do campo. 
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Essa pesquisa de iniciação cientifica buscou analisar as formas específicas pelas quais a 

arquitetura funcionalista participou do processo de modernização no México, e sua importância 

para o desenvolvimento da arquitetura no país. Traz como caso de estudo o arquiteto e muralista 

Juan O’Gorman (6 de julho de 1905 – 18 de janeiro de 1982), considerado um dos protagonistas 

e precursores da arquitetura moderna na América Latina e um dos principais nomes do 

funcionalismo mexicano. As obras de Juan O’Gorman destacadas nessa pesquisa foram a Casa 

Cecil O’Gorman, de 1929, projetada para seu pai e considerada umas das primeiras obras 

funcionalistas na América Latina, e a Casa O’Gorman, de 1948, representando com essa obra sua 

fase organicista. Essas obras serviram como base para analisar a evolução arquitetônica no 

modernismo mexicano. Para a realização desta pesquisa de caráter exploratório, foram realizadas 

investigações bibliográficas sobre obre o movimento moderno, a arquitetura mexicana, 

arquitetura funcionalista e Juan O’Gorman e sobre o período de concepção de suas obras. Para a 

coleta de informações fontes web gráficas, livros, pesquisas e artigos de pós-graduação, mestrado 

e doutorado. As bibliografias consultadas foram quase em sua totalidade de materiais 

estrangeiros, sendo em sua maioria de língua espanhola e inglesa, uma vez que a produção 

acadêmica nacional sobre o tema pesquisado se apresentou escasso e insuficiente. Os resultados 

alcançados nessa pesquisa foram o aprofundamento acerca da arquitetura moderna latino-

americana. A investigação realizada permitiu um melhor entendimento sobre desdobramento do 

movimento modernista no México e o impacto de Juan O’Gorman no país. Foi possível observar, 

tomando o Mexico como exemplo, que existe um distanciamento acadêmico entre os países 

latino-americanos de origem hispânica e o Brasil, que apesar de também estar localizado na 

América Latina, aparenta estar alheio aos demais países do continente 
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Utilizando os aportes teóricos de autores como Linda Hutcheon, Edward Said, Gayatri 

Chakravorty Spivak e Homi Bhabha essa pesquisa foi desenvolvida a partir da perspectiva pós-

colonial, considerando o cenário da Escrita de Mulheres na Índia contemporânea. O estudo 

privilegiou a análise do romance “Fasting, Feasting” (1999) de Anita Desai, cuja escrita constrói 

um olhar plural e único sobre uma Índia pós-colonial, resgatando questões de identidade no 

cenário local marcado pela multiplicidade de culturas, religiões e línguas, e que, passa por um 

processo de descolonização. Na primeira parte do romance, Desai busca reafirmar através de sua 

escrita, a independência e a desubalternização da Índia perante a coroa britânica, abordando esse 

cenário local a questão do pós-colonial. Na segunda parte do livro, passada nos Estados Unidos, 

Desai trata do deslocamento cultural desse personagem que sai da Índia para estudar nesse outro 

país imperialista. A questão do duplo - tão recorrente nas obras da escritora - se desdobra em dois 

subtópicos: o duplo do masculino e o feminino, trazendo a  construção da sociedade patriarcal e 

os papéis sociais desempenhados por personagens masculinos e femininos, tanto na Índia quanto 

nos Estados Unidos; enquanto a outra questão foca nas noções de Ocidente e Oriente, trazendo 

discussões sobre a pertencimento e exclusão sociais seja na diáspora, seja nos contextos locais 

através das relações familiares. O objeto de estudo, "Fasting, Feasting",  apresenta uma narrativa 

repleta de duplos e situações espelhadas, contanto a história de dois irmãos da mesma família, 

Uma e Arun, que ocupam espaços diferentes e possuem deveres dentro de seus papéis sociais 

também extremamente divergentes. Esta pesquisa, portanto, investigou como Anita Desai trouxe 

temas como o lugar da mulher, as convenções do casamento, o patriarcado e a relação Oriente-

Ocidente (pré-conceitos, orientalismo e centros de poder) e mostrou como esses pontos se 

aproximam, se afastam e, às vezes, ocupam lugares idênticos mesmo que em culturas a princípio 

tomadas como diametralmente separadas. 
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O presente projeto de pesquisa teve a finalidade de explorar possíveis influências da obra clássica 

japonesa Konjaku Monogatarishû (“Coletânea de Narrativas de Ontem e de Hoje”) em algumas 

das diversas expressões da cultura japonesa, analisando particularidades de suas manifestações. 

Essa obra é uma compilação de autoria desconhecida de mais de mil narrativas originadas da 

tradição oral, que segundo especialistas data do século XII, fato corroborado principalmente pelas 

citações de figuras históricas e situações ocorridas no final do período Heian (794-1185), em que 

a derrocada da aristocracia era evidente e a ascensão da classe guerreira, inevitável: portanto, num 

momento de grandes transformações políticas, sociais e culturais que naturalmente trazem em seu 

bojo o surgimento de novas tendências em todos os campos, encontrando uma conjuntura 

favorável para a sua propagação. Em meio a temáticas de cunho budista, fantásticas ou 

sobrenaturais, originadas da Índia, China e Japão, a obra se destaca por ser uma das primeiras do 

gênero a lidar com questões que abordam o imaginário popular, como espíritos, acontecimentos 

inexplicáveis e seres sobrenaturais, como as raposas e o temível oni, destaques deste projeto. 

Muitas dessas narrativas acabaram se aproveitando desse forte apelo sobrenatural para incutir e 

reforçar uma mensagem, geralmente de boa moral e esperança, em que o medo do desconhecido 

foi incutido, fato que posteriormente fez com que esses elementos fossem, pouco a pouco, sendo 

absorvidos culturalmente. O presente trabalho propôs identificar e analisar esses elementos 

sobrenaturais semelhantes, por meio de pesquisa bibliográfica, entre essa clássica obra japonesa 

e obras em diferentes expressões culturais, que abordam o sobrenatural como foco ou base 

narrativa, com o intuito de trazer um pouco de esclarecimento àqueles que não estão 

familiarizados com a cultura japonesa, mas que apreciam suas obras.  Foi inegável sua 

contribuição para toda uma cultura artística posterior, tanto na literatura, teatro, pintura e 

atualmente em mídias como filmes, tv, mangás e animês, advinda principalmente dessa memória 

coletiva que subsistiu em meio a narrativas, contos, histórias sobre fenômenos sobrenaturais e 

criaturas dos mais variados tipos, em que o povo japonês conseguiu perpetuar tradições e preceitos 

ao longo do tempo. 
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Conforme dados referentes à migração infanto-juvenil presentes no Relatório Anual de 2021 do 

Observatório Brasileiro de Migrações de 2021, é crescente o número de crianças migrantes 

matriculadas no sistema educacional. Em função da premência por estudos acerca desta temática, 

objetiva-se nesta Iniciação Científica, que compõem o projeto de pesquisa “Infância e Migração 

sob os fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural”, investigar o processo de escolarização de 

crianças migrantes nos Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs) de Curitiba. Para tanto, 

solicitamos à Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, via Plataforma Brasil, dados 

referentes ao Censo educacional do município com o recorte da população de estudantes 

migrantes nos CMEIs e a autorização para entrevistas com educadoras/es da Educação Infantil. 

Através dos dados disponibilizados, identificamos o número de crianças migrantes matriculadas 

nos CMEIs e características específicas (nacionalidade, idade, série) entre os anos de 2019 e 2021. 

Foi possível analisar nesse recorte que durante o período houve um aumento ano a ano nas 

matrículas de crianças nos CMEIS, sendo que ao final de 2021 constavam 345 matrículas ativas, 

com prevalência de crianças venezuelanas. Através das entrevistas, levantamos a formação dos 

professores e as experiências no contexto educacional da migração, o processo de acolhimento e 

inserção da criança e a família no CMEI, e as especificidades que consideram em como lidar com 

a migração. Compreende-se das entrevistas realizadas com 8 professoras de dois CMEIs de 

Curitiba que há a demanda por formação dos professores no manejo das questões específicas à 

migração, no processo de acolhimento e de aprendizado da criança. As dificuldades de 

comunicação e de como lidar com as especificidades da migração são prevalentes no relato das 

educadoras, mas que as línguas latinas são mais fáceis de manejar em detrimento do crioulo 

haitiano e línguas árabes em que não há palavras correlatas ao português. Dessa forma, 

concluímos a urgência na formação dos educadores nas especificidades da população migrante, 

haja vista a promoção do desenvolvimento psíquico e do processo de escolarização, através da 

construção de diretrizes municipais educacionais a inserção da criança migrante e de sua família 

no espaço escolar.   
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Em 2014, entre os quatro principais métodos de financiamento eleitoral, o financiamento oriundo 

de empresas privadas, toma o cenário como um protagonista nos sucessos eleitorais no Brasil, 

assim se tornando o grande agente no principal no planejamento de partidos políticos. Mas em 

2015 esse método de financiamento se torna inviável para os partidos políticos, pois o Supremo 

Tribunal de Federal (STF) o torna proibido, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4.650. Com isso, esta pesquisa tem como foco a investigação da 

relação entre dinheiro e voto dos pleitos federais no Brasil com o recorte do ano de 2018 nos 

cargos de Senadores e Governadores. Quais as relações entre dinheiro e voto? Será que foram 

favorecidos os candidatos com maior poder econômico próprio? Ou foram favorecidas aquelas 

candidaturas com maior mobilização de seus apoiadores voluntários? Foram favorecidas as 

mulheres, tão sub-representadas na política brasileira? Para buscar responder a essas questões, 

mesmo que parcialmente, desenvolvemos um estudo comparativo no ano de 2018 nas cinco 

regiões do Brasil. 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 as 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 estatística quantitativa e qualitativa. 

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, e 

ocupação), especialmente quando verificamos que o percentual dos candidatos homens que se 

elegem chega a 91,02% enquanto as candidatas mulheres, apenas de 8,97% eleitas em cálculos 

de médias gerais das cinco regiões do Brasil. Um dos principais pontos da exploração foi a 

correlação entre a receita dos candidatos e a votação obtida. Os resultados obtidos com a 

exploração dos dados referentes ao Brasil 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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Os conflitos constituem parte inerente das sociedades, dado que onde há divergências sociais, há 

também demandas por mudanças estruturais, a serem atendidas por políticas públicas. Assim, a 

partir dos conflitos, as cidades se transformam. Uma forma de manifestação desses conflitos 

urbanos, são os protestos, e a análise e mapeamento destes permite uma leitura sobre as principais 

demandas das cidades atuais, a fim de compreender a relação entre os conflitos urbanos e a 

territoralização de políticas públicas e intervenções políticas. O presente projeto de pesquisa faz 

parte da Rede de Observatórios de Conflitos Urbanos, que objetiva registrar, sistematizar, 

classificar e prover informações sobre as lutas urbanas, movimentos sociais e as múltiplas e 

diversas manifestações de conflitualidade nas cidades. Esta pesquisa tem como objetivo 

identificar, registrar e mapear os conflitos urbanos em Curitiba e aglomerado metropolitano 

(RMC), em 2020 e 2021, a fim de se compreender quais os agentes e as formas de atuação 

envolvidos. Para isso, a reunião das notícias sobre protestos se deu pelo sistema de web-crawling, 

no banco de dados MapCon, com categorização manual na mesma plataforma, abrangendo as 

seguintes categorias principais: objetos, agentes, formas, data, local, descrição, geolocalização e 

quantidade de envolvidos. A partir dos dados recolhidos sobre protestos realizados no ano de 

2021, até a presente data, foi possível identificar duas escalas principais, de acordo com o objeto: 

demandas por políticas nacionais -relativas à saúde, auxílio emergencial, governo etc.; e 

demandas por políticas locais -relativas à saúde, trânsito, moradia, trabalho, educação etc. Em 

geral, os protestos se concentraram na área central de Curitiba, devido maior visibilidade, 

principalmente quanto aos de demanda nacional, salvas exceções das demandas locais, que 

tendem a ocorrer onde exista maior visibilidade do agente reclamado. Dessa forma, o novo 

sistema de web-crawling, com rastreamento automático das notícias com algoritmo baseado em 

machine learning, facilitou a reunião das manifestações na cidade e RMC, e a presente 

categorização na mesma plataforma tende a facilitar a leitura dos conflitos. A vinculação ao mapa 

online permitirá a espacialização dos protestos, contudo, a leitura dos conflitos e demandas 

urbanas por regiões, tende a ser parcialmente atendida, dado que, no cenário de calamidade de 

saúde pública, não necessariamente os protestos ocorrem onde há demanda, mas sempre ocorrem 

onde há maior visibilidade geral ou específica, a depender do objeto e agente reclamado. 
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A desigualdade racial e de gênero é uma realidade latente no Brasil, esses elementos influenciam 

e ajudam a organizar economicamente e politicamente nossa sociedade, assim exercendo forte 

influência sobre a corrida político-partidária e na ocupação de cargos eletivos. A partir do 

postulado e considerando a necessidade de representações mínimas de setores da sociedade como 

pré-requisito para a democracia, este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a 

discriminacao de gênero e de raça com a corrida político partidária e os reflexos no processo 

eleitoral da ADI nº 5617/DF de 2018 que equiparou o mínimo de recursos destinados a 

candidaturas femininas ao mínimo de participantes mulheres na chapa, ou seja, de 30% e da 

consulta ao TSE nº 0600306-47/DF que garantiu a distribuição proporcional entre candidaturas 

de pessoas brancas e negras. Para chegar nesse objetivo utilizei como método revisão 

bibliográfica, por meio do método lógico-dedutivo de abordagem e análise qualitativa e 

descritiva, classificando o material bibliográfico a partir de pesquisa em acervo utilizando as 

palavras chave : judicialização da política, governança eleitoral, representação, mulheres na 

política, negritude na política. Além disso, utiliza matérias jornalísticas da Câmara de Deputados, 

Senado, STF, TSE e demais meios de comunicação que noticiaram os fatos contidos no trabalho. 

Concluímos que as barreiras e desigualdade de saída da corrida político partidária e déficit de 

representação têm fatores regionais que tornam a desigualdade de gênero e racial na política 

brasileira heterogênea geograficamente. Porém não se restringem a problemas de recursos, mas 

também fatores como nossos sistema eleitoral em lista aberta sem um pré-ordenamento dos 

candidatos que incentive a participação de mulheres e pessoas negras; reiterada utilização de 

violência política durante processos eleitorais e durante mandatos, racismo e machismo dentro 

das estruturas partidárias, principalmente em grandes agremiações e disparidades 

socioeconômicas. Mas a distribuição de recursos partidários ainda é um dos principais 

determinantes eleitorais. Em 2020, na primeira eleição com os novos critérios de distribuição de 

recursos, houve aumento na representação desses segmentos nos parlamentos municipais, porém 

será necessário analisar o resultado eleitoral de 2022 para precisar melhor a influência das 

alterações na distribuição de recursos eleitorais em campanhas e consequentemente sua 

contribuição para a saúde democrática. 
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O resumo do trabalho é referente à temática sobre a cultura política dos fãs brasileiros e franceses, 

da série televisiva do Orange Is the New Black. 

Contudo, para que chegasse ao tema da pesquisa, como ponto de partida, procurou-se estudar 

teoricamente os temas da midiaculturas, estudos de mídia, poder, estudos culturais ingleses, 

sociologia francesa, construtivismo, gênero, raça, feminismo. 

Assim, na segunda fase da pesquisa, aplicou-se à série, a análise de conteúdo, especialmente para 

os temas da midiaculturas, com foco principal na questão do poder nas relações da série Orange 

Is the New Black. 

Do resultado da análise de conteúdo da série, verificou-se que o poder está em muitas cenas e 

temas na série, seja entre as personagens encarceradas, com as autoridades públicas, e na relação 

de outros grupos subalternos. 

O poder é indissociável a temas centrais da série, temas sobre o racismo, gênero, feminismo, da 

manifestação e luta dos grupos subalternos, do direito à liberdade e dignidade, numa análise dos 

diversos micropoderes. 

Assim, com os achados, o grupo de estudos que componho, criou um questionário destinados aos 

fãs brasileiros e franceses da série Orange Is the New Black, com aplicação na internet e nas redes 

sociais, com o objetivo de compreender a cultura política e o espectro político e social destes fãs. 

O questionário contém perguntas pessoais, assuntos de política, cultura, questão racial, justiça, 

questão do cárcere, assuntos e temas da série, e se a série mudou as compreensões dos fãs sobre 

essas temáticas. 

Assim, depois da coleta do conjunto de todas as respostas do questionário, neste estudo, procurou-

se apontar, após o uso de software estatístico, as conclusões da cultura política dos fãs brasileiros. 

Apenas foram estudadas as respostas dos fãs nacionais, devido à limitação e capacidade do 

pesquisador de iniciação científica. 
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As orações subordinadas adverbiais finais infinitivas são estruturas subordinadas iniciadas pela 

preposição para, ou ainda pela locução a fim de, seguida de um verbo no infinitivo (flexionado 

ou não flexionado), que indicam a finalidade da ação denotada na oração principal. A presente 

pesquisa teve por objetivo realizar a descrição sintática destas orações, reconhecendo seus 

contextos em português brasileiro e reconhecendo as propriedades referentes à presença e controle 

dos elementos nulos em suas construções. Para tanto, foram utilizados como base teórica textos 

de autores que já tangenciaram este tema. Valendo-se das descrições realizadas nos estudos 

anteriores, foi desenvolvido um corpus de sentenças do português brasileiro, a fim de definir a 

estrutura das orações finais, bem como diferenciar suas ocorrências com base em testes sintáticos.  

Por meio destes, verificou-se que o objeto de estudo pode ser diferenciado em dois tipos de 

orações, sendo elas as rationale clauses e as purposes clauses. As sentenças do tipo rationale 

apresentam adjunção no nível da sentença, podendo ter a posição alternada dentro da sentença e 

permitem a troca da preposição pela locução a fim de, como no exemplo (1) João comprou o 

celular [para/a fim de Ø usar no trabalho]. Já as purposes são adjungidas no sintagma verbal, não 

podem ter sua posição alterada e impedem a presença do a fim de, como em (2) João levou o 

celular [para Ø / * a fim de ser consertado]. Foi possível verificar que em (1) o elemento nulo/gap 

referencia o sujeito da oração principal [João], enquanto em (2) o gap retoma o objeto direto da 

oração principal, o qual recebe o papel temático de tema. Concluiu-se, portanto, que o elemento 

nulo das orações do tipo rationale são elementos do tipo PRO, enquanto as purpose clauses 

apresentam um pro , o que influencia na possibilidade da presença da locução conjuntiva, bem 

como na alternância de posicionamento sintático e na possibilidade de negação da oração final. 

Ressalta-se também a necessidade de futuros aprofundamentos sobre as consequências 

semânticas das distinções dessas estruturas. 
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Objetivo deste trabalho é descrever a relação teorico-prática entre os Saberes Docentes e o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) mobilizados pelos participantes do Subprojeto 

PIBID/Qumica, analisando qualitativamente como os Saberes Docentes influenciam na 

mobilização do PCK dos sujeitos participantes, a partir do exercício dos sujeitos na ação 

pedagógica em sala de aula no ano de 2021. Os objetos de estudos, sendo os dados constituídos a 

partir da observação (ANGROSINO, 2009), foram entrevistas com os sujeitos do Subprojeto após 

a aplicação da metodologia Dicumba, uma metodologia ativa baseada na proposta construtivista-

cooperativa entre professor e aluno, onde o professor é um facilitador da aprendizagem a partir 

da escolha de um tema de interesse do aluno. A entrevista foi embasada no questionamento sobre 

as dificuldades e desafios encontrados na aplicação dela e na elaboração de perguntas de cunho 

científico da relação entre os temas propostos com a Quimica, bem como suas potencialidades. A 

partir de uma análise construtiva-interpretativa (González-Rey, 2005) sobre os dados da 

entrevista, é possível afirmar que os pibidianos mobilizaram o PCK de forma significativa 

relacionado a pelo menos um Saber Docente. Ainda, é possível determinar que o desafio mais 

contemplado que se relaciona ao ser professor foi a precariedade de interação e comunicação dos 

alunos da Educação Básica, devido, principalmente, às condições causadas pelo Ensino Remoto 

Emergencial: aulas no formato de ensino remoto e a pandemia do Covid-19, que desestabilizou a 

todos de uma forma geral. Somado a isso, encontrou-se elementos de insegurança dos pibidianos 

em relação ao comportamento que deveriam ter com os alunos da Educação Básica, bem como 

uma dificuldade em como cativá-los e instigaá-los, apesar de todos esses obstáculos, e o desafio 

quanto a configuração da abordagem, formulação e níveis de perguntas a serem propostas como 

estudo dirigido na aplicação de uma das etapas da metodologia. Essas dificuldades, enquanto 

iniciantes na docência, mobilizou o PCK devido a necessidade de entender a realidade para pensar 

em como abordar um conceito científico de forma pedagógica, relacionando à constituição dos 

Saberes Experiencial, de Formação Profissional, Disciplinares e Curriculares. Quanto às 

potencialidades da Dicumba, foi evidenciado o contato e a interação orgânica para com os 

estudantes do Ensino Médio, promovendo a formação do Pibidiano a partir da leitura e da 

compreensão da temática dos alunos, que demonstraram interesse ao desenvolver o ciclo dialético 

da Dicumba. 
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Esse trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa Fracasso Escolar de Alunas na Educação 

Básica - Análise da Trajetória Escolar Durante a Pandemia da COVID-19 e a Expulsão do Direito 

à Educação, desenvolvido em parceria entre a UFPR e o Tribunal de Justiça do Paraná. O objetivo 

principal se delimita investigar se alunas em situação de evasão escolar aumenta as chances de 

praticar atos infracionais e cumprir medidas socioeducativas. Analisou uma comarca do Sul do 

Paraná, no ano de 2019. A hipótese inicial é que existe relação entre a evasão escolar e o 

envolvimento em atos infracionais que poderiam levar a adolescente a ingressar na criminalidade. 

Como caminhos metodológicos, utilizou-se de pesquisa documental, analisando documentos dos 

processos judiciais e leis que estruturam a educação e que garantem direitos à crianças e 

adolescentes. As análises iniciais indicam que nenhuma aluna em situação de evasão cumpre 

medida de liberdade assistida. Do total de nove alunas, duas cumpriram medidas socioeducativas 

de advertência, e cometeram os seguintes atos infracionais: ameaça e injúria. Tiveram cinco 

alunas que prestaram serviços à comunidade, pelo seguintes atos infracionais: furto, desacato, 

ameaça, falsa identidade e lesão corporal. Por fim, uma aluna que cometeu ato infracional de lesão 

corporal, contudo, não compareceu a nenhuma audiência e outro caso de uma aluna por Injúria 

Racial (Raça/Cor/Etnia/Religião/Origem). Tiveram seus processos extintos, sem medidas 

socioeducativas. Como principais conclusões, a pesquisa mostra que os atos infracionais mais 

cometidos por alunas que estavam em situação de evasão escolar em 2019 são ameaças e lesões 

corporais, decorrentes de brigas. Também mostra que não há relação à evasão escolar e aos atos 

infracionais mais graves.  

Palavras-chave: alunas; evasão escolar; medidas socioeducativas; atos infracionais. 
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Criado em 2009, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do 

Paraná consolidou-se como um dos mais importantes do campo no Brasil. Mas qual a sua 

configuração teórica e temática no âmbito do ensino? Seus planos de ensino estão alinhados às 

suas linhas de pesquisa (Comportamento, Representação e Comunicação Política; Elites Políticas; 

Instituições Políticas e Processos Decisórios)? Esta pesquisa investiga a estrutura de tal Programa 

por meio da análise do perfil dos seus planos de ensino de disciplinas obrigatórias (n=9) e 

optativas (n=69), coletados em seu site. A partir desses planos de ensino construiu-se um banco 

de dados no software de análise de conteúdo Taguette, do qual foram exportadas as informações 

codificadas necessárias para a pesquisa, como ementas, autores, revistas, palavras de ementários, 

entre outros, sendo posteriormente tratadas no Open Refine – ferramenta de mineração de 

palavras. Utilizando análises de cocitação de autores sobre listas de referências bibliográficas e 

de coocorrência de palavras em ementas, produzimos um amplo mapa dos domínios científicos e 

temáticos do Programa em tela. Resultados iniciais apontam para 1.694 autores citados, sendo os 

tipos predominantes de publicações livros (46,2%), artigos (37%) e capítulos de livro (11,2%). 

Também foi possível verificar, a partir do software de análise de redes Gephi, que a vocação e 

preocupação central do Programa é a análise política contemporânea, tanto em termos teóricos 

quanto científicos, e que suas linhas de pesquisa estão refletidas nos planos de ensino. Porém, há 

forte presença das Relações Internacionais sem essa ser uma linha de pesquisa. A partir do estudo 

desse caso ambiciona-se gerar subsídios que contribuam para estratégias futuras de avaliação do 

ensino na ciência política brasileira. 
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Na conjuntura da pandemia de Covid-19, as mais diversas dimensões sociais foram afetadas, 

direta e/ou indiretamente. Consequentemente, a  educação brasileira, especialmente a educação 

pública, sofreu impactos significativos. A hipótese inicial foi de que o isolamento social e os 

múltiplos desafios que a pandemia trouxe para nossos cotidianos – como o desemprego, a fome, 

o aumento da violência familiar e nas ruas, o elevado número de mortes, o aumento dos preços 

dos alimentos e de outros insumos básicos para nossa sobrevivência, etc – influenciaram os 

processos de ensino e aprendizagem, assim como as relações pessoais e coletivas nos espaços 

escolares. Assim, a partir dos diálogos no Coletivo Educultura: Tecendo Territórios, organizado 

em torno da transversalidade entre três projetos realizados na UFPR Litoral –  composto pelo 

projeto de iniciação científica conjuntamente a dois projetos de extensão – iniciamos movimentos 

de aproximação com as escolas e a comunidade, além do fortalecimento de espaços de diálogos 

com a Secretaria Municipal de Educação, a fim de compreender quais são as demandas voltadas 

para a educação local, e como podemos contribuir frente ao desafios colocados pelos efeitos da 

pandemia. Dessa forma, com o objetivo de investigar como tem sido o retorno das aulas 

presenciais nas escolas municipais e estaduais de Matinhos - PR, construímos coletivamente um 

questionário com perguntas quali-quantitativas relacionadas aos desafios do Ensino Remoto 

(ERE) na pandemia, e do retorno das aulas na modalidade presencial.  Até o momento realizamos 

a pesquisa com educadoras e educadores das escolas públicas municipais. Com as informações 

coletadas e analisadas, pudemos perceber alguns elementos marcantes na maioria das respostas. 

Em relação às perguntas sobre o Ensino Remoto: dificuldade de acesso a equipamentos e a 

internet de qualidade, defasagem do conteúdo, pouca participação das e dos estudantes, 

dificuldade de criar e manter vínculo com os mesmos. Em relação ao retorno das aulas 

presenciais: atraso na aprendizagem, dificuldades de concentração por parte das e dos estudantes, 

questões relacionadas à ansiedade, conflitos relacionados a questões socioemocionais e aos 

processos de socialização. Como próxima etapa da pesquisa, pretende-se aprofundar o contato e 

os diálogos com as e os sujeitos que compõe a comunidade escolar, possibilitando refletir sobre 

propostas de práticas de educação popular, com intuito de construir coletivamente estratégias 

frente aos desafios colocados. 
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O trabalho aborda como eram construídos os processos no Paraná do século XVIII. Para definir 

essa arquitetura legal, utilizar-se-ão documentos do Arquivo-Público do Estado do Paraná, os 

quais serão catalogados, através da identificação das partes e das querelas.Faz-se uso do método 

exploratório, afinal far-se-á uso de fontes primárias, sem possibilidade de antever os resultados. 

Durante a realização da pesquisa, os processos devem ser descritos em fichas de catalogação que 

abordam os seguintes itens: área de identificação, área de conteúdo e estrutura, área de notas e 

área de controle da descrição.Um ponto relevante a se destacar é a dificuldade de compreensão 

da escrita utilizada no período, porque faz amplo uso de abreviações, além de ser escrita com uma 

caligrafia, no mínimo, complicada.O processo em análise tem como código de referência “BR 

APPR PB045 - PC 3086-113”, a situação fática abordada pelo processo refere-se a morte de João 

Ribeiro do Valle que possuia terras entre os rios Passaúna e Barigui. Antes de sua morte, a muito 

já permitia que os réus morassem em suas terras em troca da prestação de serviços. Quando da 

morte de João Ribeiro, os réus, que entendiam as terras como suas trouxeram uma grande 

quantidade de cabeças de gado para o local, animais que vieram a destruir as lavouras dos autos 

do processo. Ao longo do processo os réus se negavam a cercas as terras, mas ao final ficou 

decidido que os réus deveriam pagar os danos causados aos autores. O processo tem como datas-

limite 1 de janeiro até 23 de junho de 1800, ocorreu na vila de Nossa Senhora das Luz dos Pinhais 

de Curitiba e trata-se de um auto civil de libelo e indica-se como responsável A.A. São 

identificados como atuantes no processo em análise: Antônio dos Santos de Souza - Juiz 

Ordinário; Joaquim Alves Cardoso - Procurador; Antônio Ferreiro dos Santos - Advogado; A.A.- 

Autores; R.R. - Réus; e João Ribeiro do Valle - Avó/Falecido. O documento conta com 15 

páginas, nas quais identifica-se como conteúdo: 1 (um) requerimento de certidão de casamento; 

1 (um) requerimento; 1 (uma) carta de testemunhas; 6 (seis) procurações; e 1(uma) carta de libelo. 

O estado de conservação do documento catalogado é ruim e o ano da capa é 1800. Ao final 

identifica-se que a descrição foi feita por meio do projeto “Catalogação Fontes Jurídicas Século 

XVIII”, identificando-se os responsáveis técnicos pela catalogação daquele documento, bem 

como a data em que foi realizado. 
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Lawfare, ou guerra jurídica, é o uso estratégico do Direito como meio de atingir inimigos eleitos 

sem o uso de embates armados tradicionais. É entendido enquanto espécie da guerras híbrida. No 

contexto latinoamericano, percebeu-se a guerra jurídica enquanto cenário onde o sistema de 

justiça foi utilizado para finalidades políticas, passando a ter como aporte o ativismo judicial. 

Além disso, visando atingir da forma mais gravosa possível o inimigo político elencado, o lawfare 

não usa estrategicamente apenas o Direito, mas também faz uso instrumentalizado da grande 

mídia. Trata-se, portanto, de uma guerra que atinge sua finalidade sem o uso das armas 

tradicionais. Assim, buscou-se a melhor compreensão da expressão na América Latina, baseando-

se em experiências recentes de diferentes países da região, especialmente na Bolívia, em que o 

então presidente Evo Morales foi forçado a renunciar em 2019, tendo seu cargo usurpado por 

Jeanine Áñez, mandatária autodeclarada. Para tanto, a pesquisa bibliográfica foi o principal 

método de investigação, realizada em materiais teóricos como livros, teses e artigos científicos, 

tendo-se desenvolvido uma pesquisa explicativa, ao estudar a ocorrência da guerra -jurídica 

dentro do recorte delimitado. Ainda, o processo de pesquisa utilizou o método qualitativo, não 

havendo, portanto, a quantificação dos dados coletados e sim a análise interpretativa da 

investigação documental. Os resultados alcançados com a pesquisa de base teórica acerca das 

teorias da guerra híbrida foram alicerces fundamentais ao desenvolvimento do trabalho, 

permitindo estudo dos conceitos elencados e definidos em relação à realidade boliviana. Na 

Bolívia, o ex-presidente Evo Morales, após o golpe sofrido em 2019, teve sua candidatura cassada 

pelo Tribunal Superior Eleitoral boliviano em 2020, em controverso processo judicial. Tanto o 

golpe de 2019 quanto sua continuação na tentativa de interferência nas eleições de 2020 foram 

derrotados nas eleições seguintes, permitidas por intensa pressão social. Por fim, a análise da 

guerra jurídica, demonstrou como isso pôde ser verificado na realidade da Bolívia, havendo 

elementos suficientes para demonstração dessa prática muito semelhantes àquilo que também foi 

visto em outros países da região. 
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Vinculado ao Projeto de Pesquisa “Performance, Conceitos e Produção Artística”, o plano de 

trabalho Corpos divergentes em performance pretende estudar os corpos invisibilizados pela 

sociedade e suas relações artísticas e urbanísticas. Os artistas que performam em semáforos, 

esquinas, praças e feiras. Para esta etapa da pesquisa utilizamos como referências o artigo “O que 

performances e seus estudos têm a ensinar para a teoria da performatividade de gênero?”, de 

Leandro Colling, o livro “Além dos limites: teoria e práticas do teatro” de Josette Féral, 

“Performar formar mar ar… Esqueceram de mim?” de Ciane Fernandes et al e o artigo “A cidade 

como palco: Artistas de rua e a retomada de espaços públicos nas cidades midiáticas” de Jhessica 

Reia. Adentramos em reflexões sobre o que é ser artista, qual sua forma de sobrevivência. É uma 

escolha ser artista de rua ou a própria vida acabou acarretando este ofício? Para esta etapa usamos 

como referencial teórico o artigo “Circo, risco, performatividade e resistência” de Carolina 

Hamanaka Mandell e discussões acerca deste corpo. A relação do artista de rua com o público é 

algo a ser pensado e discutido. Para esta etapa utilizamos como fonte de pesquisa o artigo “Artistas 

de rua: trabalhadores ou pedintes? Bruno Buscariolli, Adele de Toledo Carneiro e Eliane Santos. 

Essa visão deturpada da sociedade e sua influência no artista. As vivências do próprio autor 

constituem o início da reflexão através de situações do dia a dia, invisibilidade, necessidade e 

sobrevivência. A metodologia permeou estudo teórico, registro de memórias pessoais, entrevistas 

com artistas de rua, produção de um mapeamento da área de atuação no urbanismo da cidade de 

Curitiba - PR e seu impacto na sociedade. É preciso quebrar tabus, preconceitos, olhares e 

entender a amplitude que o fazer artístico tem, suas vertentes, sua forma performática de lidar 

com o urbano e humano. 
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Antes de tratar do projeto “Dodiscência na pandemia: estudos sobre uma pedagogia integradora 

em tempos de isolamento social”, considero importante contextualizar o coletivo no qual ele está 

inserido. O Coletivo EduCulturaé um grupo de estudos e trabalho, composto por discentes de 

diferentes cursos, organizado em torno da transversalidade entre três projetos na UFPR-Litoral, 

sendo dois de extensão e um de IC. Além integrar diferentes projetos, o coletivo também 

oportuniza um espaço de acolhimento e afeto entre as/os participantes, a fim de fortalecer a 

construção de ações coletivas e, a partir disso, também promover estratégias de solidariedade. 

Especificamente sobre meu projeto,teóricos da educação têm afirmado que a escola convencional 

que temos não dá conta de preparar os discentes para a autonomia de leitura, crítica e ação no 

mundo. É nesse sentido que meu projeto dialoga com o projeto 

“Desterritorialização/reterritorialização da escola: possibilidades de uma educação na 

(pós)pandemia”. O processo de desterritorialização do espaço escolar e sua reterritorialização nos 

espaços familiares, mostrou a necessidade de pensar a educação formal também em espaços não 

formais. Nessa perspectiva, a dodiscência– noção criada por Paulo Freire que se refere a uma 

postura de eterno aprendiz por parte do docente – tem um papel fundamental na abertura para a 

aprendizagenscom diferentes realidades. Assim, meu objetivo com a pesquisa é investigar a 

possibilidade da dodiscência se constituir como uma pedagogia integradora neste importante 

período histórico que vivemos. Para tanto, além da pesquisa bibliográfica, a metodologia utilizada 

é a pesquisa-ação, também utilizada pelos outros projetos que constituem o Coletivo EduCultura, 

a partir dasseguintes ações até agora:  Foram realizadas parceiras com a comunidade externa 

como, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Matinhos - 

SMEEC; com a Matinfeira: Feira livre popular;com o Espaço Cultural Bar do Ale; com o Sebo 

Pó & Ciae com o CRAS Mangue Seco. Essas parceriasproporcionaram relações potentes entre 

esses espaços de cultura, por meio das trocas de saberes e da manifestação de diferentes 

expressões artísticas. O coletivo também participou ativamente na semana pedagógica da 

SMEEC, na qual socializou com as educadoras do município um questionário com questões de 

interesse aos três projetos. No momento elas estão sendo tabuladas a fim de iniciarmos o processo 

de análise e planejarmos os próximos passospotencialzando os espaços culturais – dentre eles a 

escola – de Matinhos. 
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Em 2020 o isolamento social adotado devido a pandemia do Covid-19 mudou a dinâmica das 

instituições educacionais. Muitas delas adotaram o Ensino Remoto Emergencial (ERE) tornando 

as tecnologias as principais formas de mediação pedagógica. O objetivo foi investigar as 

percepções e estratégias utilizadas por professores de Educação Física do Litoral do Paraná no 

ERE. Foi enviado um formulário eletrônico, com questões objetivas e dissertativas, a professores 

(ambos os sexos) da educação básica de escolas públicas ou privadas, entre maio e setembro de 

2020. Responderam 52 professores: 49% atuavam em Matinhos, 29% em Paranaguá, e o restante 

nas demais cidades do litoral. Destes 44% atuavam em um nível de ensino, 40% atuavam em dois 

e 12% atuavam em três níveis ou mais, simultaneamente. No Ensino Fundamental havia 84% e 

no Ensino Médio 46%. Cerca de 90% da amostra não possuía experiência anterior com ensino 

remoto (ER) e 79% apresentavam dificuldades no manuseio de tecnologias. Questionados sobre 

a frequência de aulas teóricas: 48% perceberam um aumento, 40% não perceberam alterações, e 

12% perceberam diminuição. Esse aumento de aulas teóricas, foram justificados pela falta de 

infraestrutura; pela falta de autonomia na elaboração das aulas (aulas prontas pela Secretaria de 

Educação), e pela sobrecarga de trabalho. Para a realização de aulas no ER foram necessárias 

adaptações de materiais; substituições de atividades práticas por impressas; diminuição do rigor 

na cobrança de atividades e individualização de soluções de demandas (para cada aluno). Além 

disso, houve relatos de falta de infraestrutura; descaso dos pais e falta de interesse dos alunos; 

socialização comprometida; houve também, dificuldades para feedbacks e na realização de aulas 

práticas.  Portanto concluiu-se que ficaram nítidas as dificuldades e baixas experiências prévias 

em ensinar utilizando as tecnologias. O Isolamento social, chamou a atenção para uma realidade 

bem heterogênea de moradia, renda, acesso a comunicação, suporte parental em tarefas escolar, e 

quanto a alfabetização digital (capacidade de utilizar dispositivos digitais, recursos de 

informática, softwares e navegar na internet). No âmbito educacional e da educação física, 

sugerimos mais investimentos na formação continuada, inserindo a alfabetização digital e as 

tecnologias como ferramenta de trabalho simples e usual, a fim de auxiliar a prática docente, mas 

jamais atrapalhar. 
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Palavras-chave: Letramento Acadêmico, Licenciaturas, Processos De Escrita Na 

Universidade 

 

Os objetivos desta apresentação são desenvolver uma análise comparativa com base nas 

perspectivas sobre o atual estado da arte dos estudos sobre o letramento acadêmico e contraponto 

com as investigações no Portal de Periódicos da CAPES nas áreas de Educação, Letras e 

Linguística, avaliar o resultado das abordagens de letramento acadêmico nos estudos descritos e 

propor aplicações em cursos de graduação em licenciatura. A metodologia contempla o 

levantamento bibliográfico sobre o tema letramento acadêmico e o levantamento bibliométrico 

com base em autores como (FIAD, 2015) e (MARINHO, 2010). As seguintes palavras-chaves 

guiaram a pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES letramento acadêmico, que se ramificou a 

partir dos filtros; 2018-2021, artigos, Português, acesso aberto, e periódico revisado por pares. 

Seguiu o mesmo padrão de pesquisa com as palavras-chaves: gêneros discursivos acadêmicos, 

eventos de letramento e metodologia. A Língua Portuguesa e o acesso aberto foram selecionados 

como filtros, pois isso pode possibilitar que qualquer pesquisador e professor da educação básica 

verifique os dados levantados e expanda o escopo teórico-metodológico da pesquisa. Foram lidos 

60 artigos e tabulados de acordo com o seu título, caracterização de acordo com à área de 

conhecimento, temáticas abordadas, períodos de pesquisa e publicação e filiações dos autores, 

tudo isso com base no descritor letramento acadêmico. Foram lidos 60 artigos, tais como: o artigo 

“Letramento Acadêmico e Formação do Professor: leitura-escrita do gênero textual plano de aula” 

e o artigo “Tendências da produção científica brasileira na área de Letras sobre letramento 

acadêmico na formação de professores”, Disso compreende-se que há a presença dos estudos dos 

gêneros discursivos acadêmicos na formação de professores.  
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ARBITRAGEM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Nº 202212536 

Autor(es): Jose Lucas Cazarin Simoes 

Orientador(es): Eduardo Talamini 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Administração Pública, Arbitragem, Meios Consensuais De Resolução De 

Conflitos 

 

A partir de uma metodologia documental indireta para busca, leitura e comparação entre as 

literaturas especializadas sobre temas e subpontos da doutrina, o presente trabalho almejou 

compreender a evolução do sistema arbitral no Brasil e sua aplicação aos conflitos envolvendo a 

Administração Pública direta e indireta, principalmente após o advento da Lei nº 9.307/1996. Em 

um primeiro momento, estudou-se a origem e desenvolvimento histórico do instituto arbitral, 

principalmente naquilo a que se refere ao seu conceito e desafios contemporâneos. Após, 

compreendeu-se as teorias acerca da natureza jurídica da arbitragem e as figuras inerentes ao 

sistema, como a cláusula compromissória, a figura dos árbitros, o procedimento arbitral e as 

características da sentença. Com relação à aplicabilidade para os litígios administrativos, 

verificou-se que, desde a promulgação da Lei de Arbitragem em 1996, diversos diplomas legais 

passaram a prever a possibilidade de soluções extrajudiciais, ou mesmo expressamente a 

arbitragem, para situações específicas envolvendo a Administração Pública, em uma lógica de 

redução do intervencionismo estatal direto na economia (como a Leis n.º 9.478/1997, n.º 

10.233/2001 e n.º 8.987/1995), até que finalmente foi prevista de forma explícita e geral em 2015 

pela Lei nº 13.129. De igual forma, constatou-se que a jurisprudência já reconhecia a arbitragem 

como meio alternativo de solução de litígios administrativos antes mesmo da promulgação da Lei 

de Arbitragem, em 1973 no Caso Lage julgado pelo STF. Entretanto, parte da doutrina levanta 

alguns obstáculos à aplicação do instituto às relações públicas, como o elevado custo do 

procedimento e afronta aos princípios constitucionais que regem o direito administrativo. Com o 

fim da pesquisa espera-se enfrentar esses supostos óbices e destacar as peculiaridades da 

arbitragem entre entidades públicas e particulares. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1465 

DATA DRIVEN DESIGN PARA A SUSTENTABILIDADE 

Nº 202212537 

Autor(es): Maria Fernanda Andreatta de Siqueira 

Orientador(es): Aguinaldo dos Santos 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Big Data, Data-Driven Design., Sustentabilidade 

 

Desenvolver produtos e serviços sustentáveis que atendam às expectativas do mercado não é uma 

tarefa fácil, já que a maneira como os usuários interagem com os produtos pode acarretar em 

impactos sociais, ambientais e economicos. Nesse caso, a Inteligência baseada em Big Data é 

exibida ao conceder acesso à dados digitais que permitam a compreensão do comportamento, 

preferências e tendências relacionados aos usuários. Essa inteligência pode auxiliar no 

desenvolvimento de soluções de design, permitindo uma tomada de decisão mais assertiva. No 

entanto, o uso de dados ainda é muito utilizado como ferramenta para estimular o consumo, 

principalmente pela área do Marketing. No âmbito do design de sistemas de produto e serviço 

ainda não se faz muito o uso dessa tecnologia, mas entende-se que há uma grande necessidade de 

compreender o usuário, visando melhorar a eficácia das soluções que foram produzidas. A 

pesquisa integra-se à tese de doutorado em Design da aluna Valkiria Pedri Fialkowski com foco 

em Data-driven Design Aplicado ao Projeto de Metacenários para fomentar o comportamento 

sustentável, realizada no Núcleo de Design e Sustentabilidade da UFPR em parceria com as 

empresas Hubox e Favo. Portanto, o objetivo deste estudo é fornecer um exame crítico, 

exploratório e qualitativo da configuração de inteligência para Data-driven Design com o 

propósito de criar metacenários visando comportamentos mais sustentáveis. Um conjunto de 

levantamentos bibliográficos, um estudo de caso exploratório ex-post facto e uma análise por 

meio de ciclos de da Grounded Theory foram utilizados como método. Os resultados destacam a 

importância da atividade de Setup da Inteligência como pré condição para que o Data-driven 

Design seja implementado nas empresas de forma sistemática e planejada, apresentando potencial 

de pesquisa para o uso de Big Data no design de soluções sustentáveis. Além disso, o método 

criado pela Valkiria esta sendo testado na prática e sendo avaliado por especialistas, em adição a 

dois artigos que foram produzidos e submetidos para congressos, durante a iniciação científica, 

complementando todo o projeto em si. 
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PERFORMANCE NA PANDEMIA ? FESTIVAIS ONLINE PROMOVIDOS POR 

BRASILEIROS 

Nº 202212541 

Autor(es): Rebeca Manzoni Garcia 

Orientador(es): Luana Marchiori Veiga 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Documentação, Performance, Videoperformance 

 

A pesquisa “Performance na Pandemia – festivais online promovidos por brasileiros” é a 

continuação da “Crônicas de Arte Ação – registros e leituras de arte não objetual baseada em ação 

na América Latina”, investigação feita no segundo semestre de 2020 e primeiro de 2021, que teve 

como objetivo a coleta de dados documentais de performance no Brasil. Nesta nova etapa, o 

estudo passou a ser sobre os eventos de Arte Ação que aconteceram online, com recorte na 

performance e videoperformance promovidos por eventos brasileiros durante a pandemia da 

Covid-19, em 2020 e 2021 e como se desenvolveu a documentação dos trabalhos de performance 

e videoperformances. Como forma de compreender melhor os fatos que englobam este assunto, 

em um primeiro momento foi feita a investigação e aprofundamento teórico sobre 

videoperformance, vídeo e telepresença, com a escolha de textos a partir da seleção de palavras 

como “videoperformance, performance, vídeo e telepresença”. A partir disso, houve a coleta de 

dados de festivais que se encaixam na descrição feita no início, enquanto fomentava os 

questionamentos que já eram existentes desde 2020, que giravam em torno de saber estava a 

jornada da performance no Brasil, quais eram as formas de seus registros e como a performance 

iria seguir a partir da pandemia. No começo da fase atual (segunda fase), foi usada as informações 

coletadas dos festivais para entrar em contato com os organizadores e entrevistá-los. Tendo 

sucesso em conseguir contatar um deles, foi conversado tópicos sobre como foi criado o evento, 

como lidaram com ele online, como foi feita a documentação dos trabalhos que foram submetidos 

e como pensam em seguir com os próximos festivais.  Pretende-se continuar as entrevistas com 

os organizadores para criar compreender como se desdobrou a performance durante a pandemia 

de 2020 e 2021 e poder explorar os questionamentos levantados desde 2020. 
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FAMÍLIA MOSAICO: PERSPECTIVAS ACERCA DA MULTIPARENTALIDADE E O 

PAPEL JURÍDICO DA AFETIVIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

Nº 202212542 

Autor(es): Talita de Ferrante Souza 

Orientador(es): Ana Carla Harmatiuk Matos 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC AÇÕES AFIRMATIVAS VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Afetividade, Direito De Família, Multiparentalidade 

 

O reconhecimento da multiparentalidade permite que seja conferida a juricidade ao fato social 

existente, e um dos fatores exigidos para o seu reconhecimento é pela identificação da afetividade, 

que tem exercido relevante papel jurídico no direito brasileiro. O Código Civil de 2002 apresentou 

uma flexibilização dos modelos de família, especialmente ao incluir a afetividade como 

formadora de vínculo por meio do parentesco socioafetivo. A pluriparentalidade tem sido 

incorporada pelo julgador por meio da jurisprudência, tendo sido fixada a partir da tese (REsp 

n.898.060/SC) de que independentemente de constar registro público ou não, o reconhecimento 

do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica produz efeitos jurídicos 

próprios. Esse reconhecimento garante efeitos de ordem patrimonial e extrapatrimonial idênticos 

aos da parentalidade biológica. A análise foi feita pelo método instrumental, dividindo a pesquisa 

em doutrina, ordenamento jurídico e jurisprudência referentes ao reconhecimento da 

pluriparentalidade. O estudo utilizou como base teses de doutorado e dissertações de mestrado, 

artigos de revistas e sites, que tratavam do Direito de Família, especificamente na questão da 

multiparentalidade e da parentalidade socioafetiva, como também do papel jurídico do afeto nas 

relações familiares. Dentro do aspecto legal, foi realizada uma retrospectiva histórica da 

legislação brasileira relativa ao tema da formação dos vínculos familiares, desde o Código Civil 

de 1916. O Direito de Família no Brasil vem se ampliando por meio da jurisprudência, que tem 

ressignificado a legislação em busca de acompanhar as mutações nas estruturas de núcleos 

familiares existentes. Assim, o papel das decisões se mostra relevante porque, ao tratar 

diretamente dos casos concretos, é necessário que o julgador interprete a legislação em face das 

demandas que vão surgindo juntamente com essas transformações que ocorrem nos núcleos 

familiares. A partir dessa análise, surgiram questionamentos acerca da aplicação da 

multiparentalidade nas famíilias recompostas, e se a socioafetividade precisa necessariamente 

estar registrada em uma pluriparentalidade para gerar efeitos jurídicos de modo isonômico. A 

importância do estudo do tema decorre do fato de que o objeto do Direito de Família está em 

constante mutação, e é necessário que exista o reconhecimento da multiparentalidade, bem como 

estabelecer diálogos e conexões com outros institutos do direito, para que sejam garantidos os 

efeitos e a prevalência das relações socioafetivas. 
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ANIMAIS NA LITERATURA INFANTIL PARANAENSE CONTEMPORÂNEA 

Nº 202212545 

Autor(es): Camila Garcia Clementino 

Orientador(es): Klaus Friedrich Wilhelm Eggensperger 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Animais, Ecocrítica, Literatura Infantil 

 

Os humanos têm uma relação muito próxima com os animais desde que são pequenos. Os laços 

criados entre ambos são tão fortes quanto aqueles criados entre os próprios humanos. Em todas 

as culturas, os humanos têm alguma relação com os animais, seja considerando-os uma divindade 

ou como bichos de estimação. A literatura e as tradições narrativas que abordam o tema animal, 

retratando-os como amigos dos seres humanos, são outro exemplo. Portanto, o homem não pode 

apenas pensar nos animais, também precisa viver com eles. Na literatura infantil os animais 

podem ser apresentados com suas próprias características, ou ter algum grau de 

antropomorfização. Uma particularidade da infância é a crença no animismo, que possibilita a 

criança aceitar que não-humanos apresentem atributos humanos. Considerando a individualidade 

do gênero, o que se busca responder com este projeto é como os animais são retratados na 

literatura infantil paranaense e qual o impacto disso na relação das crianças com os animais. Para 

isso, a pesquisa utiliza como método a leitura crítica de doze livros infantis, emprestados da 

Biblioteca Pública do Paraná e do Bondinho da Leitura de Curitiba. Os critérios de seleção para 

os livros foram a popularidade e a atratividade. Os resultados da pesquisa apontam que os livros 

infantis paranaenses utilizam como personagens de suas histórias uma grande variedade de 

espécies de animais, abrangendo desde os domésticos até os selvagens. Embora os temas sejam 

diversos, em grande parte do corpus está presente a discussão sobre a vida em comunidade dos 

humanos e animais, evidenciando os laços de amizade e ajuda mútua que são formados por conta 

disso. A pesquisa também demonstra que os livros têm valorizado em igual medida a linguagem 

verbal e visual em uma relação de interdependência. Considerando o caráter pedagógico do livro 

infantil, é importante pensar também a contribuição que esta pesquisa apresenta aos profissionais 

da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental mais diretamente. Através do estudo, 

os professores serão capazes de refletir melhor sobre a qualidade dos livros que oferecem aos seus 

alunos, e elaborar discussões mais profundas em sala de aula a respeito dos animais. 
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VIDAS SECAS: REFLEXÕES JURÍDICAS E LITERÁRIAS EM MATÉRIA DE 

DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES E REFUGIADOS VENEZUELANOS EM 

CURITIBA, BRASIL. 

Nº 202212548 

Autor(es): Simon Alcides Aliendres Leon 

Orientador(es): Marcelo Miguel Conrado 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Direito, Literatura Brasileira, Migração 

 

O direito e a literatura são dois campos do conhecimento humano com muitos elementos em 

comum que inspiram reflexões intelectuais e humanistas. A relação entre as partes desse binômio 

vai além de que muitos profissionais do direito são escritores e de que o direito usa a linguagem 

como ferramenta principal, e uma grande quantidade de autores e doutrinadores o provam por 

meio de obras e pesquisas. Não obstante, esse diálogo existente entre direito e literatura, não só 

deve ajudar a humanizar o direito e enriquecer a cultura do profissional que o exerce. Também 

deve servir para estudar melhor problemas reais e atuais. Por isso, a  presente pesquisa tem o 

objetivo principal de compreender e analisar um fenômeno atual e recente na sociedade brasileira, 

o fluxo migratório venezuelano, com um viés jurídico e literário, sendo a obra literária de 

referência, um icônico romance modernista brasileiro sobre caminhantes do sertão, Vida Secas, 

de Graciliano Ramos. Pelo seu perfil, a pesquisa é de uma abordagem qualitativa, de natureza 

básica e teórica, é descritiva pela aproximação ao objeto de estudo, de enfoque teórico zetético 

analítico, e conta com procedimentos como o levantamento bibliográfico e a observação de 

campo. No que diz respeito aos resultados principais e esperados, primeiro a pesquisa mapeou o 

ordenamento jurídico brasileiro, o que há em matéria de legislação e jurisprudência sobre direitos 

humanos e fundamentais de migrantes e refugiados; segundo, fez levantamento sobre principais 

instituições e instrumentos jurídicos relacionados ao fenômeno migratório; terceiro, registrou 

informações importantes sobre o fenômeno migratório venezuelano no Brasil e notícias 

importantes sobre as três áreas de trabalho: direito, literatura e migração. No que diz respeito às 

considerações finais ou conclusões finais e esperadas, foi possível concluir que o direito e a 

literatura estão abertos a diálogos intelectuais entre si, e também a diálogos triangulares com fatos 

e fenômenos humanos, tanto passados como atuais; no caso de estudo por exemplo, foi possível 

constatar que as pessoas que conformam o fluxo migratório venezuelano e a história que compõe 

o romance escolhido, possuem muita semelhança na sua situação jurídica, e nas soluções possíveis 

também. 
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LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS EXERCÍCIOS DA DISCIPLINA DE DESENHO 

DE OBSERVAÇÃO  CAU UFPR 

Nº 202212549 

Autor(es): Nicole Redua Seoane 

Orientador(es): Silvana Weihermann 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Arquitetura E Urbanismo, Desenho, Representação 

 

Desde os primeiros passos da arquitetura e urbanismo na história, o desenho a mão foi a base e 

principal ferramenta para materializar as ideias e pensamentos de projeto. Apesar da ascensão de 

novas tecnologias, softwares e facilitadores do ramo, essa ferramenta continua sendo uma 

importante aliada do profissional de arquitetura e urbanismo. O objetivo do presente trabalho é 

reafirmar, com base em pesquisa bibliográfica de autores especialistas, a importância do desenho 

a mão e de que forma esta habilidade foi requisitada nas provas de habilidade específica da UFPR 

para o curso de arquitetura e urbanismo durante 15 anos. Dentre os exercícios, foi possível 

observar certa variedade de questões que seguiam um padrão de assuntos relacionados ao desenho 

que eram cobrados em cada prova. A partir da análise de exercícios propostos na matéria optativa 

da UFPR de Desenho de Observação e das questões das provas de habilidade específica do 

vestibular de arquitetura e urbanismo da UFPR (de 2006 a 2020), a pesquisa aponta uma nova 

divisão em três categorias e suas ramificações como base para setorização dos desenhos e da 

função que cada um deles tem no desenvolvimento do arquiteto e urbanista. São elas: Desenho 

de Representação, Desenho de Composição e Desenho de Perspectiva. Para cada uma das três 

categorias, foram selecionadas bibliografias referentes ao conceito e aplicação na área de 

arquitetura e urbanismo, além de bibliografias gerais que tratam do aspecto macro do tema, o 

desenho à mão e sua aplicabilidade nos assuntos de arquitetura e urbanismo. Por fim, é essencial 

reconhecer o desenho a mão como um complemento às inovações tecnológicas, assumindo um 

papel diferente e palpável na arquitetura e urbanismo, sendo a pura expressão dos pensamentos 

através do traço, das formas e composição. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1471 

A DESUMANIZAÇÃO DA MULHER ENCARCERADA NO CONTEXTO DA GUERRA 

ÀS DROGAS NO BRASIL 

Nº 202212551 

Autor(es): Yasmin Luiza Rafael Molfetti de Oliveira 

Orientador(es): Katie Silene Caceres Arguello 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Criminologia Feminista, Encarceramento, Guerra Às Drogas 

 

A pesquisa analisou, através do aporte da Criminologia Feminista, o encarceramento em massa 

de mulheres condenadas por tráfico de drogas, após a entrada em vigor da Lei 11.343/2006. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, documental e a análise de dados. A escolha 

por esta base teórica se justifica em razão da demonstração da ausência de nexo de causalidade 

entre um crime e a pena que lhe é imputada, trazida pela Criminologia Crítica. Paralelamente, a 

tradição acadêmica do feminismo negro norte-americano, trouxe à tona a importância dessa 

análise ser interseccional, a fim de entender como práticas diversas de discriminação acabam por 

se cruzar e se perpetuar. Foi a partir dessas contribuições que se desenvolveu a Criminologia 

Feminista, que passou a demonstrar as teorias causais da delinquência e vitimização feminina, 

denunciando o caráter androcêntrico das ciências criminológicas. Têm como ponto central o 

reconhecimento da dupla condenação sofrida pelas mulheres, já que, ao cometerem crimes, 

violam, além da lei penal, o papel de gênero. Partindo dessa base, temos como problema central 

o encarceramento em massa feminino, em decorrência da Guerra às Drogas empreendida no 

Brasil, onde os agentes consumidores, produtores e vendedores de drogas são tomados como 

verdadeiros inimigos do Estado. Observou-se que a principal deficiência na Lei de Drogas é a 

falta de um critério objetivo para diferenciar o traficante do usuário. Sobre a inserção cada vez 

maior de mulheres dentro da cadeia do tráfico, a feminização da pobreza mostrou ser um de seus 

principais aspectos. Quando já inseridas neste mercado, via de regra irão realizar funções onde a 

remuneração é menor e o risco é maior. Usadas como “mulas” ou “aviõezinhos”, essas mulheres 

são selecionadas pelo sistema penal. Já dentro das penitenciárias, temos um estado de coisas 

inconstitucional, com múltiplas violações de direitos humanos e espaços onde aprofundam-se as 

desigualdades. Para as mulheres, o aprisionamento representa uma quebra de vínculos familiares 

e pessoais, encerrando-se mais um ciclo de violência. Concluiu-se que a mudança na legislação 

vigente é urgente. A descriminalização do usuário e a implementação de um referencial objetivo, 

como o utilizado em Portugal, do que se enquadraria como tráfico e uma diferenciação entre o 

pequeno e o grande traficante, com penas mais brandas e voltadas para ressocialização do 

primeiro trariam inúmeros benefícios e, possivelmente, desafogariam o sistema prisional.   
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Com a expansão dos movimentos feministas em busca de igualdade e direitos básicos, no meio 

jurídico, vemos o Constitucionalismo Feminista sendo cada vez mais pautado nos estudos de 

diversas juristas, na busca de inserir a perspectiva feminista no direito constitucional. Relacionado 

a isto, em 2019 presenciamos as mobilizações, principalmente do movimento feminista, para a 

formação de uma nova Constituinte chilena. Assim, o coletivo feminista chamado “Lastesis” e o 

movimento Coordinadora Feminista 8M se tornaram os principais apoiadores da elaboração de 

uma nova Constituição. Já em 2021, ficou definida uma “Convenção Constitucional”, que 

garantiu a equidade de gênero na elaboração da nova Constituição chilena, tornando-se a primeira 

constituinte com equidade de gênero. Partindo do caso chileno, o presente projeto buscou 

compreender de que maneira a equidade de gênero e a participação política feminista podem 

realizar a mudança na estrutura de poder patriarcal. Para isso, usou-se como aparato metodológico 

o método qualitativo. A partir do acompanhamento da conjuntura chilena, do acompanhamento 

das mobilizações feministas e do site oficial da Convenção, a pesquisa destacou como principais 

avanços: a garantia de diversos direitos com perspectiva de gênero, como o princípio de paridade 

em todos os órgãos de justiça, o enfoque de gênero na resolução de conflitos, a perspectiva de 

gênero no desenvolvimento territorial, e direito sexuais e reprodutivos, entre outros. Para além 

dos avanços citados, com o encerramento da Convenção Constitucional e a entrega da nova 

Constituição chilena - que ocorreu no dia 4 de julho de 2022 - levantou-se que a nova Constituição 

cita 23 vezes a palavra “paridade”, diferentemente da Constituição de 1980 que não menciona 

nenhuma vez. O substrato teórico foi a concepção do Constitucionalismo Feminista proposto por 

Beverley Baines, bem como a leitura realizada por Melina Fachin e outras teóricas latino-

americanas. A partir da concepção do Constitucionalismo Feminista notou-se a importância do 

olhar feminista na esfera política e jurídica de uma sociedade, trazendo mudanças radicais no 

sistema. O feminismo possui papel fundamental na desnaturalização do patriarcado e as 

continuidades coloniais, assim, possui caráter destituinte. Portanto, constatou-se que, caso venha 

a ser aprovada em setembro de 2022, a nova Constituição chilena está repleta da presença 

feminista, não sendo apenas um artigo ou um capitulo, mas como horizonte, podendo ser exemplo 

de um movimento para a construção de uma Constituição feminista. 
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O presente resumo evidencia o conteúdo produzido durante o programa de Iniciação Científica 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), entre setembro de 2021 e julho de 2022, tendo como 

orientadora a professora Dra. Luciana Panke. O projeto também foi realizado em cooperação ao 

Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral (CEL/UFPR) e teve como objetivo analisar a 

candidatura, ou a não candidatura, de mulheres em cargos políticos, como, por exemplo, prefeitas, 

governadoras, deputadas, vereadoras e ministras. Além das análises, também foi criado diversos 

materiais para que a divulgação dos projetos científicos alcançasse pessoas fora do meio 

acadêmico e de certa forma, ajudando na universalização desse conhecimento. Para o trabalho de 

divulgação foi criado diversos banners, materiais para apresentações, eventos online, reuniões e 

um conteúdo quase que diário nas redes sociais da Dra. Luciana Panke e do Grupo de Pesquisa 

Comunicação Eleitoral (CEL). Por ter entrado na Iniciação Científica durante o segundo semestre 

de 2021, que foi justamente no mesmo período da publicação do e-book "Eleições 2020: Análise 

da Propaganda Eleitoral nas Capitais Brasileiras", todo o trabalho realizado se voltou à 

capacitação para as pesquisas acerca das eleições brasileiras presidenciais de 2022, que ainda 

estão por vir, a organização dos canais de comunicação da Professora Luciana Panke e do Grupo 

de Pesquisa Comunicação Eleitoral (CEL) e também da criação de conteúdo nas redes sociais, 

para divulgar o material já coletado. Nesse período, toda a identidade visual das redes sociais da 

Professora Luciana Panke foram atualizadas e também foi criado uma grade de planejamento, 

para organizar a publicação de conteúdos, quase que diários, em seu Instagram. No total, foram 

criados mais de 160 posts, todos eles voltados a transmitir conhecimentos sobre a importância de 

se ter mais mulheres em cargos públicos e lutar pelos seus direitos. 
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Essa pesquisa trata de analisar estudos relevantes acerca da onda conservadora na política em 

países americanos e sua influência sobre a política educacional, observando como estudiosos 

expõem suas opiniões e reflexões em artigos, bem como observando como a imprensa nacional 

trata tal temática. O trabalho tem como foco o Brasil, os EUA, a Argentina, o Uruguai e o Chile. 

A coleta de artigos para a pesquisa se obteve através do agregador de artigos Redalyc, utilizando 

palavras-chave relevantes ao tema em cada país, mostrando um resultado parcial interessante ao 

notar que os mesmos fenômenos e movimentos têm nomes e relações diferentes em países 

diferentes, sendo necessário o uso do Google Trends para determinar quais palavras se 

relacionavam melhor de pais em pais e também notando como os problemas citados nos artigos 

de cada pais de que se obteve artigos se relacionavam com a proposta da pesquisa. É importante 

notar que o Redalyc mesmo sendo uma fonte confiável, não agrega todos os artigos dos países 

apresentados, mesmo assim, é possível notar que alguns países apresentam muito mais artigos 

que outros, em comparação, o Brasil apresentou 20 artigos relevantes para a pesquisa enquanto 

que com o Uruguai não foi possível localizar nenhum, entretanto, é possível perceber como os 

resultados se evidenciam melhor com o uso de palavras diferentes em distintos países, pois 

enquanto no Brasil usamos com mais frequência a palavra "conservador" para nos referir a um 

grupo de pessoas ou comportamento, nos Estados Unidos esse mesmo grupo e comportamento é 

atribuído a palavra "neoliberal" mas ambas indicam elementos semelhantes e podem ser usadas 

para definir esses grupos e comportamentos (com a tradução sendo atribuída), mas enquanto no 

Brasil esses grupos são mais notados pela questão cultural e de costumes. Assim, atribuir-lhes 

uma palavra que seja ligada a tais assuntos mostrou-se como uma melhor definição, enquanto nos 

EUA, tais grupos são mais notados pelo poder e vontades econômicas, evidenciando o 

neoliberalismo como uma expressão que referencia posição política relacionada à economia. As 

conclusões parciais do estudo mostram que a temática do conservadorismo é tratada de diferentes 

maneiras em cada país por diversos fatores, afetando de forma diferente também a política e a 

política educacional em cada um desses locais, demandando-se análises mais minuciosas. O 

estudo ainda, para sua finalização, inclui uma fase de análise das reportagens dos veículos de 

comunicação de massa. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1475 

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 trabalho tem por objetivo mostrar a continuidade do 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, e que testemunhe a importância da criação, 

difusão e permanência dos livros nos espaços destinados à formação de professores no Paraná, 

declarando ainda as peculiaridades de uma literatura pedagógica que sustentou os processos de 

formação do professorado. Destaca-se que este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “História 

dos livros, dos livros escolares e manuais escolares produzidos para subsidiar os processos de 

formação de professores no estado do Paraná: 1900-1980- Fase II”, que busca desvelar a 

importância dos livros e manuais escolares, que compõem uma diversidade material que marca 

uma nova forma do fazer escolar e um novo olhar para a história da escola, sendo uma fonte 

fundamental para a História da Educação. Nesta perspectiva, a análise tem sido realizada a partir 

das obras escritas por intelectuais paranaenses que intercederam nas políticas, projetos e práticas 

de formação no Estado do Paraná, sendo eles: Erasmo Pilotto (1910-1992), Eny Caldeira (1916-

1986) e Pórcia Guimarães (1918-1997). Seus ideais e trajetórias oferecem oportunidades para 

refletir sobre os contextos educacionais e políticos  em curso durante o século XX no Paraná. Este 

trabalho apresenta a análise das obras de Erasmo Pilotto, pois com a realização de pesquisa e 

catalogação em bibliotecas de educação das universidades federais de todo o país e bibliotecas 

paranaenses, constatou-se que Pilotto é um dos autores que possui maior número de obras em 

fluxo. Destaca-se a relevância do acervo de Pilotto desde 1950, e sua importância como intelectual 

e professor-autor, que intercedeu nas políticas, projetos e práticas de formação docente do Paraná. 

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, como também, observar a circulação destas nas bibliotecas voltadas à formação de 

professores. 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 paranaense e para a própria História da Educação. 
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O objetivo do nosso trabalho foi construir junto com comunidade indígena Araçai (Piraquara/PR), 

uma cartografia social no formato de fascículo composto por textos relatos, imagens de fotos e o 

mapeamento cartográfico, com o objetivo de ser usado pela mesma e também como material 

didático na Escola Estadual Indígena Mbya Arandu do Ensino Fundamental. 

Pretendemos também dessa maneira, auxiliar o professor de geografia a auxiliar o(a) educando(a) 

a compreender o mundo em que vive, na perspectiva da organização dos arranjos espaciais 

produzidos pelos indígenas e pelos grupos não indígenas, expressos nas mais diferentes paisagens. 

Ao longo do período, realizamos diversas atividades baseadas na metodologia da Pesquisa-ação 

participativa, mais adequada ao trabalho que estamos realizando. Através de leituras e diálogos 

de textos e livros de forma presencial e remota nos auxilia a compreender a espaço temporalidade 

dos povos indígenas no território nacional. 

Fizemos também saídas de campo à Tekoa Araçai para construção de diálogos e recortes dos 

textos e relatos que irão compor o fascículo da cartografia social. Fizemos também diálogos com 

a comunidade acerca do mapeamento cartográfico apresentando ideias e exemplos de cartografias 

sociais. A Cartografia social dos indígenas Tuxá, elaborada pelo grupo Nova Cartografia Social 

da Amazônia, coordenado pelo antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida foi utilizada como 

exemplo. 

Neste processo, as atividades nos auxiliaram a compreender que a cartografia social é um 

importante instrumento na luta por direitos e defesa dos povos e comunidades tradicionais. Sua 

produção auxilia a refletir em torno do reconhecimento da própria identidade coletiva, a pensar e 

problematizar sobre a demarcação de território. Verificamos também seu potencial como 

instrumento didático pedagógico na construção de uma educação escolar indígena protagonizada 

pelos sujeitos da comunidade pois o material coletado e que está sendo sistematizado aborda os 

territórios praticados pelos vários membros da comunidade. 

No andamento e finalização do fascículo, verificamos também o próprio aprendizado dos 

educandes da Universidade Federal do Paraná, envolvidos no processo, em relação ao modo de 

vida dos indígenas Mbyá Guarani. Além disso, a construção da editoração junto à comunidade 

nos propicia a produção de saberes em torno de ferramentas e softwares necessários à 

continuidade do trabalho de pesquisa e importantes na nossa formação profissional como 

professores e professoras de Geografia. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1477 
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O grupo de pesquisa Narrativas Audiovisuais e Cidadania busca analisar o desafio da 

comunicação voltada aos movimentos sociais e propõe analisar, também de forma técnica, as 

produções audiovisuais de movimentos sociais, considerando as narrativas já existentes e as 

diferenças entre os sujeitos e discursos das mídias tradicionais e dos grupos sociais.  

A pesquisa atual tem como objetivo compreender as produções audiovisuais a partir das demandas 

dos movimentos sociais representados. A partir do estudo integrado da comunicação, as análises 

passam pela área de Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Jornalismo e exploram as 

diferentes maneiras pelas quais a mídia e o audiovisual pode agir a favor dos movimentos sociais 

e da comunicação democrática e inclusiva, além de entender quais mudanças são necessárias para 

melhor empregar os discursos das narrativas já existentes nesses grupos. Sob o olhar das Relações 

Públicas, vê-se necessário a necessidade de analisar as narrativas audiovisuais como uma 

estratégia comunicacional e ferramenta para alcançar públicos  de interesse, sendo possível 

utilizar de ferramentas técnicas como imagem e sonorização dos vídeos. Sendo assim, as relações 

públicas como área de atuação são capazes de alcançar os movimentos sociais como organizações 

que, assim como as outras instituições da sociedade, se beneficiam do planejamento estratégico 

das ações comunicacionais que incluem as produções audiovisuais desses movimentos. Nessa 

perspectiva, no recorte de gênero, o objeto de pesquisa foi o vídeo documentário ¨A Mulher no 

Mercado de Trabalho - Divisão Sexual do Trabalho¨ (2020), produzido pela Lascene Produções, 

abordando os desdobramentos de mulheres nos diferentes ambientes de trabalho, entre os de 

maior ascenção social aos de maior estado periférico. São ouvidas no documentário mulheres de 

atuações diferentes, como professoras e pesquisadoras do ambiente acadêmico, psicólogas, 

advogadas, técnicas em enfermagem e uma líder do movimento rural, representando o recorte de 

campo. Sob o olhar da produção do documentário, é possível compreender melhor quais as 

necessidades do movimento e como a narrativa do documentário funciona como uma estratégia 

comunicacional para enunciar esses objetivos. 
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A bissexualidade e a pansexualidade consistem em identidades sexuais com especificidades 

subjetivas e relativa invisibilidade nos estudos sobre populações monodissidentes. Sobre isso, 

persistem estereótipos referentes a seu amadurecimento emocional e qualidade / estabilidade de 

suas relações objetais. Neste contexto, o presente projeto pretende conhecer o perfil de relações 

objetais de pessoas que se declaram bissexuais ou pansexuais, por meio de estudos de caso usando 

instrumentos de Avaliação Psicológica. Para tanto, selecionamos adultos que apresentem critérios 

de amostras não-clínicas, conduzindo entrevistas com os seguintes instrumentos: roteiro de 

entrevista semiestruturada e de anamnese; Self-Report Questionnaire (SRQ-20), para triagem de 

transtornos mentais comuns; Teste projetivo do desenho da Casa, Árvore e Pessoa (H-T-P), para 

descrever percepções da pessoa avaliada sobre si mesma e seus relacionamentos interpessoais; 

História autobiográfica temática sobre a experiência da pessoa avaliada relativa à bissexualidade 

/ pansexualidade; Teste de Apercepção Temática (TAT), para descrever o nível de relações 

objetais em diferentes contextos de vida; Questionário Desiderativo, para avaliação das relações 

objetais e uso de mecanismos de defesa; Bateria Fatorial de Personalidade (BFP), para estimativa 

do nível dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade e Teste de Inteligência Geral Não-verbal 

(TIG-NV), para triagem do nível intelectual. No presente relato, apresentamos um estudo de caso 

de uma jovem adulta. Os dados da avaliação sugerem vivências atuais centradas na maternidade 

recente, percebida com ambivalência, ainda que predominem vivências amorosas para com a 

filha. Apesar da referência a vivências afetivas bissexuais nos relacionamentos conjugais, a 

pessoa avaliada apresentou dificuldade no contato com suas próprias vivências e expectativas 

(denotando um alto nível de introversão), sem, contudo, apresentar indícios de conflito severo 

para tais relacionamentos ou ao próprio objeto. Tais dados sugerem relações objetais 

predominantemente conservadas e compensadas, em acordo com o nível de desenvolvimento 

psicossocial da pessoa avaliada. A predominância de preocupações pessoais acerca da 

maternidade no atual momento sugere que a bissexualidade se refere a uma dimensão específica 

das relações objetais, e não à de confusão proposta no discurso do senso comum sobre o tema, 

demonstrando a relevância de conhecer e reportar o funcionamento preservado de pessoas 

bi/pansexuais como forma de combate ao preconceito sobre esses grupos. 
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Os objetivos do presente trabalho são, em primeiro lugar, descrever como o narrador do romance 

Dom Casmurro, de Machado de Assis, constrói de modo argumentativo a sua narrativa visando a 

autojustificação. E, em segundo lugar, explicar porque esse comportamento já era esperado de 

um personagem racional de pretensões realistas utilizando as definições de Sperber e Mercier 

sobre a racionalidade humana. A metodologia empregada será uma análise principalmente 

descritiva do romance Dom Casmurro a partir da “abordagem interacionista da razão” de Dan 

Sperber e Hugo Mercier, em diálogo com a poética retórica de James Phelan e a concepção 

argumentativa de linguagem defendida por Nick Enfield. Entre os conceitos mais pertinentes 

advindos de tais abordagens encontram-se, por exemplo: enquadramento, priming, viéses e 

estruturação da estória. Alguns trechos específicos do romance serão analisados em mais detalhe, 

alguns padrões gerais no enredo serão também identificados e tudo isso será submetido ao 

vocabulário meta-teórico que é próprio aos modelos e previsões das teorias já citadas 

anteriormente. Nesse sentido, como resultado desta pesquisa, espera-se conseguir descrever como 

a racionalidade do narrador-personagem transforma a narrativa em ferramenta de autojustificação 

moral de atos questionáveis. E a consideração final esperada é que uma descrição da estrutura 

retórico-narrativa de um romance canônico da literatura brasileira - ancorada em trabalhos da 

ciência cognitiva - possa contribuir para a maior difusão da área nos estudos literários brasileiros. 

O vocabulário meta-teórico empregado justifica-se por possibilitar uma descrição ainda mais 

precisa de quais são e como funcionam os efeitos de leitura sugestionados por Dom Casmurro a 

partir dos específicos estímulos cognitivos que são sugeridos ao leitor.  
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O presente resumo tem como objetivo declarar as atividades e pesquisas como integrante da 

Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná no grupo de Pesquisa Comunicação 

Eleitoral (CEL/UFPR) com a orientação da Professora Dra. Luciana Panke durante o ano de 2022. 

O objetivo do trabalho foi e é entender os processos de mulheres como candidatas e eleitas na 

política como prefeitas, assessoras, vereadoras e lideranças partidárias, além de organizar os 

dados de forma que possam ser arranjados e dispostos de forma clara e concisa. Outra atividade 

importante está na produção e divulgação de conteúdos multimídias e de imagem das redes 

sociais, que tem como meta trazer o público para mais perto do tema, ultrapassar as barreiras da 

universidade para o compartilhamento de informações e conhecimentos fora do ambiente 

estritamente acadêmico. Foram criados, por exemplo, posts de divulgação de dados e notícias, 

dicas para mulheres candidatas, indicações de materiais culturais e livros do meio. Ainda, foram 

feitas as administrações dos materiais de conteúdos da pesquisa científica, através de gravações e 

organização desses materiais audiovisuais, para que assim o grupo consiga ter o acesso para 

aprender e construir os conhecimentos em cima dessa base. 

Para o embasamento, foram utilizados diversos materiais teóricos disponibilizados pelos arquivos 

do Grupo de Comunicação Eleitoral, pela professora orientadora, materiais e por jornais de peso. 

Além disso foram realizadas diversas palestras acerca de assuntos, como as de “Discurso 

Político”, “Retórica, desordem informacional, literacia e Fake News” “Desinformação e 

Propaganda”, e, antes cada reunião, eram passados materiais de estudo para se informar e trazer 

para a discussão na reunião, por exemplo, o artigo Artigo: Retórica e Fake News: Uma Análise 

da Mentira como Meio de Persuasão. Ainda são compartilhados e pesquisados matérias de jornal, 

para a construção de posts, como os dados do TSE “Participação feminina bate recorde, com 

52,7% do eleitorado”, divulgados pelo G1. 

Os dados quantitativos, matérias jornalísticas, palestras são analisadas de forma que sejam 

divulgadas de formas simples nas redes e serão compostos infográficos e modelos visuais para a 

formatação de dados das campanhas das mulheres do eleitorado, a fim de que se torne um material 

a ser divulgado e entendido de forma mais universal. 
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Às vésperas de a espécie Homo sapiens consumar a marcha atinente ao primeiro quarto do Séc. 

XXI, as projeções acerca do futuro da vida humana vêm-se revelando bastante desanimadoras. 

Isto porque, de diversas maneiras, as demais formas de vida presentes na Natureza têm sido 

submetidas a um processo de degradação contínua e ininterrupta. Neste sentido, é flagrante que o 

aniquilamento desse conjunto que permite a manutenção da Vida em seu sentido universal poderá 

ceifar em absoluto toda a complexidade (ou grande parte) das formas de vida hodiernamente 

existentes na Terra. Isto posto, na medida em que se denota pertinente analisar o curso dessa 

destruição como reflexo de uma lógica de ocupação da terra na qual esta é tornada objeto estático 

e passivo a ser explorado ilimitadamente até seu esgotamento, a presente pesquisa surge com a 

premissa de analisar as categorias teórico-práticas de “terra” e “território” como componentes de 

um direito humano fundamental para a realização/efetivação da justiça socioambiental. Neste 

ensejo, partindo-se de referenciais teóricos sobre as categorias indicadas, pretendeu-se elaborar 

uma investigação de substrato literário e filosófico, de maneira a se identificar possíveis fatores 

que obstam ao Direito brasileiro de nossa época compreender a existência de um direito à terra 

enquanto direito humano fundamental, cuja efetivação depende, por conseguinte, da superação 

da compreensão de que a terra deve ser tratada através da mera relação de posse-propriedade, 

como objeto estático e passivo cujo reconhecimento e manejo se dá unicamente através dos 

institutos jurídicos consolidados na prática jurídica nacional. À vista disso, buscou-se outrossim, 

por intermédio da obra Torto Arado, recente sucesso em nosso mercado editorial, empreender 

uma reflexão acerca dos sujeitos políticos da terra ‒ tanto na sua apropriação material e simbólica 

do território ocupado como na sua contribuição para a construção teórico-prática do “direito à 

terra” defendido no trabalho em tela. Em síntese, faz-se mister mencionar, no itinerário desta 

pesquisa o romance de Itamar Franco elucidou a preciosa singularidade da tessitura de relações 

que desabrocham entre a terra e seus ocupantes (humanos e não-humanos). Através das memórias 

de Bibiana e Belonísia, a importância da territorialidade enquanto espaço de desenvolvimento das 

potências e dos afetos antropológicos evidencia a relevância de se devir um direito à terra ‒ 

processo no qual a literatura, tornada ferramenta de investigação científica, exerce valoroso 

contributo.   

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1482 

ELEMENTOS E PERCURSO HISTÓRICO DAS ODR (ONLINE DISPUTE 

RESOLUTION) NO BRASIL 

Nº 202212609 

Autor(es): Renato Pereira das Chagas 

Orientador(es): Eduardo Talamini 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Meios Alternativos, Meios Consensuais De Resolução De Conflitos, 

Tecnologia Da Informação 

 

As “ODRs”, também chamada de Online Dispute Resolution, que no português significa algo 

como “Resoluções de disputa Online”, são, genericamente, equivalentes jurisdicionais criados a 

partir das novas tecnologias. Elas têm como principal objetivo economizar tempo e dinheiro para 

a resolução de conflitos, na medida que evitam deslocamentos e tornam o apaziguamento mais 

ágil. Trata-se de técnica que serve para apoiar e agilizar as vias de resolução, seja qual for seu 

tipo. Dessa forma, a presente pesquisa buscou explorar o conceito, tipos e o percurso histórico 

das “ODRs”, sobretudo em seu início e, também, em nosso contexto nacional, tentando elencar 

acontecimentos/marcos que destacam seu embrionamento e também sua evolução. Averiguaram-

se diferentes materiais para explorar o tema, bem como analisar sua relevância e tendências. O 

Material alvo é composto por monografias, teses, dissertações, artigos e afins, sendo o propósito 

do trabalho um aprofundamento e paralelo com os avanços atuais, como, por exemplo, as 

adaptações causadas pela pandemia. O resultado esperado é de conseguir conceituar e verificar a 

aplicação dessa técnica na sociedade, sobretudo na brasileira, em perspectiva histórica e também 

registrar a diversidade/variedade dessas aplicações. bem como sua leitura acerca da forma com 

que tanto normas sociais (e jurídicas) quanto às políticas públicas e as omissões legislativas são 

capazes de tornar tais corpos enfrentadores de maiores camadas de precariedade dentro do 

contexto atual nacional e internacional. Com o esforço das pesquisas, assim como o que já 

esperado, constata-se que há, progressivamente, um maior uso da tecnologia aos métodos de 

resolução, em ambas vias, judicial e extrajudicial. Dessa forma, vislumbra-se que os equivalentes 

jurisdicionais se tornem também mais acessíveis e tragam maior agilidade à resolução de lides, 

bem como maior destaque a outras formas de resolução que não sejam simplesmente o poder 

judiciário. 
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Parte expressiva da literatura da história do pensamento psicológico no Brasil está centrada no 

Rio de Janeiro, visto que lá concentraram-se diversas instituições de ensino e divulgação da 

psicologia como as escolas normais, laboratórios de psicologia experimental, o Instituto de 

Seleção e Orientação Profissional (ISOP), as faculdades de medicina, filosofia e psicologia. 

Entretanto, o tema do behaviorismo parece ter sido pouco desenvolvido na historiografia do 

campo. Esta pesquisa tem como objetivo investigar a circulação de ideias e discussões 

behavioristas no Brasil antes da década de 1960, com foco no estado do Rio de Janeiro. Para tanto, 

a obra de 22 dos pioneiros da psicologia no estado do Rio de Janeiro foi investigada em busca de 

referências ao behaviorismo. Bibliografias referentes a esses autores foram consultadas ou criadas 

e os títulos identificados foram buscados. Foram analisadas, no total, 155 obras, sendo 

encontradas menções ao behaviorismo em 45 obras (29%) de 12 dos autores (54,5%). Dentre os 

resultados mais frequentes, notam-se as menções ao behaviorismo clássico de Watson, ao 

pensamento de Kuo e aos neobehaviorismos de Tolman, Hull e Kantor. Também são frequentes 

as discussões em que a reflexologia soviética aparece em conjunto com o behaviorismo 

norteamericano. Em relação ao behaviorismo skinneriano, foi encontrada apenas uma menção. O 

debate acerca do behaviorismo e de seus subtipos tem como principais interlocutores críticos 

Nilton Campos, Alceu Amoroso Lima e Theobaldo Miranda Santos, sendo o primeiro 

representante da corrente fenomenológica e os demais apoiadores da igreja católica, por outro 

lado, entre os simpatizantes destacam-se Mira y López, diretor do ISOP, Eliezer Schneider e 

Octávio Soares Leite, ambos professores em universidades cariocas. Desta forma, fica nítido que 

ideias a respeito do behaviorismo já circulavam no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século 

XX, contando inclusive com certa institucionalização, visto que também ocorriam no interior de 

instituições. 
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O Brasil, por meio de políticas públicas, tem caminhado em direção a redução das desigualdades 

sociais e raciais. Com este intuito, o Governo Federal instaura a lei de cotas 12.711/2012, que 

prevê a reserva de vagas em todas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) à população 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência (PPI). Assim, observou-se a 

população, segundo dados do censo demográfico 2010 segundo cor/raça a nível de Brasil, grande 

região Sul e Paraná. A partir da análise dos dados de 2010 a 2019 da Universidade Federal do 

Paraná - UFPR, considerando que há uma proporção de pretos e pardos e indígenas na 

Universidade Federal do Paraná menor que os demais perfis de raça/cor, assim, a hipótese é de 

que a porcentagem de estudantes que ingressaram pelas cotas PPI e concluíram a graduação é 

maior do que os grupo dos demais estudantes. O presente estudo quantitativo visa apresentar os 

dados sobre estudantes da UFPR, referente a tais variáveis: ano de ingresso, curso, concorrência, 

idade, cor/raça, sexo, forma de evasão e setor. Segundo o IBGE/censo demográfico 2010 a 

população PPI corresponde a 51,35% da população. E, na região Sul, esta população representa 

20,97%. Contudo, o estado do Paraná possui sua população de PPI representada por 28,75% das 

pessoas. Com o intuito de estudar a representatividade das pessoas PPI no espaço da Instituição 

de Ensino Superior, observou-se os dados de 2010 a 2019 dos estudantes da Universidade Federal 

do Paraná/SIPAD. A UFPR possui 82% de estudantes brancos e amarelos, e um total de 18% de 

estudantes pretos, pardos e indígenas, e destes, 40% ingressaram pelas cotas destinadas a PPI. 

Contudo, do total de estudantes formados no mesmo período 5% são cotistas raciais, 28% escola 

pública, e 67% concorrência geral. Algumas considerações finais em torno da observação da 

representatividade da população preta, parda e indígena nos cursos de graduação, sendo ela de 

18%. Além disso, é plausível observar outras variáveis, tais como, setor, tempo para conclusão e 

bolsas. O estudo requer continuidade para subsidiar políticas afirmativas de permanência e 

fortalecimento das ações internas para estudantes que ingressam pelas cotas raciais. Contudo, a 

confecção de relatórios periódicos de monitoramento e avaliação, destas políticas, podem ser 

necessários. 
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O presente trabalho teve como norte fundamental e propósito realizar uma precisa investigação 

da crítica do sistema penal e ainda, mais especificamente, da pena em si, sob a perspectiva realista 

e agnóstica protagonizada por Eugenio Raul Zaffaroni, evidenciando o  chamado realismo 

marginal em que está mergulhada a América Latina, no plano das discussões acerca da política 

como continuação da guerra, caracterizando parte principal do viés militarista. A hipótese pela 

qual se debruça é  a pergunta essencial de qual crítica da pena institucionalizada pelo Estado seria 

praticável e factível em um pensamento que vai além do viés militarista, explicitando-o com 

substância no âmago do que já foi apresentado pela prática da não-violência. Desta forma, busca-

se a minuciosa explanação da autora Judith Butler e de seu conceito de não- violência agressiva 

e socialmente comprometida no âmbito brasileiro possibilitando traçar novos caminhos de 

pesquisa, essencialmente baseados nas teorias comunicativas que se aplicam ao sistema penal - 

segundo Roberto Gargarella - retirando a perspectiva aflitiva e da necessidade irracional que 

tendencia o castigo. Com o exposto, o objetivo é a consequencial aplicação prática dos resultados, 

que se dará como reorientação das práticas de justiça restaurativa em curso no estado do Paraná 

e no Brasil. 

Com a leitura de Zaffaroni e o sistema penal em si, trata-se de sua legitimidade que deve se basear 

em dois aspectos: a coerência interna do discurso jurídico-penal e o valor de verdade quanto à 

operatividade social. 

A coerência interna nao se trata apenas da mera nao contradição ou complexidade, mas necessita 

de uma fundamentação antropológica e filosófica básica - também chamada ontologia regional 

do homem. Assim se forma a coerência interna do discurso, pela base antropológica que permite 

a critica e à nao contradição dos enunciados entre si. 

No que concerne ao valor de verdade quanto à operatividade social, existem dois níveis de 

?verdade social?: o abstrato, existente em razão da experiencia social e o meio adequado para 

chegar nos fins determinados (exemplo da tipificação de fabricacao de caramelos entre os delitos 

contra a vida); e o concreto, que depende da atuação dos agentes que integram o sistema penal, 

entre eles os órgãos policiais, judiciais, Ministério Público. 
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Por meio do estudo de obras como “Execução Penal” de Julio Fabbrini Mirabete, de 

documentários como “Justiça”, de artigos e entre outras formas de pesquisa disponíveis sobre o 

assunto, foi analisado qual era a realidade carceraria brasileira antes da pandemia para identificar 

os sistemas de degradação que permeavam o ambiente antes da pandemia e compreender como 

as mazelas que já existiam no sistema foram fatores de complicação durante a adaptação ao novo 

cenário de emergência. Logo, em um primeiro momento da pesquisa, destacou-se questões como 

a superlotação das penitenciarias brasileiras como reflexo de uma atuação estatal pautada no 

aprisionamento em massa, a problemática das facções que tem criado força dentro dos presídios 

do país e entre outras problemáticas ligadas às violações constitucionais a direitos fundamentais 

ocorridas dentro das prisões. Assim, a pesquisa evoluiu para um segundo momento no qual foi 

analisado a chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil e, consequentemente, ao sistema 

prisional, e de que forma os principais atores sociais se comportaram frente a esta crise através de 

uma metodologia baseada em uma ampla pesquisa de campo com a coleta de dados estatísticos e 

entrevistas com profissionais que vivem essa realidade junto com os prisioneiros. Portanto, a 

pesquisa teve por objetivo traçar uma análise do sistema penal brasileiro com ênfase nos impactos 

da pandemia do Novo Coronavírus no sistema prisional piauiense, ou seja, discorrer sobre como 

se deu a disseminação da pandemia dentro dos presídios do Estado do Piauí e as medidas adotadas 

para frear a dispersão do vírus no cárcere para chegar a uma conclusão, através de dados 

estatísticos, sobre o real impacto do cenário pandêmico nos presídios piauienses. Dessa forma, 

entende-se que é importante documentar a reação dos diversos setores da sociedade com relação 

a emergências como a pandemia para que, caso uma nova situação de calamidade pública seja 

decretada, se tenha parâmetros que guiem a atuação das autoridades. Logo, a pesquisa teve como 

objetivo não apenas documentar as ações que foram tomadas pelo Governo do Estado do Piauí 

para conter o rápido avanço do vírus no sistema prisional, mas também analisar se tais medidas 

foram eficazes ou não.  Nesse sentido, foi possível concluir o Governo do Piauí teve uma atuação 

satisfatória uma vez que conseguiu reduzir os impactos da pandemia no sistema prisional do 

Estado ao controlar a disseminação do vírus entre a população carceraria. 
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Este estudo contemplou os aspectos da gestão da informação para cidades inteligentes com base 

na análise do impacto da indústria plant-based para a economia das cidades. Teve como objetivo 

geral investigar como fabricantes de produtos plant-based vêm impactando diretamente e 

indiretamente a economia brasileira e, consequentemente, o desenvolvimento dos municípios 

como cidades inteligentes. Em consonância, este estudo definiu os termos plant-based e economia 

circular, desenvolveu e contextualizou o conceito de gestão da informação, propondo o uso de 

dados para construir estudos e insights que visam auxiliar na tomada de decisões. A metodologia 

utilizada envolveu uma revisão bibliográfica, a qual abordou sobre o surgimento do segmento de 

produtos à base de plantas e como a expansão do negócio vem ocorrendo no mercado brasileiro, 

e um estudo empírico. Empiricamente, realizou-se o levantamento de dados em 5 setores (Carnes; 

Queijos e Derivados; Leites; Sobremesas e Ovos e Derivados), utilizando 22 subsegmentos para 

categorizar os alimentos pesquisados. Como resultados, foram mapeadas 26 empresas atuando no 

segmento de Carnes (contendo 13 subsegmentos), 20 no segmento Queijos e Derivados (contendo 

4 subsegmentos); 29 no segmento Leites (contendo 1 subsegmento); 33 no segmento Sobremesas 

(contendo 2 subsegmentos) e 11 no segmento Ovos e Derivados (contendo 2 subsegmentos). 

Alguns dos impactos identificados com base na expansão da oferta ocorrida nos últimos 7 anos 

são: as compras das famílias aumentaram em torno de produtos mais saudáveis e voltados para o 

consumo sustentável; grandes players da indústria alimentícia já estão se mostrando 

presentes/fazendo adaptações para buscar uma fatia de mercado associada a este segmento e o 

faturamento do setor já atinge índices quase duas vezes maiores ao comparar números de 2015 e 

2020. Com base nos achados, foi possível concluir que os produtos plant-based vem exibindo 

uma rápida expansão em território brasileiro, o que possibilita um maior acesso a alimentos que 

visam um consumo mais consciente e ambientalmente correto, e que a categoria desafia 

diariamente a cadeia produtiva a reduzir custos e investir em pesquisa para o contínuo 

desenvolvimento do setor. Contudo, o mercado ainda não consegue atender de forma homogênea 

toda a demanda, ou seja, há produtos com poucas alternativas à venda e outros contam com apenas 

um fabricante em destaque. 
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A historiografia clássica da Análise do Comportamento no Brasil concentra-se em estudar a 

história do behaviorismo no país a partir da vinda, na década de 60, do psicólogo Fred S. Keller, 

considerado por muitos o responsável pela introdução do movimento behaviorista no Brasil. São 

escassos os estudos que abordam o behaviorismo em um período antecedente a esse grande 

evento. Contudo, as pesquisas existentes não se dedicam a estudar a visão dos pioneiros da 

psicologia no Brasil quanto ao behaviorismo. Desta forma, o projeto do qual esse estudo faz parte 

propôs investigar e avaliar o posicionamento dos pioneiros da psicologia de diferentes estados 

brasileiros acerca do behaviorismo antes da chegada de Keller ao país. Isto posto, a presente 

pesquisa ocupou-se da investigação de obras dos pioneiros de maior relevância nos estados de 

São Paulo e de Minas Gerais. Para isso, as obras de 22 dos pioneiros da psicologia dos estados de 

São Paulo e Minas Gerais foram investigadas. Em uma busca pela menção de termos e autores 

behavioristas, verificou-se que dentre as 124 obras localizadas até o momento 26 faziam alguma 

menção ao behaviorismo e 2 faziam referência apenas a conceitos de reflexologia. Conforme os 

resultados da pesquisa, entre os principais críticos do behaviorismo encontram-se Madre Cristina 

e Annita Cabral e, entre os apoiadores, estão Arrigo Leonardo Angelini, Carolina Martuscelli 

Bori, Iago Pimentel e João Modesti. É possível também identificar que o behaviorismo mais 

mencionado nas obras era o behaviorismo de Watson, seguido dos denominados 

neobehaviorismos - entre eles o behaviorismo de Hull, Tolman e Spence - e algumas raras 

menções ao behaviorismo skinneriano. Além disso, a abordagem, em sua maioria, aparecia sendo 

comparada a outras abordagens, principalmente ao gestaltismo. 
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O nosso grupo de pesquisa de narrativas visuais analisa a produção audiovisual a partir de 

demandas de movimentos audiovisuais. Atualmente, as atenções são voltadas para três 

segmentos: movimento do campo, questões raciais e questões de gênero. Para isso, o grupo se 

organiza para estudar de qual forma produtos de vídeo que envolvem a temática colaboram para 

a difusão de conhecimentos a respeito do tema, tornando a mídia brasileira mais democrática. 

Dessa forma, o GT pretende desenvolver a representação dos movimentos sociais no jornalismo 

brasileiro, fazendo produtos que representem verdadeiramente seus personagens. 

Enquanto pesquisadora, meu objeto de análise foi o vídeo "Ação solidária das famílias sem terra 

da região centro do Paraná". Nele, foi possível observar a ausência de um arco narrativo bem 

delimitado. O vídeo foi composto por vídeos caseiros, sem muita produção quando comparados 

aos vídeos de abrangência nacional realizados pelo próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem-Terra (MST). Mesmo assim, um ponto a ser destacado é que o MST seja em materiais 

estaduais seja em nacionais, sempre expõe bem seus valores, princípios e fios condutores.  

O grupo mostra muito bem quais são as suas ações e, principalmente, o porquê elas se fazem 

necessárias. Nos materiais eles nos explicam os motivos que fazem com que a reforma agrária 

seja uma medida urgente ou ainda evidenciam os benefícios da agricultura familiar, fazendo com 

que o espectador fique imerso e até mesmo motivado a entrar na luta apresentada. Nesse ano, 

realizamos a análise desses produtos e agora estamos entrando na etapa de contato com os 

produtores dos vídeos analisados para que as análises do audiovisual e as percepções sejam 

comparadas entre nós e os próprios criadores de cada produto. Tudo isso, a fim de realizar o 

principal objetivo do projeto citado inicialmente: tornar a mídia brasileira mais democrática. 
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A Resolução 697/2020 do STF, ao criar o Centro de Mediação e Conciliação, representa a chegada 

dos métodos autocompositivos à Corte e a atribuição de uma nova função ao Supremo: solucionar 

litígios envolvendo questões constitucionais de maneira diversa daquela prevista em suas 

competências expressas na Constituição de 1988.  Através da leitura de textos doutrinários sobre 

o controle de constitucionalidade, sobre mediação e conciliação, e do estudo dos processos 

remetidos ao CMC/STF, buscou-se entender quais ações podem ser levadas ao órgão, sem que 

haja a desnaturação das competências do STF, especialmente do controle concentrado abstrato. 

Entre os processos objetos de negociação estão ações de controle concreto e abstrato de 

constitucionalidade, e o CMC, até o momento, tem sido utilizado como um instrumento para 

dirimir controvérsias intergovernamentais, em matéria eminentemente financeira, que impactam 

no federalismo brasileiro, como apontou o Ministro André Mendonça no despacho que designou 

audiência de conciliação na ADI 7164, afirmando que apesar da competência precípua do STF de 

guarda da Constituição, a solução consensual constitui um expediente constitucional já aplicado 

às ações objetivas, a exemplo de ADPFs, ADIs e ADOs em trâmite no Tribunal. O Ministro 

Gilmar Mendes, em decisão proferida na ADPF 984, apontou para a compatibilidade dos meios 

autocompositivos com a jurisdição constitucional, sendo que, neste caso, caberia ao STF 

reconstruir pontes para devolver ao Legislativo a solução final, pois o tema discutido seria de 

grande importância para o federalismo brasileiro, em razão do risco de abalo do pacto federativo 

e da instabilidade política e jurídica gerada pela controvérsia. Nota-se que há a preocupação dos 

ministros em demonstrar a compatibilidade dos métodos autocompositivos com a jurisdição 

constitucional, o que tem sido feito com menção à complexidade da matéria e ao risco de ofensa 

ao pacto federativo. Portanto, a ressalva seria a vedação de transformação de algo inconstitucional 

em algo constitucional via composição, sendo a existência de matéria constitucional por si só 

incapaz de afastar a realização de acordos, já que o Tribunal é frequentemente provocado para 

dirimir litígios relevantes do ponto de vista político e institucional, o que justifica a opção pela 

via conciliatória. Porém, tal possibilidade encontra dificuldades diante do controle concentrado 

abstrato, onde o STF funciona como avaliador da constitucionalidade de leis e atos normativos, 

não havendo, assim, que se falar em negociação nesta esfera de sua competência.  
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A proposta desta pesquisa é analisar conteúdos audiovisuais produzidos por movimentos sociais 

– especialmente aqueles que lutam por mais direitos aos povos do campo e pela igualdade racial 

– buscando entender de que forma suas narrativas contribuem para a manutenção da cidadania e 

sob o olhar do jornalismo. O estudo se alicerça no Grupo de Pesquisa Narrativas Audiovisuais e 

Cidadania (GPNAC), que possui integrantes das três habilitações da Comunicação Social. Para 

sua execução, foi preciso buscar referências teóricas e metodológicas baseadas nos aportes 

acadêmicos, selecionar curtas-metragens dirigidos por integrantes dos movimentos e estudá-los 

conforme categorias de análise que levam em conta questões técnicas, estéticas e sensoriais. A 

metodologia aplicada foi construída coletivamente pelo GPNAC e atualizada seguindo dois 

processos: releitura da bibliografia selecionada e entrevistas com teóricos e profissionais da área 

de comunicação, mobilização social e audiovisual em parceria com a TV Nestante. Os objetos 

dessa pesquisa foram dois vídeos produzidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) e três outros produtos, de diferentes diretores e diretoras, que abordam o combate 

ao racismo estrutural. As obras, que são do gênero documentário, foram estudadas 

individualmente e sem pretensão de cruzamento e/ou comparação das análises entre os dois 

movimentos, mas gerar conclusões paralelamente. Até o momento, foi possível observar a 

expressão das cidadanias ativa, reivindicada e instituída nas falas dos enunciantes nas narrativas 

– pois lutam por diretos já positivados na constituinte, como a igualdade racial e o direito à terra 

e à propriedade, mas não são absolutamente realizados em sociedade; os vídeos apresentam 

algumas falhas técnicas, mas favorecem os protagonistas por meio de simbologias visuais e 

sonoras, além de escolhas de enquadramentos e roteiro; o sujeito antagonista aos movimentos está 

indiretamente presente, figurando em falas das personagens. Recentemente, foram feitas a 

releitura das teorias utilizadas, revisão das entrevistas dirigidas pelo GPNAC, nova visualização 

dos curtas e edição das categorias de análise empregadas, finalizando a primeira etapa da 

pesquisa. A seguir, os diretores dos vídeos serão contatados para que as primeiras conclusões 

sejam apresentadas e o debate se amplie coletivamente. 
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O Racionais MC's é o grupo de rap que mais se destacou no Brasil, suas canções fizeram com que 

vários setores sociais pensassem o que é cultura, como é a dinâmica social entre as classes no 

Brasil e qual é o lugar ocupado pela população periférica nessa dinâmica. Propondo estudar o 

RAP nacional do início da década de 1990, especificamente analisar as músicas do gênero como 

ferramentas para construir narrativas históricas, foi escolhido como fontes as canções dos três 

primeiros álbuns do grupo Racionais MC’s: Holocausto Urbano do ano de 1990, Escolha seu 

caminho do ano de 1992 e Raio X do Brasil do ano de 1993.                                                                                                                                                                                                     

              Neste relatório final, a princípio será contextualizado como o rap surge da cultura hip 

hop e como essa cultura consegue chegar ao Brasil no final da década de 1980, de forma mais 

contundente será abordada a metodologia de análise, iremos movimentar também alguns 

conceitos importantes como o de identidade e contra-história, houve a preocupação de acessar 

bibliográfias de áreas de conhecimento diferentes, para conseguir compreender esses conceitos e 

analisar a complexidade do gênero rap. Como as canções são extensas, destrinchar cada uma 

individualmente poderia ultrapassar o tamanho do relatório, por conta disso foi escolhido um 

recorte mais preciso, por isso cada álbum será analisado em eixos temáticos: raça, gênero e 

violência.                                                                                                                                                                                                                                     

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1493 

BENZEDEIRAS EM IMAGENS ? A MONTAGEM DA COLEÇÃO SANTOS, RAMOS E 

CURAS PELO OLHAR DO JORNALISMO 

Nº 202212645 

Autor(es): Bruna Eduarda Rudnick 

Orientador(es): Liliana de Mendonca Porto 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ 

Palavras-chave: Fotografia, Jornalismo, Religiosidade 

 

A partir de metodologia dialógica e articulando o contexto das produções fotográficas de Lori 

Figueiró, o projeto  "Benzedeiras em imagens – a montagem da coleção Santos, Ramos e Curas 

pelo olhar do Jornalismo", propõem uma reflexão sobre religiosidade popular através de uma 

coletânea de três livros voltados para o público não acadêmico. Ao entrar no projeto pela Extensão 

e agora participando da Iniciação Científica, é palável a riqueza na integração, tanto entre as 

diferentes áreas (comunicação, ciências sociais e artes visuais), como também entre as dinâmicas 

de produção e pesquisa. O grupo foi dividido em duas frentes, a parte que seria responsável pelos 

textos reflexivos que acompanhariam os registros das benzedeiras, e os responsáveis pela 

identidade visual e formulação do produto. Por ser aluna de Jornalismo tenho o privilégio de 

circular entre os dois grupos, comecei participando mais da criação da identidade do produto, 

junto com uma colega de Artes Visuais montamos sugestões de paletas de cores, e por seguinte 

fizemos uma pré-seleção das fotos junto com a professora Liliana. Em seguida, junto com um 

aluno de Design selecionamos algumas tipografias, criamos testes e o projeto começou a ganhar 

mais forma, já com uma versão inicial do primeiro livro da coleção. Outra experiência muito legal 

foi trabalhar com um aluno do Ensino Médio, ele acabou nos surpreendendo com uma linguagem 

ilustrativa e traços ricos, que estão trazendo um toque único e forte para o trabalho, no começo 

foi um desafio conseguirmos encontrar um ritmo e uma linguagem comum com um grupo tão 

diverso, mas conseguimos nos conectar e construir algo único. A interação com o pessoal das 

ciências sociais foi bem surpreendente, mesmo com perspectivas diferentes, no começo fiquei 

nervosa achando que eles insistiriam no "academiquês", mas sempre foram muito abertos para 

toques de linguagem jornalística, provando que a reflexão pode ser aprofundada, porém acessível. 

Além da riqueza transdiciplinar do projeto, o contexto das fotografias tira o Jornalismo da zona 

de conforto da cidade, o que contribuiu para explorar a linguagem voltada para um público 

receptor distinto. O contato com o fotógrafo Lori Figueiró foi uma etapa essencial, não apenas 

cedendo seu material, mas também criando uma ponte com a comunidade e mantendo um diálogo 

ativo com o grupo para desenvolver algo especial não só sobre aquelas pessoas e aquele contexto, 

mas sobretudo para eles. Produzir algo voltado para os personagens do produto foi uma 

experiência jornalística única.    
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Como um direito básico e necessidade de todos os cidadãos, o transporte coletivo público é um 

assunto de extrema relevância e frequente discussão, pela sua funcionalidade e impactos aos 

usuários, empresas privadas, concessionárias do transporte coletivo e setor público. Dentre as 

questões abordadas sobre este tema estão o preço da tarifa da passagem e os custos envolvidos 

neste meio de transporte. FEz-se a análise sob a ótica do consumidor final e para o poder público 

que subsidia parte dos custos. A forma de pagamento, que é de grande relevância aos usuários, a 

roteirização das linhas de ônibus, sejam eles urbanos, estaduais ou interestaduais, sua ocupação e 

lotação, segurança e afins, foram temáticas discutidas ao longo da pesquisa. Um exemplo 

pesquisado foi a importância da geolocalização em tempo real, sendo este um dos objetos deste 

trabalho. Analisous-se essas demandas e oportunidades do transporte coletivo e verificou-se que 

é possível indicar algumas tecnologias existentes e disponíveis para uma usabilidade mais 

otimizada do transporte público. Com o uso dessas tecnologias (softwares existentes no mercado), 

tanto as empresas e os tomadores de decisões se beneficiariam de mais informações e dados para 

uma melhor decisão, como também os usuários teriam uma experiência mais eficiente, 

encontrando mais facilmente e melhor as informações necessárias ao uso do transporte. Uma 

conclusão qu eobteve-se foi que, inclusive, os usuários poderiam participar ativamente nas 

decisões e impactos acerca das alterações do transporte publico, como sugerindo alterações de 

rotas e/ou avaliando como está sendo o uso do transporte. Para tanto, percebeu-se que seria 

necessário ter uma ‘administração’ e concentração destas informações e dados sensíveis à 

questão, podendo ser feito por meio do desenvolvimento de um aplicativo para aparelhos móveis 

(smartphones), produto idealizado desta pesquisa. O resultado, além de propor sanar os desafios 

abordados, foi dar relevância ao tema e as oportunidades existentes e subestimadas, 

principalmente no que tange à otimização tecnológica no transporte coletivo público das Smart 

Cities. 
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O mercado audiovisual no Brasil é grande. De várias produções, parte se dedica a explorar as 

narrativas existentes e "palpáveis" da sociedade contemporânea, como as que baseiam os 

movimentos sociais. Porém, trabalhar com o tema não significa legitimidade nas produções. Isso 

só fica evidente quando pensamos os movimentos sociais, os produtos audiovisuais, os produtores 

e o humano por trás e a frente das câmeras pelo conceito da cidadania. Neste sentido surge o 

grupo de pesquisa e iniciação científica, Narrativas Audiovisuais e Cidadania: O Desafio da 

Comunicação Voltada aos Movimentos Sociais (GP NAC). A equipe, formada atualmente por 

nove membros e um coordenador, mapeia e analisa as produções audiovisuais que envolvem os 

seguintes movimentos sociais: de campo, de periferia, de raça e gênero. Partindo do recorte racial 

e de periferia, onde me enquadro como pesquisador, analisamos o conteúdo de quatro vídeos: 

“Odò Pupa: Lugar de Resistência”, “OuvidoChão: Identidades Quilombolas”, “Entremarés” e 

“Cidade ao Redor: Ribeirão dos Padilhas”. A referência da observação foi um material/documento 

de análise, que considera aspectos-base da narrativa audiovisual, dos movimentos sociais e da 

cidadania - o documento foi produzido pelo GP NAC. Como o grupo é integrado por estudantes 

de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, a proposta é realizar a pesquisa do 

material sob o olhar de cada uma das áreas da comunicação. Eu, no jornalismo, contribuí em 

especial observando a composição das narrativas. Neste sentido, buscando vídeos que atendam 

ao movimento/luta social e que fujam do modelo hegemônico de contar histórias. O trabalho do 

GP NAC envolveu duas etapas. Na primeira, foi realizado o mapeamento e as análises das 

produções. Todos os vídeos, incluindo os de outros recortes, estão disponíveis na internet, 

principalmente nas plataformas de compartilhamento, como o Youtube. A segunda parte são as 

conversas com os realizadores das produções e os movimentos sociais retratados. Isto porque não 

basta apenas nosso olhar pela pesquisa. É necessário entender a motivação, o objetivo final, as 

expectativas dos envolvidos e o contexto em que se enquadra cada narrativa, e isto só pode ser 

descrito pelos próprios produtores e personagens. 
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O presente trabalho teve como escopo central a análise da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (STF) no que diz respeito ao Estatuto dos Congressistas observado sob a ótica do conceito 

de Catimba Constitucional, cunhado por Rubens Glezer. Para o autor, Catimba Constitucional é, 

em linhas gerais, característica da ação de agentes públicos que viola  intencionalmente os valores 

do jogo político sem violar as regras. Caso sistemática, a catimba tem o condão de deteriorar o 

jogo democrático, a ponto de o deixar de ser. Em razão do risco que representa à democracia, 

justifica-se o seu estudo. Esta análise, portanto, se propôs, através de uma revisão bibliográfica 

dos principais marcos teóricos – Constitutional Hardball de Mark Tushnet e Catimba 

Constitucional de Rubens Glezer – e da análise das decisões proferidas pelo Tribunal Pleno acerca 

do Estatuto dos Congressistas entre 2014 e 2021, a compreender melhor o fenômeno descrito e o 

seu estágio, com o fito de responder a seguinte questão a catimba constitucional é, no momento, 

parte do jogo ou, por sua conta, o jogo já é outro? Como objetivos da pesquisa elencou-se i) expor 

o conceito de Catimba Constitucional; ii) analisar a jurisprudência do Tribunal Pleno do  STF no 

período de 2014 a 2021 no que diz respeito ao Estatuto dos Congressistas; iii) verificar se há 

incidência de catimba nas decisões proferidas pela corte; iv) compreender o fenômeno da catimba 

no objeto determinado. Partiu-se da hipótese inicial de que há catimba nas decisões proferidas 

pelo STF. No entanto, após consideradas mais de oitenta decisões proferidas pelo Tribunal Pleno,  

no que tange ao Estatuto dos Congressistas e analisadas as treze decisões nas quais se poderia 

observar catimba, apesar de a hipótese ter se confirmado e catimba ter sido identificada, percebeu-

se que ser antes uma exceção do que uma regra nas deliberações da Corte Constitucional. Isso se 

justifica no fato de a catimba ser mais facilmente identificada em decisões monocráticas, em razão 

da sua natureza, ao passo que as analisadas pelo Pleno são mais propensas a divergências e, por 

consequência, acaba por dificultar a efetivação da catimba constitucional. 
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A promulgação do novo CPC (2015) revigorou o interesse dos juristas brasileiros acerca dos 

negócios jurídicos processuais, suscitando infindáveis discussões sobre suas vantagens e limites. 

O antigo código já previa a celebração de negócios desse teor, todavia, a matéria fora pouco 

explorada pela doutrina e pelos operadores do Direito. Com a introdução dos negócios processuais 

atípicos a chama se reacendeu, trazendo novas e mais instigantes discussões. Isso porque com a 

atipicidade veio a insegurança e o receio de maiores abusos na lide. Tratando-se de uma figura 

tipicamente pertencente ao direito material, mas dispondo sobre questões de natureza processual 

- inclusive matérias de interesse público -, o negócio processual requer uma análise duplamente 

rigorosa, sob o prisma da boa-fé. Tendo isso em vista, a presente pesquisa se propôs a investigar 

a efetividade da boa-fé objetiva como limitadora da autonomia privada na realização de negócios 

processuais. O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, partindo de aspectos gerais da boa-

fé objetiva, para então compreender a sua aplicação no Direito Processual Civil, em especial 

quanto aos limites da autonomia privada na celebração de negócios jurídicos de natureza 

processual. O procedimento de pesquisa empregado foi o documental indireto, por meio de análise 

de bibliografia pertinente ao tema. De início, viu-se que a presença da boa-fé, ainda que em uma 

forma um tanto subjetivada, no Direito Processual Brasileiro tem grande influência de 

ordenamentos mais antigos, como o Português, havendo ainda indícios de repressão ao uso 

abusivo do direito de ação e das vias processuais desde a Roma antiga. Além disso, percebeu-se 

que, ao contrário do direito material, em que predomina a racionalidade da proteção à boa-fé e ao 

sujeito vulnerabilizado, na seara processual o objetivo principal é a punição à parte que viola o 

princípio e a proteção de um interesse coletivo. A racionalidade dos negócios processuais também 

remete a distantes períodos históricos, com sístoles e diástoles da autonomia privada. Nessa toada, 

houve um processo de relativização de direitos e garantias processuais antes compreendido como 

indisponíveis, no intento de possibilitar uma melhor adequação da tutela jurisdicional ao caso 

concreto, facilitando e acelerando a resolução da lide, além de economizar tempo e dinheiro ao 

Estado-juiz. Entretanto, percebeu-se também que o seu mau uso pode causar danos ainda maiores 

do que os que ensejaram a ação, o que por si só demonstra a necessidade da aplicação da boa-fé 

objetiva a esses negócios. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1498 

TRANSPORTE COLETIVO 4.0 

Nº 202212658 

Autor(es): Byron Miguel Buiar de Souza 

Orientador(es): Cassius Tadeu Scarpin 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Industria 4.0, Internet Das Coisas, Transporte Público 

 

A inovação na gestão da informação e dos dados advinda da Internet das Coisas (Internet of 

Things - IoT) está alavancando cada vez mais a criação de tecnologias que facilitam a vida das 

pessoas, principalmente no que se refere ao transporte público. O termo IoT é a tecnologia que 

interliga objetos que possuem conexão com a internet e conseguem transmitir dados em tempo 

real com uma grande central de processamento para que esses dados sejam armazenados e 

processados gerando informações para tomadas de decisões e planejamentos estratégicos. Esta 

tecnologia está presente em vários momentos do cotidiano das pessoas, desde o smartphone, com 

propragandas direcionadas conforme o interesse do usuário, até o aparelho de televisão, que 

consegue entender as preferências e direcionar programas que possam interessar o seu 

telespectador. O objetivo desta pesquisa, sob a ótica da esfera pública, era pesquisas como essa 

tecnologia conseguiria promover diversas facilidades e melhorias para o transporte integrado da 

região metropolitana de Curitiba. A partir da análise de estudos relacionados com o roteiro dos 

usuários, tempo de espera nos pontos e terminais de ônibus, volume de utilização em horários 

específicos, tempo médio de viagem, entre outros estudos, pretendeu-se mapear as informações 

relevantes para as tomadas de decisão referentes a operação do Transporte Coletivo. Dessa forma, 

viu-se que as políticas de oferta de ônibus e o volume da demanda dos usuários são pontos 

importantes na organização das empresas que controlam o transporte público. Seguindo esse 

contexto, foram estudadas as difernetes tecnologias presentes hoje no mercado nacional e 

internacional e como elas podem ser melhoradas com ferramentas de IoT. Nesta comparação, 

pretendeu-se realizar uma simulação computacional utilizando os dados de demanda de 

passageiros da linha Ligeirão-Boqueirão, capturados em julho de 2016, pela empresa operadora. 

Os resultados, ainda prelimiinares e incompletos, serão analiados para compreender o quão 

viáveis são para implementação. A avaliação do desempenho foi realizada a partir do tempo de 

espera dos passageiros. 
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O projeto teve como foco de pesquisa o trabalho e a precarização em suas várias vertentes. Ao 

longo da história o trabalho foi visto ora como a privação da autonomia das pessoas, como castigo, 

redenção, ora como fator de bem-estar, equilíbrio e moralidade. Também tem representado fonte 

de muitos bens para uns e de venda da força de trabalho para outros. Já na contemporaneidade os 

modos de trabalhos se transformam, a introdução das máquinas e, posteriormente, o 

desenvolvimento tecnológico acentua por um lado a ampliação da produção e de bens materiais 

e, por outro, o desemprego e a população de excluídos do mercado de trabalho, no Brasil, mas 

também em diferentes países. Com isso os empregos a qual poderíamos estar por mais tempo, se 

reduzem a trabalhos temporários em decorrência da flexibilização e da alta tecnologia. Tal 

movimento leva a perda de direitos, informalidade e relações precarizadas. Assim, a pesquisa 

buscou compreender as diferentes abordagens metodológicas de pesquisa e especificamente 

aplicar a metodologia da Revisão Sistemática de Literatura (RSL) ao problema da precarização 

do trabalho. A Revisão Sistemática de Literatura permitiu investigarmos esse tema na literatura e 

fontes de dados já existentes, não delimitando apenas a uma conclusão, uma vez que permite a 

partir de determinado foco e recorte, reunir os diferentes estudos, autores, metodologias e 

resultados sobre determinado tema. Nessa etapa do trabalho atuei diretamente na primeira etapa 

da RSL que constou de uma pesquisa exploratória para aproximação com autores e conceitos da 

precarização do trabalho a fim de estruturar o protocolo de pesquisa.  A precarização refere-se a 

uma situação geral de escassez, insuficiência, desestabilização, falta de reconhecimento e apreço 

social e corresponde a certo “modo de vida” caracterizado pela falta de condições mínimas, que 

permitam ao ser humano ser um sujeito individualmente ativo (Pialarissi,2017). Entre os 

principais autores que abordam a precarização do trabalho, no Brasil, destacamos Ricardo 

Antunes e Graça Druck. Além do Brasil, ressaltamos estudos principalmente no Canadá e 

Espanha, especialmente a partir de 2012. 

Com essas leituras foi possível a definição do protocolo incluindo: objetivos, questões de 

pesquisas, período da pesquisa, palavras-chave e critérios de inclusão e exclusão. 
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Em meados de 2005, a profissão digital influencer - indivíduo que produz conteúdo em redes 

sociais, forma opinião e influencia o estilo de vida das pessoas - passou a ser exercida pelas 

crianças e adolescentes. Diante disso, surgem questionamentos de como as garantias deste grupo 

vulnerável podem ser protegidas no ambiente digital, sobretudo os direitos ao desenvolvimento, 

personalidade, privacidade, autodeterminação, proteção de dados pessoais (LGPD) e a não 

submissão ao trabalho infantil. Igualmente, as relações familiares se complexificaram, emergindo 

uma nova dimensão a ser regulamentada: o papel familiar na salvaguarda dos direitos dos infantes 

influencers, incluindo o exame da responsabilização dos pais devido a exploração, exposição 

inadequada e sexualização precoce. Nesse contexto, a presente pesquisa analisa o aparato jurídico 

e o papel familiar quanto à proteção aos direitos das crianças e adolescentes que atuam como 

influencers digitais. Para tanto, foram utilizados o método dedutivo e estudo de caso. O primeiro 

serviu para análise do conteúdo geral - os direitos das crianças e adolescentes - ao tema em si - as 

garantias dos digitais influencers mirins e a função familiar em sua proteção - e o segundo pautou-

se no exame de casos concretos. Foram utilizados manuais sobre o assunto, a legislação brasileira 

e internacional, artigos jurídicos, notícias e jurisprudência. A partir das reflexões realizadas, 

constatou-se que os responsáveis legais, o Estado e a sociedade civil devem prezar pelo melhor 

interesse das crianças e adolescentes. Sendo dever da família possibilitar que estes possam 

desenvolver sua personalidade, sem os submeter a atividades que causem prejuízo a sua saúde e 

educação, respeitando sua autodeterminação. Contudo, a legislação que versa sobre os direitos 

dos influencers mirins e o respectivo papel familiar na proteção destes quase inexiste. Embora 

nesse cenário estejam presentes contratos lucrativos, por exemplo, não há normas que 

estabeleçam como a oitiva do infante deve ser realizada pelos familiares quando de sua 

contratação - se deve-se considerar a idade, capacidade civil e/ou maturidade - e tampouco define-

se quando os pais devem ser responsabilizados por os submeter a cláusulas abusivas. Em 

decorrência, as entidades estatais podem assegurar os direitos desse grupo a partir da interpretação 

e aplicação de normas existentes destinadas a crianças e adolescentes no geral. Assim, conclui-se 

que a função familiar na salvaguarda dos direitos dos infantes influencers é ampla, mas não 

positivada, devendo esta lacuna ser preenchida. 
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O uso de canções na sala de aula de línguas adicionais tem-se mostrado uma ferramenta comum 

e eficiente, o que reflete na constante presença de práticas musicais em diversos métodos de 

ensino de línguas, como demonstra Karyn ao analisar 19 livros didáticos de ensino de alemão e 

constatar a presença de atividades relacionadas com música em 17 deles (KARYN 2006: 549). 

Em sua pesquisa, a autora fez o levantamento de 140 canções, sendo 52 de cunho didático, 30 de 

cunho popular (Volkslieder) ou infantil e 66 canções autênticas de outros gêneros, sendo a maioria 

anteriores a 1989. Mesmo considerando esse número significativo de livros didáticos que 

possibilitam o trabalho com música em sala de aula, tais canções acabam ficando restritas a seus 

métodos, o que dificulta o acesso daqueles e daquelas que não utilizam material didático 

convencional. Tal fato corrobora a importância do levantamento de canções didáticas já existentes 

que não estejam vinculadas à livros didáticos específicos. Em nossa pesquisa, elencamos 34 

canções de cunho didático, sendo 24 do autor Uwe Kind e 10 dos autores Detlev Wagner e Petra 

Zeigler e, embora tais canções tenham mais de quarenta anos, elas ainda oferecem um rico 

material a ser explorado no ensino e na aprendizagem de alemão. Como tal material é de difícil 

acesso, entendemos ser bastante importante resgatar tais canções, criar arranjos para as mesmas, 

de forma que possam ser utilizadas em sala de aula e disponibilizadas para uso através do Smule 

e do YouTube. Em um primeiro levantamento dos dados, constatou-se que a maioria das canções 

ainda são pouco conhecidas, daí selecionamos para os arranjos as canções com potencial de serem 

utilizadas em contextos iniciais de aprendizado. São elas : (1) Ich bin Ausländer (und spreche 

nicht gut Deutsch), (2) Wie heißt das auf Deutsch?, (3) Ich komme aus Bonn e (4) Wo haben Sie 

Deutsch gelernt?. Definidas as 4 canções, iniciou-se o processo de criação dos arranjos, através 

do uso do software Musescore 2, e da confecção dos materiais complementares. De forma a 

garantir o amplo alcance destes, utilizou-se as plataformas YouTube e Smule, nas quais podem 

ser acessados o vídeo musical e o playback, respectivamente, possibilitando o uso em qualquer 

ambiente e por qualquer perfil de usuário (professor, aluno, etc). As canções Ich bin Ausländer e 

Ich komme aus Bonn já foram utilizadas pelo professor em sala de aula, obtendo um ótimo 

feedback por parte dos alunos e das alunas que participaram. 
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O presente trabalho tem por objetivo traçar um panorama sobre a incidência da boa-fé objetiva na 

fase pré-contratual e identificar qual é a natureza da responsabilidade civil ocorrida nessa fase à 

luz do direito privado nacional. Utilizou-se, para tanto, na maior parte, a metodologia dedutiva, 

partindo-se dos conceitos gerais de boa-fé objetiva para, então, analisar a situação específica. 

Através da pesquisa por documentação indireta, com amplo levantamento bibliográfico, 

investigou-se qual dos regimes jurídicos de responsabilidade presentes no direito civil é aplicável 

à responsabilidade civil pré-contratual, tendo em vista as consequências legais da adoção de cada 

uma das posições, sobretudo quanto ao prazo prescricional. Nesse sentido, o estudo perpassou 

por três aspectos principais. Primeiramente, examinou-se a atuação da boa-fé objetiva nas 

relações pré-contratuais, verificando que esta atua tanto como forma de interpretação e integração 

do negócio jurídico quanto como fonte de deveres jurídicos e limitação ao exercício de direitos 

subjetivos, proibindo comportamentos contraditórios e enganosos, o que impõe a tutela da 

responsabilidade civil no caso de sua frustração, ainda que durante a fase de negociação. Em 

segundo lugar, levantou-se, a partir do panorama doutrinário, três hipóteses alternativas com 

relação à natureza da responsabilidade pré-contratual: a) a assimilação como forma de 

responsabilidade civil contratual, b) a incorporação na responsabilidade civil extracontratual, ou 

c) a gênese de uma responsabilidade civil sui generis, incompatível com as demais. Observou-se 

que a doutrina majoritária tem se filiado à primeira hipótese, entendendo que, mesmo não havendo 

contrato, há relação obrigacional em que incide os deveres provenientes da boa-fé objetiva, tal 

como na fase pós-contratual, baseado sobretudo na frustração da confiança entre os negociantes. 

Por fim, em terceiro lugar, verificou-se, através do método indutivo, com a análise de casos 

concretos, o tratamento e a evolução da jurisprudência em relação a essa problemática. Concluiu-

se, assim, que o STJ pacificou o entendimento acerca da dualidade do sistema de responsabilidade 

civil no país, aplicando à responsabilidade delitual o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, 

CC) e à responsabilidade contratual o prazo residual decenal (art. 205, CC). Além disso, verificou-

se que o STJ, nos últimos anos, veio a compreender que a responsabilidade civil pré-contratual 

possui a natureza contratual, adotando o entendimento da doutrina majoritária acerca do tema. 
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A possibilidade de reconhecimento da união estável simultânea a outros vínculos, sejam eles 

igualmente de união estável ou matrimoniais, é discussão acalorada nos debates doutrinários 

refletida na inexistência de pacificação de entendimento jurisprudencial. Neste contexto, 

relativizando o princípio da monogamia em benefício à primazia da realidade e à proteção da 

dignidade da pessoa humana, os tribunais vinham por vezes assentando a possibilidade de 

reconhecimento da união estável paralela ao casamento, atentando-se às peculiaridades do caso 

concreto e conferindo ao (à) convivente os direitos que cabem ao (à) cônjuge. Recentes decisões, 

como a tese de repercusão geral 529,  consagraram a monogamia em detrimento à posição de 

reconhecer a possibilidade de mais de uma união estável concomitante, não prevalecendo, pois, a 

consideração de eventual autonomia das partes e o direito à autodeterminação. Nada obstante, as 

consequências práticas da adoção de ambos os posicionamentos acarretam, em alguns casos 

concretos, o fortalecimento de estruturas patriarcais, tolhendo direitos de mulheres. A pesquisa 

analisou decisões judiciais que reconheceram a existência de vínculo conjugal concomitante à 

união estável e as suas implicações jurídicas às partes envolvidas, sobretudo com enfoque na 

posição da mulher - esposa e amante. Partiu-se do pressuposto de que a relação heterossexual, 

tanto a legítima, quanto a extraconjugal, não é composta por sujeitos de direito em pé de 

igualdade, considerando a posição de inferioridade da mulher em detrimento do homem no que 

concerne à remuneração no mercado de trabalho e inclusive em situações de violência doméstica 

e sexual, das quais as mulheres são as maiores vítimas. O que possibilitou, ao final, refletir, 

traçando possibilidades de resposta, se o reconhecimento da união estável concomitante ao 

casamento tem sido benéfico aos direitos das mulheres, ou se tem servido apenas como mais uma 

forma de legitimação e perpetuação da cultura patriarcal. A principal conclusão extraída é de que 

a análise da natureza da concordância da mulher quanto ao relacionamento extraconjugal depende 

intimamente da ponderação atenta do caso concreto e das provas, para que possam os julgadores 

aferir a realidade da relação conjugal e a existência ou não de fatores alheios à autodeterminação 

das partes que estejam influenciando a decisão delas em aceitar o relacionamento extraconjugal 

cujo reconhecimento como união estável paralela se encontra sob julgamento. 
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O BEM VIVER E A CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

Nº 202212674 

Autor(es): Raquel Dias Vieira 

Orientador(es): Ana Josefina Ferrari 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC UFPR TESOURO NACIONAL 

Palavras-chave: Bem Viver, Colonialismo, Cultura 

 

Plano : O bem viver e a cultura afro-brasileira 

Objetivos 

Analisar e delimitar quais são as teorias do Bem Viver na América Latina; 

Compreender as propostas das éticas do Bem viver latinoamericanas; 

Observar e analisar como é dita a relação que o ser humano estabelece com a água nas narrativas 

de matriz africana no Brasil; 

Analisar como algumas destas narrativas de matriz africana se constituem como uma ética que 

permeia a cultura brasileira; Anordamos  a  construção da imagem da mulher através dos tempos, 

como era vista nos primórdios da humanidade, e como isso foi se modificando, entendendo esse 

processo, partimos para a temática das lendas africanas sobre as Iabás, ao longo do percurso 

recorremos a leituras de livros que continham a temática, também encontramos vídeos, e figuras 

como Dona Cici, mulher, contadora de histórias, e mestre em griô baiana, no qual apresentamos 

ao longo do trabalho. A construção se deu por observações de relatos e leituras, escolhemos uma 

figura específica para ser trabalhado ao longo do texto, no qual, foi Iemanjá, uma orixá africana. 

Trabalhamos toda a narrativa que abrange a construção da imagem de Iemanjá, imagem cultuadas 

na África e no Brasil, e também todo o processo histórico que resultou no embranquecimento 

dessa imagem no Brasil por conta do colonialismo.  Com relação só bem viver, encontramos na 

figura de Iemanjá a exemplificação dessa relação homem-natureza, no qual há estabelecido 

respeito, nas lendas que trabalhamos, podemos observar uma figura pra humana ora "grande 

peixe", uma mãe cujo os filhos são peixes como a tradução de seu próprio nome. Como abordado 

pelo bem viver a relação do homem e com a natura seria de uma co-criação, trazendo uma nova 

forma de sociedade, sem amparos no capacitismo e consumismo, mas de respeito a cada ser 

existente. 
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O UNIVERSO FÍSICO, SIMBÓLICO, SENSORIAL E SOCIAL DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS: ANÁLISE DOS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS PARA O GUIA 

PAISAGÍSTICO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE CURITIBA 

Nº 202212675 

Autor(es): Giulia Vendrami Gomes 

Orientador(es): Alessandro Filla Rosaneli 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Arquitetura, Espaço Público, Paisagem Urbana 

 

Esta pesquisa propôs o desenvolvimento de um guia paisagístico que contemplou sete espaços 

públicos de Curitiba: (I) Praça Santos Dumont, (II) Praça General Osório, (III) Rua Comendador 

Araújo, (IV) Rua XV de Novembro, (V) Praça Zacarias, (VI) Rua Barão do Rio Branco e (VII) 

Praça Eufrásio Correia; com foco na apreensão das especificidades da paisagem urbana por meio 

da investigação da materialidade e da história da arquitetura que os emolduram. Este trabalho 

integra os estudos elaborados no grupo de pesquisa Observatório do Espaço Público, do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná. A criação do guia 

paisagístico teve como objetivo disponibilizar para a sociedade informações relevantes e 

confiáveis, em linguagem acessível, através de diversos tipos de publicações referenciais sobre 

os temas levantados. Para tanto, inicialmente, foi realizada uma pesquisa de campo, que contou 

com roteiros e percursos pré-estabelecidos, onde visou-se analisar os aspectos físicos das 

edificações e realizar o seu registro fotográfico. A partir dessa pesquisa primária, foram 

selecionados os edifícios mais impactantes em relação à paisagem para serem submetidos a uma 

pesquisa secundária de levantamento de informações históricas destas edificações lindeiras aos 

espaços. Após as pesquisas foi constatada uma ausência de levantamentos históricos certificados 

sobre as edificações da paisagem curitibana e também uma descontinuidade da arquitetura, em 

que as obras mais recentes se chocam com as antigas, sendo os cenários dos espaços pesquisados 

compostos de múltiplas linguagens arquitetônicas. Como resultados, foram realizados e 

disponibilizados os guias paisagísticos dos espaços públicos escolhidos e listados acima em 

formato de texto acompanhado de imagens e em formato de podcast acompanhado de um mapa 

interativo com rota a ser seguida pelo ouvinte. Os guias podem ser acessados no site do 

Observatório do Espaço Público dentro da aba Projetos, do item Pesquisa e do botão Guia 

Paisagístico dos Espaços Públicos de Curitiba 

(https://www.observatoriodoespacopublico.com/guia-paisagistico). 
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A RELIGIOSIDADE POPULAR ATRAVÉS DE IMAGENS E O POTENCIAL DA 

FOTOGRAFIA PARA AS REFLEXÕES ANTROPOLÓGICAS 

Nº 202212679 

Autor(es): Camila Fernanda Vaneti 

Orientador(es): Liliana de Mendonca Porto 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Antropologia Visual E Da Imagem, Memória, Religiosidade 

 

O projeto em questão teve como objetivo principal a articulação entre antropologia com 

fotografia, religiosidade e cura, sacralização do cotidiano, maternidade e memória. A fim de 

exprimir como esses elementos podem se alinhar com a disciplina, foi produzida uma coleção de 

livros composta por 3 volumes, cada um com fotos de uma das Benzedeiras do Vale do 

Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí - MG, que foram fotografadas por Lori Figueiró: Dona Vera 

Lúcia Marques, Dona Blandina Silva Souza, e Dona Generina Isidorio Silva. O projeto dessa 

forma, pretendeu também homenageá-las em vida, visto que as três já são senhoras de idade 

avançada, pois elas representam a importância da religiosidade do catolicismo popular para essa 

comunidade. 

Para a construção desses livros contamos com uma equipe multidisciplinar articulada com o 

MAE, que contou com alunas e alunos oriundos de diversas graduações e um do ensino médio. 

Após a seleção conjunta das imagens que entraram na coleção, as equipes foram divididas em 

dois blocos, numa articulação metodológica conjunta entre os responsáveis pela parte escrita 

acadêmica e os responsáveis pela parte gráfica. Foi acordado que os textos seriam coletivos, 

entretanto, dividiram-se duplas, as quais, ficariam responsáveis principais em uma das 3 

temáticas, entre "Religiosidade popular e cura"; "Estética e materialidade na religiosidade 

popular"; e "Antropologia e fotografia". Ingressei em setembro de 2021 e, após construção dessas 

dinâmicas, escolhi a 3ª temática.  

Assim sendo, minha participação se expressou na construção do texto apresentado no terceiro 

livro da coleção, protagonizado pelas fotos da Benzedeira Dona Generina. O texto teve um viés 

de revisão bibliográfica e demonstrou o potencial construtivo do uso da fotografia em trabalhos 

antropológicos. No trabalho de Figueiró, essa associação etnográfica é nítida na riqueza de 

detalhes que as compõem. Minha escrita fez uma retomada histórica dessa relação, que culminou 

na Antropologia Visual. Perpassa uma leitura crítica sobre os usos fotográficos na antropologia, 

interpretando como a construção dessas imagens, como as poses, ou mesmo a relação estabelecida 

entre quem é fotografado e que fotografa, exprime, por vezes, um olhar etnocêntrico e enviesado. 

E demonstra como as fotos de Figueiró têm um objetivo contrário, desestigmatizando as práticas 

de sacralização do cotidiano dessas três mulheres e de suas comunidades. Retira-se, assim, esse 

grupo de uma ótica da ausência e da pobreza, transformados pelas lentes dele em contextos de 

riqueza cultural e abundância. 
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ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PRECOCE: INTRODUÇÃO TEÓRICA E 

PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO 

Nº 202212683 

Autor(es): Camille Souza de Oliveira 

Orientador(es): Claudia Helena Daher 

Evento: EVINCI 
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ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PRECOCE: INTRODUÇÃO TEÓRICA E 

PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO 

O ensino de língua estrangeira tem se mostrado muito proveitoso para o desenvolvimento infantil, 

o contato com outras línguas sensibiliza às diferentes culturas e incentiva a comunicação, 

tornando a criança um adulto mais confiante e empático. Neste sentido, procuramos entender 

sobre o ensino de língua estrangeira precoce, através do estudo da relação entre o ensino, a língua 

e a criança. Propusemos uma introdução ao tema a partir de uma pesquisa bibliográfica. Em um 

primeiro momento, tratamos da aquisição da língua materna, uma introdução às principais teorias: 

behaviorismo radical de Skinner (1904-1990), Gerativista de Chomsky (1928), construtivista 

cognitivista e interacionista com os seus respectivos precursores: Piaget (1896-1980) e Vygotsky 

(1896-1934). Para abordar o ensino de língua estrangeira precoce apresentamos na segunda parte 

deste trabalho a questão do período crítico desenvolvida por Lenneberg e que exerce grande 

influência nas concepções de aquisição de primeira língua e de segunda língua, uma vez que 

defende períodos mais e menos eficientes para se adquirir linguagem, portanto, uma realidade 

homogeneizante e limitadora deste processo. Em oposição ao aspecto limitador do período crítico, 

na mesma seção do trabalho, trazemos a diferença entre aquisição e aprendizagem feita por 

Krashen (1941) e a teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1943) que propõe de certa forma 

como Krashen, a diferença na maneira como as pessoas aprendem. Em um terceiro momento, 

delimitamos a língua estrangeira (LE) em relação a língua 1 e língua 2 (L1 e L2), o perfil da 

criança, suas demandas no aprendizado de LE e algumas propostas de ensino que correspondem 

a este público. Como resultado observamos que as teorias de aquisição de primeira língua exercem 

grande influência nos estudos de aquisição de segunda língua e tanto as investigações de aquisição 

de  L1 quanto de L2 influem nas propostas de ensino de língua estrangeira para crianças. Por fim, 

concluímos que o ensino precoce de LE é vantajoso para o desenvolvimento individual e social 

da criança, logo, deve ser incentivado  nas escolas, oportunizando o contato com as línguas às 

nossas crianças em benefício de todos. 
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EDUCAÇÃO E ESCOLA: DIÁLOGOS ENTRE UNIVERSIDADE E OS TERRITÓRIOS 

- DIREITOS HUMANOS E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

Nº 202212684 

Autor(es): Bruna Lais de Souza 

Orientador(es): Adalberto Penha de Paula 

Evento: EVINCI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBIC CNPQ ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Educação Do Campo, Intolerância Religiosa 

 

As ações desta pesquisa são um recorte temático do projeto intitulado “Educação e Escola: 

diálogos entre universidade e os territórios”, que realiza atividades a partir do contexto das 

populações do campo, das águas e das florestas e objetiva identificar as práticas sociais, culturais 

e educativas do território a partir da relação escola e comunidade. Diante do interesse das alunas 

participantes, realizou-se o recorte temático: Direitos Humanos, LGBTQIA+, Intolerância 

Religiosa e Racismo onde cada aluna desenvolve suas atividades conforme um destes temas. O 

objetivo geral deste recorte temático é conhecer como os estudantes e educadores/as do Colégio 

Estadual do Campo Contestado, localizado no município da Lapa-PR percebem no cotidiano a 

questão LGBTQIA+, a Intolerância Religiosa e o Racismo. No que se refere ao tema deste plano 

de trabalho o objetivo específico é identificar como os estudantes e educadores/as do Colégio 

Estadual do Campo Contestado, localizado no município da Lapa-PR percebem no cotidiano a 

questão da intolerância religiosa. Justifica a escolha deste recorte por interesse pessoal e por 

perceber que na sociedade é um tema muito presente que precisa mais discussões e conhecimento 

e que também pode estar no cotidiano da escola. A trajetória da pesquisa se mobiliza a partir da 

seguinte questão: Existem práticas de intolerância religiosa no ambiente escolar?. A pesquisa é 

de natureza exploratória e explicativa, enquanto procedimentos buscamos realizar estudos 

bibliográficos, uso de questionário e diálogo com a comunidade escolar. Os resultados parciais 

são: delimitação do recorte temático, aprofundamento das questões relacionadas ao recorte 

temático como leituras de textos em sites, assistir filmes longos e curtos. No que ser refere a 

intolerância religiosa identificamos que é um problema muito grande na sociedade e que é preciso 

pensar caminhos de superação. Pesquisar este tema pode contribuir na minha formação e dos 

demais participantes do projeto e dar mais conhecimento para falar mais sobre assuntos que pouco 

são debatidos na escola.  
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As ações desta pesquisa são um recorte temático do projeto intitulado “Educação e Escola: 

diálogos entre universidade e os territórios”, realiza atividades a partir do contexto das populações 

do campo, das águas e das florestas e objetiva identificar as práticas sociais, culturais e educativas 

do território a partir da relação escola e comunidade. Diante do interesse das alunas participantes, 

realizou-se o recorte temático: Direitos Humanos, LGBTQIA+, Intolerância Religiosa e Racismo 

onde cada aluna desenvolve suas atividades conforme um destes temas. O objetivo geral deste 

recorte temático é conhecer como os estudantes e educadores/as do Colégio Estadual do Campo 

Contestado, localizado no município da Lapa-PR percebem no cotidiano a questão LGBTQIA+, 

a Intolerância Religiosa e o Racismo. No que se refere ao tema deste plano de trabalho o objetivo 

específico é identificar como os estudantes e educadores/as do Colégio Estadual do Campo 

Contestado, localizado no município da Lapa-PR percebem no cotidiano a o acismo e suas formas 

de discriminação e violência. Justifica a escolha deste recorte por interesse pessoal, sofri racismo 

na infância e sempre quis me aprofundar sobre este assunto. A trajetória da pesquisa se mobiliza 

a partir da seguinte questão: Existem práticas de racismo no ambiente escolar?. A pesquisa é de 

natureza exploratória e explicativa, enquanto procedimentos buscamos realizar estudos 

bibliográficos, uso de questionário e diálogo com a comunidade escolar. Os resultados parciais 

são: delimitação do recorte temático, aprofundamento das questões relacionadas ao recorte 

temático como leituras de textos em sites, assistir filmes longos e curtos. No que ser refere ao 

racismo ainda é algo muito crítico no Brasil e que deve ser combatido e superado na sociedade e 

na escola. 
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EDUCAÇÃO E ESCOLA: DIÁLOGOS ENTRE UNIVERSIDADE E OS TERRITÓRIOS 

- DIREITOS HUMANOS E DIREITOS LGBTQIA+ 

Nº 202212686 

Autor(es): Maria Beatriz Dias dos Santos 

Orientador(es): Adalberto Penha de Paula 
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As ações desta pesquisa são um recorte temático do projeto intitulado “Educação e Escola: 

diálogos entre universidade e os territórios”, que realiza atividades a partir do contexto das 

populações do campo, das águas e das florestas e objetiva identificar as práticas sociais, culturais 

e educativas do território a partir da relação escola e comunidade. Diante do interesse das alunas 

participantes, realizou-se o recorte temático: Direitos Humanos, LGBTQIA+, Intolerância 

Religiosa e Racismo onde cada aluna desenvolve suas atividades conforme um destes temas. O 

objetivo geral deste recorte temático é conhecer como os estudantes e educadores/as do Colégio 

Estadual do Campo Contestado, localizado no município da Lapa-PR percebem no cotidiano a 

questão LGBTQIA+, a Intolerância Religiosa e o Racismo. No que se refere ao tema deste plano 

de trabalho o objetivo específico é identificar como os estudantes e educadores/as do Colégio 

Estadual do Campo Contestado, localizado no município da Lapa-PR percebem no cotidiano a 

questão LGBTQIA+. Justifica a escolha deste recorte por interesse pessoal e por perceber que na 

sociedade é um tema muito presente. A trajetória da pesquisa se mobiliza a partir da seguinte 

questão: Existem práticas de violência e e cpreconceito com as pessoas LGBTQIA+ no ambiente 

escolar?. A pesquisa é de natureza exploratória e explicativa, enquanto procedimentos buscamos 

realizar estudos bibliográficos, uso de questionário e diálogo com a comunidade escolar. Os 

resultados parciais são: delimitação do recorte temático, aprofundamento das questões 

relacionadas ao recorte temático como leituras de textos em sites, assistir filmes longos e curtos. 

Até o momento é possível dizer que aprendemos que temos que mudar em muitos quesitos as 

maneiras de tratarmos as pessoas. Conhecer mais sobre este tema pode contribuir na minha 

formação e dar mais conhecimento para falar e combater as práticas discriminatórias. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1511 

CONSTITUCIONALISMO FEMINISTA E ADPF 442: INTERSECÇÕES E 

CONTRIBUIÇÕES 

Nº 202212695 

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: Adpf 442, Constitucionalismo Feminista, Descriminalização Do Aborto 

 

Tratar dos direitos fundamentais das mulheres e da necessidade de requisitar o seu protagonismo 

em discussões que perpassam essa temática é, sem dúvidas, para mentes inquietas que se colocam 

em posição de reflexão epistemológica e que defendem o protagonismo feminino dentro dos mais 

variados espaços públicos. É sob esta perspectiva que o capítulo I deste trabalho tratará do 

constitucionalismo feminista, ressaltando os principais momentos históricos do movimento 

feminista, com a finalidade de evidenciar seu posicionamento questionador sobre a estrutura do 

direito constitucional brasileiro e fonte requisitiva da atuação ativa feminina perante a jurisdição 

constitucional. O constitucionalismo feminista, portanto, é um campo de estranhamento, de 

rebeldia, de transgressão e de disputa por legitimação. E é por assim ser caracterizado que este 

trabalho defende no capítulo II que a discussão sobre a descriminalização até a 12ª semana 

gestacional do aborto no Brasil, proposta na ADPF 442, atualmente em trâmite perante o STF, 

deverá, necessariamente, tomar como fontes prioritárias àquelas que remetem ao 

constitucionalismo feminista. Este artigo, portanto, tem a finalidade de ressaltar, conforme 

proposto no capítulo III, a importância de que as decisões proferidas pelas Cortes brasileiras em 

discussões que envolvam direitos fundamentais das mulheres, em especial o STF, adotem a 

revindicação do constitucionalismo feminista e posicionem as doutrinadoras do direito 

constitucional como protagonistas na fundamentação das decisões judiciais. Diante disso, tem-se 

que a problemática proposta neste trabalho é refletir sobre as intersecções possíveis (e necessárias) 

entre o constitucionalismo feminista e a discussão judicializada sobre a descriminalização do 

aborto no Brasil. Se assim o for, o enfoque da jurisdição constitucional será dado ao protagonismo 

feminino, local de fala e de direito no tocante aos direitos fundamentais das mulheres, 

especialmente ao envolver tema tão polêmico, emblemático e moralizado na sociedade brasileira, 

tal como é o aborto. 
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Este resumo aborda o processo de produção do material gráfico sobre religiosidade popular para 

público não acadêmico foi denominado pela equipe do projeto como: “Santos, ramos e curas, 

benzedeiras do Jequitinhonha”. A construção desse material se deu de forma multidisciplinar e 

colaborativamente a partir dos registros fotográficos das benzedeiras do Vale do Jequitinhonha, 

imagens ricas em cor, significado e cultura, capturadas através do olhar sensível do fotógrafo 

mineiro Lori Figueiró.  

Tendo como base a articulação entre pesquisa e extensão, o projeto foi construído a partir dos 

registros visuais e nos diálogos entre os pesquisadores, fotógrafo e bolsistas, partindo da leitura 

bibliográfica e grupos de discussão para alinhar a dinâmica de trabalho adotada e entender a fundo 

as necessidades projetuais do material.  A partir da definição do material e os focos de pesquisa, 

foram definidos os papéis de cada integrante no processo, sempre visando a cooperatividade e 

colaboração entre os bolsistas.   

Desta maneira a equipe objetivou de início a criação de um Fotobook, uma espécie de livro de 

fotografias acompanhadas de textos produzidos pelos próprios bolsistas. Foram projetados 

digitalmente três livretos denominados, Vera Lucia Marques, Blandina Silva Souza e Generina 

Isidorio da Silva, benzedeiras cujo o processo de benzimentos foi capturado pelo fotógrafo Lori 

Figueiró.  

Posteriormente a equipe do projeto decidiu produzir também uma caixa que conseguisse agregar 

todos os livros físicos, de tal forma que fosse possível identificá-los pela lombada, a fim de fazer 

uma unidade visual e identificação entre as produções. Desta maneira foi desenvolvido um box 

(caixa) que agrupa em sua parte externa referências visuais dos três livros, como suas cores e 

ilustrações, e traz a identidade visual em destaque. 

A paleta de cores elaborada pelas bolsistas Bruna e Marjan logo no início do projeto norteou cada 

livro individualmente e a caixa que a os organiza, esta também foi definida a partir da pesquisa 

em similares e da análise das fotografias, que basicamente partiu do princípio da pregnância 

visual, ou seja as cores mais recorrentes foram a de maior importância para paleta de cores, 

processo similar utilizado na criação da identidade visual (Logotipo) do projeto. 

A diagramação de cada livro onde atuei diretamente possuem particularidades visualmente 

percebidas não somente pela paletas de cores e fotos, mas ta,bém pelos variados ícones 

(ilustrações vetoriais) produzidas pelo bolsista Nader em programas digitais, principalmente os 

santos, terços, velas e flores.  
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As ações políticas brasileiras continuamente vêm adotando uma forte repressão ao tráfico de 

drogas, especialmente nas zonas periféricas do país. A chamada “guerra às drogas”, além de 

acarretar altos gastos com o sistema carcerário, acarreta também na superlotação dos presídios 

brasileiros em que os presos vivem sob condições desumanas. Atualmente, de acordo com o 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), a partir do ano de 2016, o Brasil 

dobrou sua população carcerária e atingiu o terceiro lugar entre os países com maior número de 

presos no mundo. A superlotação dos presídios e o foco de políticas incriminadoras encontram 

um denominador comum: a população jovem, negra e pobre. Em razão disso, este trabalho 

apresenta como temática a Lei de Drogas e o encarceramento em massa feminino. Através da 

mobilização de pesquisas bibliográficas por meio da revisão de literatura, se buscará mesclar o 

ponto de vista teórico de alguns autores com os dados estatísticos do INFOPEN a fim de que seja 

possível analisar de que maneira os critérios de gênero, classe e raça incidem no sistema 

carcerário. Como objetivo, pretende-se a problematização do tema considerando as reflexões de 

gênero, classe e raça, perpassados pelos conceitos de interseccionalidade e por uma breve análise 

acerca das consequências do aprisionamento de mulheres que também são mães e provedoras de 

suas famílias. Acerca dos materiais e métodos de trabalho, será utilizada uma abordagem 

qualitativa exploratória das bibliografias, levando em conta os aspectos sociológicos e 

antropológicos, buscando um embasamento teórico por meio das pesquisas e referências já 

elucidadas no tema tratado. Por fim, serão propostas análises que buscam questionar e repensar a 

questão do encarceramento no Brasil, sob uma perspectiva crítica e, principalmente, 

antidiscriminatória e antiracista. 
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O grupo de Pesquisa Educação e Trabalho tem como objetivo gerar um banco de dados com 

informações a respeito dos processos de inserção e desenvolvimento profissional dos/as 

diplomados/as da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral. A pesquisa, ainda em 

andamento, alcança cerca de 1.810 egressos dos 15 cursos vigentes na universidade, sendo eles 9 

cursos de bacharelado e 6 cursos de licenciatura, das quais 471 egressos responderam ao 

questionário aplicado pelo grupo de pesquisa através da plataforma livre e gratuita Lime Survey 

que tem como objetivo a filtragem dos dados. Este questionário é formado por 116 perguntas, 

variando conforme as respostas dos egressos, sendo elas abertas, fechadas e de múltipla escolha. 

O atual resumo ressalta que a pesquisa tem como finalidade analisar a utilização do tema meio 

ambiente pelos educadores, bem como seus métodos de ensino e suas práticas pedagógicas. O 

grupo de pesquisa certifica que dos egressos respondentes que estão lecionando 46 são mulheres 

e 18 são homens, sendo que 48 dos docentes atuam em instituições públicas, 11 nas instituições 

privadas e 5 nas instituições públicas privadas. Tendo como instrumento, os dados levantados 

pelo grupo, observa-se também que 44 egressos atuam em apenas 1 escola, já que 11 lecionam 

em 2 instituições, 6 em 3 escolas e 3 docentes atuam em 4 ou mais locais. É importante salientar 

que a pesquisa constata que 44 egressos deram continuidade na formação continuada e 20 

docentes não frequentaram esta formação. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, os 

dados já encontrados foram capazes de averiguar diversas questões levantadas pelo grupo além 

das citadas, como a preparação dos egressos em relação ao tema meio ambiente e a escolha dos 

egressos de cursos direcionados ao bacharel para atuar como docentes. 
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O projeto se propôs a realizar uma pesquisa na área de comunicação política, com o objetivo de 

analisar a exploração da telemática, da comunicação multiplataforma, nas estratégias de 

marketing político nas pré-campanhas dos (as) pré-candidatos (as) às eleições brasileiras do pleito 

de 2022. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado uma metodologia própria do Grupo de 

Pesquisa em Comunicação Eleitoral (CEL-UFPR), que realiza uma análise quantitativa e 

qualitativa das campanhas a partir de dezessete categorias temáticas previamente definidas. 

Paralelamente, o grupo de pesquisa também realizou reuniões periódicas de capacitação e 

desenvolvimento do referencial teórico dos integrantes que atuaram nas pesquisas. Por se tratar 

de um estudo prospectivo, houve um acompanhamento dos conteúdos gerados pelos candidatos 

entre o segundo semestre de 2021 e primeiro de 2022, além de notícias que contextualizam o 

cenário político-eleitoral. A pré-campanha refere-se ao fato do período de análise ser anterior às 

campanhas oficiais do primeiro turno, que em 2022 foram estipuladas entre os dias 15 de agosto 

e 30 de setembro. O corpus de análise corresponde aos dados coletados das redes sociais oficiais 

de atores políticos atuantes no estado de São Paulo, com foco naqueles (as) que ocupavam as 

primeiras colocações nas pesquisas de intenção de votos realizadas neste período, além de notícias 

de diversos meios de comunicação que atendam a demanda comunicacional a respeito do contexto 

político do estado. A partir dessa coleta, foi realizado um processo de decupagem, do qual houve 

uma transcrição dos elementos que compõem os conteúdos, que foram submetidos ao processo 

de categorização. Secundariamente, o projeto se propôs a analisar as implicações do discurso 

religioso, suas narrativas e interferência na esfera política e na opinião pública a partir de análise 

de edições, entre o segundo semestre de 2021 até o primeiro semestre de 2022, do Jornal Folha 

Universal, que apresenta uma das maiores tiragens do país e está vinculado à Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD). Tendo em vista a constante profissionalização das campanhas e o 

desenvolvimento de uma esfera digital de debates públicos, observou-se a tendência de 

exploração das mais variadas plataformas de comunicação, de forma segmentada, a fim de 

aumentar a visibilidade e o engajamento positivo. Além disso, foi observado uma frequência de 

discurso político partidário e de desqualificação do espectro político de esquerda nos editoriais 

do Jornal Folha Universal.  
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Nas primeiras décadas do século XX, o Japão emergiu como um império crescente no leste da 

Ásia. A partir desta política, o Japão buscou aumentar sua influência na região realizando sua 

expansão de forma violenta e agressiva. Assim, diante destas expansões regiões do Leste Asiático, 

como Taiwan e a Península Coreana, tornaram-se regiões ocupadas pelos japoneses, tornando 

estas regiões protetorados japoneses, locais em que se impôs um pesado método de “japonização” 

das sociedades locais. Houve a perseguição às tradições não japonesas e o apagamento de parte 

da história destes lugares ocupados na medida em que as tropas japonesas impunham a cultura 

japonesa às populações, e também destruía importantes construções históricas. O período da 

chamada ocupação japonesa, significou para as populações "ocupadas" em um período de 

opressão e terror. Uma destas violações aconteceram quando criou-se o sistema das "mulheres 

conforto”, na justificativa de evitar a formação de um sentimento anti-japonês nos novos 

territórios ocupados, o Japão Imperial instituiu um elaborado sistema de escravidão sexual, para 

limitar saques e estupros por soldados. As mulheres recrutadas forçadamente para aturem no 

sistema eram frequentemente de regiões que já estavam sob domínio o japonês.  

Embora o Japão tenha cometido um grave crime de guerra, a questão permaneceu tabu por muito 

tempo. Estudiosas feministas coreanas argumentam que a sociedade coreana permaneceu em 

silêncio sobre a questão das mulheres de conforto por razões geopolíticas, sociais e culturais. 

Principalmente por se tratar de um país bastante conservador, a castidade é altamente valorizada 

na sociedade coreana. Como resultado, por meio século, essa estigmatização e repressão social 

dissuadiu as mulheres conforto sobreviventes de revelar e compartilhar suas experiências 

dolorosas. Foi somente no final do século XX que as sobreviventes do sistema de mulheres de 

conforto puderam discutir publicamente suas experiências e apresentar pedidos de reparação. 
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A pesquisa objetivou verificar a atuação das mulheres cangaceiras no sertão nordestino durante o 

final do movimento cangaceiro, no início do século XX. Aqui, consideramos o cangaço enquanto 

movimento de revolta contra a opressão das elites sertanejas. O foco da pesquisa era analisar a 

história dessas mulheres enquanto cangaceiras em si mesmas, em vez de percebê-las somente 

como companheiras ou esposas de cangaceiros homens, a fim de priorizar suas vivências e 

autonomia. Para tal, foram estudados relatos pessoais de algumas cangaceiras que sobreviveram 

ao fim do movimento cangaceiro por volta da década de 1940, bem como fontes jornalísticas que 

narraram alguns episódios envolvendo grupos  desse movimento e, por fim, estudos já realizados 

sobre o cangaço e as cangaceiras. Sobre estas últimas, foram estudadas obras acerca da vida dessas 

mulheres, desde antes de seu ingresso no cangaço, até durante e, eventualmente, após sua saída 

do movimento. Nesse sentido, a primeira mulher de que temos conhecimento no cangaço foi 

Maria Bonita, que adentrou o bando de Lampião em 1930 e criou precedente para que mais de 

trinta outras mulheres se tornassem cangaceiras. Uma das conclusões alcançadas com a pesquisa 

foi a percepção de como grande parte da historiografia acerca das cangaceiras, por ser realizada 

a partir da perspectiva de seus companheiros ou outros cangaceiros, foca bastante em seus 

aparatos de feminilidade, deixando de dar a devida atenção à participação dessas mulheres na 

organização dos saques, nos movimentos e nos próprios conflitos armados de que os grupos 

cangaceiros fizeram parte. Ainda, outra conclusão percebida foi de que a entrada de mulheres no 

cangaço, independentemente de ter acontecido de forma voluntária ou forçosa, coincidiu com a 

luta pela emancipação feminina em geral, tendo servido de marco para uma nova organização do 

cangaço em si, e também como um exemplo de rompimento dos papéis previstos para as mulheres 

sob a égide do Código Civil de 1916. 
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A inclusão digital é um instrumento de qualificação social e tem o potencial para melhorar a 

qualidade de vida de todas as pessoas. Ela possibilita que os indivíduos se sintam pertencentes ao 

mundo globalizado, auxiliam o viver independente e favorece o combate ao isolamento e à 

solidão. A importância da inclusão digital se torna ainda mais relevante e evidente no contexto da 

pandemia do da COVID-19, em que o uso da tecnologia tem sido visto como o grande aliado para 

minimizar o isolamento social ao permitir manter as conexões sociais com os amigos e familiares 

que precisam manter as medidas de distanciamento. Ademais, é por meio das tecnologias que é 

possível executar atividades que habitualmente são feitas na comunidade, como as compras, 

pagamentos de contas da casa e consultas de saúde (atualmente feito via teleconsultas). No que 

se refere ao público idoso, a inclusão digital ainda é um obstáculo que precisa ser vencido e, sendo 

assim, na busca por minimizar as dificuldades e favorecer o maior contato dos idosos com a 

tecnologia esse projeto tem como objetivo principal, instrumentalizar, presencial e/ou 

remotamente, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos quanto a aquisição conhecimento, 

habilidades, atitudes positivas e utilização independente de dispositivos tecnológicos e 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  A importância da inclusão digital se torna 

ainda mais relevante e evidente no contexto da pandemia do coronavírus, em que o uso da 

tecnologia tem sido visto como o grande aliado para minimizar o isolamento social ao permitir 

manter as conexões sociais com os amigos e familiares que precisam manter as medidas de 

distanciamento. Ademais, é por meio das tecnologias que é possível executar atividades que 

habitualmente são feitas na comunidade, como as compras, pagamentos de contas da casa e 

consultas de saúde (atualmente feito via teleconsultas). 
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A inclusão digital é um instrumento de qualificação social e tem o potencial para melhorar a 

qualidade de vida de todas as pessoas. Ela possibilita que os indivíduos se sintam pertencentes ao 

mundo globalizado, auxiliam o viver independente e favorece o combate ao isolamento e à 

solidão. A importância da inclusão digital se torna ainda mais relevante e evidente no contexto da 

pandemia do da COVID-19, em que o uso da tecnologia tem sido visto como o grande aliado para 

minimizar o isolamento social ao permitir manter as conexões sociais com os amigos e familiares 

que precisam manter as medidas de distanciamento. Ademais, é por meio das tecnologias que é 

possível executar atividades que habitualmente são feitas na comunidade, como as compras, 

pagamentos de contas da casa e consultas de saúde (atualmente feito via teleconsultas). No que 

se refere ao público idoso, a inclusão digital ainda é um obstáculo que precisa ser vencido e, sendo 

assim, na busca por minimizar as dificuldades e favorecer o maior contato dos idosos com a 

tecnologia esse projeto tem como objetivo principal, instrumentalizar, presencial e/ou 

remotamente, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos quanto a aquisição conhecimento, 

habilidades, atitudes positivas e utilização independente de dispositivos tecnológicos e 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  A importância da inclusão digital se torna 

ainda mais relevante e evidente no contexto da pandemia do coronavírus, em que o uso da 

tecnologia tem sido visto como o grande aliado para minimizar o isolamento social ao permitir 

manter as conexões sociais com os amigos e familiares que precisam manter as medidas de 

distanciamento. Ademais, é por meio das tecnologias que é possível executar atividades que 

habitualmente são feitas na comunidade, como as compras, pagamentos de contas da casa e 

consultas de saúde (atualmente feito via teleconsultas). 
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Ingressei na IC no início de julho deste ano de 2022. Neste período me inseri no Grupo de 

Pesquisa Universidade Escola, o qual é coordenado pelo meu orientador, prof. Maurício 

Fagundes. No grupo de pesquisa participei da reunião do mês de julho. A pesquisa do Grupo se 

encontra na fase de análise dos dados coletados e elaboração de artigos. Meu plano de trabalho 

tem por objetivo conhecer os fundamentos da educação popular e problematizar a educação 

escolar na perspectiva da emancipação humana. Como metodologia, até aqui, tenho realizado uma 

pesquisa bibliográfica, ainda em fase inicial, principiando com a leitura do livro Que fazer: teoria 

e prática em Educação popular. Estamos ainda em fase de discussão sobre a leitura. Embora ainda 

esteja me aproximando do tema Educação Popular, pude entender, de acordo com os autores, 

Paulo Freire e Adriano Nogueira, que ele é um modo de conhecimento do mundo e que se realiza 

por meio das práticas das pessoas em seus cotidianos, porém carrega uma importância muito 

grande, porque ela revela a forma como as pessoas produzem suas vidas, suas sobrevivências e 

seu modo de entender o mundo. Resgatar esses conhecimentos e interroga-los é fundamental para 

que as pessoas e nós na Universidade possamos aproximá-lo aos conhecimentos acadêmicos, 

como forma de poder intervir no mundo, reconhecendo-os como tão importante quanto os 

conhecimentos da Universidade, tendo eles como ponto de partida, mas não de chegada. Não 

como ponto de chegada porque partindo dos conhecimentos produzidos pela educação e cultura 

popular, podemos ir além, fazer relações com outros conhecimentos instituídos como padrões e 

que na maioria das vezes submetem e desqualificam os conhecimentos populares. Logo, a 

educação e a cultura popular ao serem interrogados e provocados a estabelecer relações, pode ser 

um elemento político de formação e transformação social. 
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Considerando a abrangência do neoliberalismo na esfera social, fez-se necessário identificar seus 

efeitos no mundo jurídico. Elegendo uma área do Direito, mais precisamente o campo trabalhista, 

buscou-se averiguar o contexto específico da Reforma Trabalhista operada por meio da 

racionalidade liberal, que se baseia em um sistema voltado para a livre concorrência, o 

individualismo e a precarização, numa forma de gerenciar não apenas a economia, mas também 

um modo de governar e de pensar, ver o mundo e conduzir politicamente a vida humana 

atualmente. 

Tendo em vista tais premissas, obras importantes foram referenciadas, a citar Zygmunt Bauman 

e Carlo Bordoni, Dardot e Laval, Boltanski e Chiapello , Wendy Brown, Guy Standing, e 

Boaventura de Sousa Santos. As obras destes estudiosos forneceram importantes conceitos, como 

flexibilização e precarização do trabalho, dessindicalização, apatia política e informalidade, bem 

como definições-base para delimitar precisamente a situação problema em que se situa a pesquisa, 

que é a sociedade e, acima de tudo, o pensamento neoliberal concreto. 

Uma vez entendida a atuação de tal razão, elegeu-se o axioma da participação popular. Por base 

nos ideais democráticos, se analisa a maneira com que se dá a construção de uma Reforma, em 

seus aspectos políticos e jurídicos. Para tal, são revisitados os acontecimentos principais que se 

desenrolaram nos governos Dilma eTemer, analisando a crise econômica que antecede tais 

governanças, as disputas, o polêmico Impeachment, a ascensão de Temer e os movimentos 

paralelos dos Ministros à época. 

Atrelando as descobertas teóricas ao contexto histórico, compreende-se que a racionalidade 

neoliberal esteve presente na promulgação da Reforma Trabalhista, pois é o reflexo da constante 

ascensão do populismo na política brasileira, bem como consequência prática da individualização, 

que impede que os reais interessados na implementação tenham voz ativa. O trabalho é a 

reinvindicação e o ponto de encontro de vontades da população, sua maneira de obter dignidade 

e ocupação social.Sendo assim, o processo legislativo em questão está diretamente ligado à 

dificuldade de escuta e participação popular das diversas pautas existentes,que se centralizam na 

noção de trabalho, bem como à deformidade da ideia de cidadania oriunda da racionalidade 

neoliberal infiltrada na área política, jurídica e individual dos indivíduos, configurando uma 

espécie disforme de democracia. 
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A partir da década de 70, observamos que o trabalho vem sofrendo diversas metamorfoses, 

resultando na flexibilização da força de trabalho e consequente precarização das relações de 

trabalho. Este resumo apresenta os estudos realizados com o objetivo de compreender a 

precarização do trabalho no Brasil e, especificamente, apreender a metodologia da Revisão 

Sistemática de Literatura (RSL) a fim de aplicá-la para a  delimitação do conceito de precarização 

do trabalho. A RSL estuda de maneira detalhada e intensa as obras publicadas por autores sobre 

um determinado assunto e tem o papel de resumir e examinar a natureza da atividade de pesquisa 

e encontrar lacunas nos estudos realizados, a fim de subsidiar novos estudos. A Revisão 

Sistemática busca respostas a questões de pesquisa definidas, com estratégica de busca de estudos, 

critérios de inclusão e exclusão de documentos e análises criteriosas acerca da qualidade da 

literatura selecionada. Para auxiliar nesse processo, definimos o protocolo de pesquisa após uma 

etapa inicial de pesquisa exploratória, realizamos exercícios de definição das palavras-chaves e 

da string de busca e filtros, objetivando uma aproximação com o tema e autores a fim de estruturar 

o protocolo de pesquisa, assim, ficou definido as bases de busca: Periódico Capes, Google 

Acadêmico e Sclielo Brasil. Ficou definido ainda que nesse primeiro momento, em todas as bases 

de pesquisa utilizaríamos os seguintes filtros: período de 2012-2022; todos os idioma e palavras 

extas do título.  Nas primeiras tentativas de strings de busca, dentre muitas, obtivemos um número 

muito alto de resultados. Finalmente, chegamos ao seguinte string de busca: trabalho + 

precarização + “relações de trabalho precarizadas”. O resultado dessa primeira pesquisa envolveu 

um total de 278 artigos, dentre eles foram excluídos os duplicados (17) e os que fugiram da 

proposta (155) restando 99 artigos para uma análise aprofundada do tema. Permaneceram somente 

artigos e/ou teses relacionados diretamente ao tema geral da pesquisa “precarização do trabalho; 

trabalhos publicados e disponíveis integralmente em bases de dados científicas ou em versões 

impressas; trabalhos que abordarem o conceito de precarização do trabalho, independente da área 

de publicação ou categoria estudada de trabalhadores. Para auxílio da pesquisa e organização dos 

resultados, utilizamos o aplicativo Zotero, que possui a finalidade de organizar as referências por 

data, autor, título e até mesmo tags que o programa anota automaticamente.  
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O presente trabalho teve como objetivo compreender e analisar o mercado imobiliário no 

município de Matinhos, litoral paranaense, assim como verificar o seu comportamento durante a 

pandemia COVID-19 em relação às vendas realizadas e as morfologia urbanas resultantes. A 

pesquisa originou-se através de leitura sobre a pandemia de Covid-19 e a metodologia contou 

com pesquisa em banco de dados do Cartório de Registros de Imóveis de Matinhos, entrevistas 

semi estruturadas com corretores imobiliários. Após análise dos dados no Cartório de Registro de 

Imóveis observou-se que em termos quantitativos o número global de imóveis registrados em 

Matinhos aumentou, em relação ao ano de 2019. A  chegada do coronavírus ao Brasil impôs 

grandes mudanças. O ramo de imóveis mostrou resiliência com sinais de recuperação que não 

afetou este mercado, como mostra as vendas de imóveis em Matinhos nos anos de 2020 e 2021.  

No cenário microeconômico, a pandemia gerou um efeito sobre a moradia e a relação com a 

residência: ao praticar o isolamento social e ter que ficar mais tempo dentro de casa, muitas vezes 

trabalhando à distância, as pessoas passaram a valorizar diferentes atributos, que antes podiam ter 

menor importância como a moradia em cidades menores e que apresentassem atributos naturais 

nas proximidades. O  isolamento social acentuou o desejo por residências diferentes, mais amplas, 

menos compartimentadas, multifuncionais e com áreas e jardins externos. Contrariando a 

tendência do cenário geral, os apartamentos e casas à venda em Matinhos, segundo o número de 

quartos, mostrou que a valorização dos imóveis com 2 dormitórios foi superior aos imóveis de 3 

dormitórios, explicitando que o acesso a moradia mais confortável. Com as recentes obras de 

infraestrutura urbana no município, como a Retificação do Canal de Macrodrenagem na Avenida 

Juscelino Kubitchek  e a Revitalização da Orla da Praia com a Engorda da Faixa de Areia, a 

tendência já observada em outros municípios litorâneos que adotaram a mesma estratégia de 

engenharia é de valorização imobiliária nas primeiras quadras próximas ao mar,  e de maior valor 

venal. Porém o procedimento de coleta de dados limitou-se apenas ao quantitativo  de imóveis 

registrados, por falta de acesso ao banco de dados original, limitando bastante a pesquisa. 

Recomenda-se um aprofundamento da análise que aborde outras características dos imóveis 

registrados como localização, tipologia e perfil do comprador , oferecendo assim subsídios 

técnicos ao poder público e a todo setor da construção civil. 
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O presente trabalho se insere na grande área da Linguística Aplicada e na subárea aquisição de 

segunda língua (L2), sendo parte integrante de um projeto maior que visa investigar a relação 

ensino-desempenho em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O projeto cujo título é “EFEITOS 

DO ENSINO EXPLÍCITO DOS ELEMENTOS DA ESPACIALIZAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA FLUÊNCIA EM LIBRAS”, ancora-se em Silva (2018) e tem o 

objetivo de averiguar se uma dada abordagem metodológica (o ensino explícito, no caso) colabora 

à aquisição efetiva da Libras por aprendizes de uma L2 que têm a espacialização como elemento 

desafiador. A espacialização é um elemento linguístico importante da Libras composto por 

recursos de pequena e larga escala. Para tanto, neste plano de trabalho, tive o objetivo de atuar no 

NEL (Núcleo de Ensino de Libras) ministrando aulas (virtuais) de reforço para estudantes do nível 

intermediário, para relatar e avaliar se a experiência colabora à melhor sinalização em Libras, 

envolvendo inclusive a constatação do uso dos elementos da espacialização. Como a metodologia 

adotada foi a pesquisa-ação, ao mesmo tempo que ministrei aulas, realizei a coleta de dados. 

Como resultado constata-se e relata-se o atendimento de 4h, uma vez por semana, na modalidade 

remota, para cerca de 19 aprendizes em média, com abordagem de temas: casamento, 

relacionamento, meio ambiente e comidas típicas. As aulas aconteceram aos sábados pela manhã, 

já que durante o mês de julho, os alunos estavam em férias do NEL. A avaliação da experiência 

pode ser constatada pelo feedback imediato dos cursistas que demonstravam assimilação de 

vocabulários, estrutura gramatical, discurso, além de conteúdos relacionados à temática cultural 

dos surdos. Conclusivamente, o trabalho aponta para continuidade das ações e aprofundamento 

da análise no que concerne a aquisição e uso da espacialização da Libras. 
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Essa pesquisa tem como tema central ginástica, dança e rítmicas como unidade temática da 

Educação Física híbridas na dimensão da Educação Ambiental. O objetivo é análise dos conceitos 

chaves: ginástica, dança, e rítmicas na educação híbrida, analisando especificamente a ginástica 

para todos, BNCC e Educação Ambiental. Com esta análise podemos relatar a influência dos 

mesmos em projetos pedagógicos e como os alunos estão reagindo e se adaptando as práticas 

propostas, especificamente a partir das aulas de Educação Física de dança, rítmicas e ginástica. A 

metodologia utilizada para essa pesquisa está sendo a análise da pesquisa bibliográfica e a análise 

das aulas práticas, utilizando o método misto para realizar análise para ampliar a pesquisa teórica, 

sobre a parte qualitativa teórica e a parte da análise prática. Sendo notável a coleta de dados 

integrados tanto dados qualitativos como quantitativos ampliando as possíveis conclusões sobre 

os mesmos. Além de análises de cunho fenomenológico com o Creswell, visou-se também uma 

pesquisa participativa, para mostrar como o dispositivo investigado se relaciona com o universo, 

não só através do esboço, mas através do relacionamento real com os alunos, e como a 

participação e cooperação deles enriqueceram as contribuições para as pesquisas. Foi possível 

alcançar resultados parciais sobre a análise de que os termos chaves da pesquisa, sendo eles: 

ginástica, dança, rítmicas na educação híbrida, pode ser trabalhada com base na ginástica para 

todos, e nas diretrizes da BNCC e Educação Ambiental. Quanto a análise dos termos 

apresentados, através da proposta que envolvia aulas de ginástica com a comunidade escolar e 

não escolar, aplicou-se práticas pedagógicas para crianças de várias idades e culturas, no intuito 

de experimentar uma pedagogia que correspondesse com os objetivos propostos nas competências 

específicas de linguagens para o ensino fundamental, tendo como fundamento a educação 

ambiental, a relação ser humano e natureza. 
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Este estudo aborta temática da Dança como conteúdo das aulas on line e híbrida em escolas do 

Campo. O objetivo desse foi analisar e correlacionar quais são as principais transcendências e 

dificuldades encontradas em aulas de Dança em Escolas do Campo, a partir do entendimento de 

Cultura Corporal de Movimento e Educação do Campo. Este estudo foi realizado por meio de 

revisão bibliográfica e entrevistas, pesquisa de métodos mistos. Os termos analisados foram: 

Escola do Campo, Cultura Corporal de Movimento, Educação Ambiental, Cultura e Dança. A 

pesquisa bibliográfica explicita a importância, formação e influência de todos os termos no 

processo ensino-aprendizagem na Educação Física Escolar, e as formas de serem transmitidas e 

ensinadas. Além disso, foram realizadas questões sobre a metodologia de ensino e as aulas de 

Dança a duas Professoras de Educação Física que atuam em Escolas do Campo em Araucária, 

Paraná, e os resultados foram comparados com a teoria analisada, primeiramente com perguntas 

direcionadas ao ensino presencial, e outro questionário direcionado às aulas de Educação Física 

Escolar por Ensino Remoto, consequentes da atual pandemia de Covid-19. O estudo pôde concluir 

que as principais dificuldades encontradas no ensino presencial são: a falta de formação e 

conhecimento acerca da Dança pelos professores, o pré-conceito dos alunos ao realizarem 

movimentos corporais com ritmos diferenciados, a falta de equipamentos tecnológicos e espaços 

de qualidade para o ensino da dança; considerando o Ensino Emergencial Remoto, pode-se 

considerar: avaliação dos estudantes, pois a maior parte não tem acesso à internet e/ou não liga a 

câmera durante a aula; utilização de sites para o desenvolvimento de aulas e atividades, falta de 

formação e capacitação para compreender metodologias do Ensino Remoto Emergencial; e baixa 

participação dos alunos durantes as aulas online, com presença média de somente 30 a 40% dos 

alunos da turma. Considerando as possíveis transcendências, para ambos os meios de ensino 

citam-se a necessidade da disponibilização de cursos de capacitação específicos para aulas de 

dança, e maior tempo para a preparação de aulas, a partir do aumento de tempo da hora-atividade 

para os professores. Considerando apenas o ensino remoto, ressalta-se a importância de maior 

subsídio do governo para garantir sinal de internet e equipamentos de qualidade, como 

computadores e câmeras aos estudantes. 
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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 e eleitoral, o CEL estuda  processos  e produtos  do  campo  político-eleitoral 

a fim de compreender as variáveis que interferem na vida do cidadão e cidadã brasileiros. Entre 

os objetivos, o grupo visa analisar os processos de mediação comunicacional entre diferentes 

atores sociais na relação com lideranças e partidos políticos nos períodos pré-eleitoral e eleitoral, 

com a identificação da apropriação de instrumentos de comunicação na construção da identidade 

de candidato/as 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 do/as candidato/as à prefeitura nas eleições municipais de 2020 para 

identificar como as variáveis temáticas influenciam no posicionamento das candidaturas e 

refletiram no resultado eleitoral.  A atuação da discente Gabriela dos Santos Gorges colaborou na 

organização dos materiais de vídeo das  principais candidaturas das seguintes capitais brasileiras:  

Macapá, Curitiba e Palmas. Destas, a discente colaborou na coleta e organização para análise 

quali-quantitativa do material de campanha da cidade de Macapá, onde concorreram Dr. Furlan 

(Cidadania), Josiel Alcolumbre (DEM) e João Capiberibe (PSB). No geral, o trabalho consistia 

em organizar o material audiovisual das três principais candidaturas, de acordo com as categorias 

listadas abaixo e que, posteriormente, seriam analisadas por integrantes do grupo de pesquisa com 

maior repertório acadêmico a fim de refinar a pré-análise realizada pela discente:  1) 

Administração Pública; 2) Candidato(a); 3) Cidade;4) Desqualificação; 5) Lideranças; 6) 

Conjuntura; 7) Educação; 8) Saúde; 9) Segurança; 10) Economia; 11) Infraestrutura; 12) Meio-

ambiente e sustentabilidade; 13) Político-sociais; 14) Pautas identitárias; 15) Religião; 16) 

Corrupção;17) Pandemia. A pesquisa em comunicação política abrange terrenos e metodologias 

diversas que promovem intercâmbio entre campos do saber.  
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DETERMINAR A CAPACIDADE PROMOTORA DE CRESCIMENTO VEGETAL DE 

200 BACTÉRIAS ISOLADAS DE SOLO DA MATA ATLÂNTICA . 

Nº 202211011 

Autor(es): Giovana Leandra Correia Garcia 

Orientador(es): Rose Adele Monteiro 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Interação Planta-Bactéria, Nitrogenase, Rizobactérias 

 

A alta demanda pela produção de alimentos devido ao crescimento populacional exige um 

aumento na produtividade agrícola somado a estratégias viáveis economicamente. Uma 

alternativa sustentável ao uso de fertilizantes químicos são as bactérias produtoras de crescimento 

vegetal, 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 da enzima pode ser realizada a partir do método da redução 

de acetileno, o qual consiste na transformação deste a etileno, podendo, portanto, ser utilizado 

como medida da estimativa das taxas de fixação de nitrogênio. O milho (Zea mays) sofre com a 

baixa fertilidade do solo, o que influencia diretamente no seu desenvolvimento, entretanto, sua 

associação com rizobactérias demonstra uma interação positiva. No presente trabalho, nosso 

objetivo é 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 

trazem que 62,2% dos microrganismos estudados foram capazes de formar película, e destes 

isolados, 45 analisados em cromatografia gasosa de retenção de nitrogênio (nitrogenase) não 

mostraram atividades satisfatórias. Além da determinação da capacidade de fixar nitrogênio, 

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. O entendimento dessas características, relacionado ao uso 

das bactérias torna-se indispensável para a produtividade sustentável na agricultura. 
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DESENVOLVIMENTO DE PAINEL DE EXOMA DE GENES DO COMPLEMENTO 

Nº 202211024 

Autor(es): Isabela Dall Oglio Bucco 

Orientador(es): Angelica Beate Winter Boldt 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Ngs, Painel Genético, Sistema Complemento 

 

O sistema complemento (SC) é a primeira linha de defesa contra patógenos. Composto por uma 

série de proteínas presentes no plasma sanguíneo, estas são ativadas em um efeito em cascata por 

três vias diferentes em resposta a infecções: via clássica, via da lectina e via alternativa. Essas três 

vias atuam na eliminação do patógeno ao criar poros em suas membranas, liberar anafilatoxinas 

pró-inflamatórias atraindo e ativando fagócitos para o local e ao opsonizar os alvos para que os 

fagócitos possam reconhecê-los e ingeri-los. Polimorfismos nestes genes estão associados a 

alterações no padrão de expressão e função das proteínas, levando a repressão ou ativação 

excessiva do SC, resultando na predisposição a infecções ou no aparecimento de doenças 

autoimunes e inflamatórias, respectivamente. Nesse sentido, o presente projeto se propõe a 

desenvolver um painel gênico para o SC por sequenciamento multiparalelo na plataforma 

Illumina MiSeq. Para o desenho dos primers, identificou-se as sequências de exons de genes do 

SC, incluindo os exons alternativos, na versão 38p12 do genoma humano (GCF_000001405.38). 

Exons maiores que os amplicons pré-definidos de 480 pb foram divididos em N frações, segundo 

a relação exon/amplicon. O software Primer3 foi utilizado para predizer de 10 a 30 pares de 

iniciadores que possam amplificá-los com baixa probabilidade de formar estruturas secundárias 

como haste-alça e duplexes (com energia livre maior que -9kcal). Por meio de inteligência 

artificial, o painel foi montado com iniciadores compatíveis para reação multiplex. Este painel 

será aplicado inicialmente em 2.900 amostras: 162 amostras de brasileiros e 549 de menonitas 

com e sem síndrome metabólica, 150 de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, 90 de 

pacientes com gota, 330 de indivíduos com doença celíaca, 160 de crianças com diabetes tipo 1 

juvenil pareadas com 240 controles , 120 de adultos com diabetes tipo 1 pareados com 540 

controles; 148 de pacientes com diabetes tipo 2, pareados por idade (18-60 anos) com 149 

controles, e 130 mulheres com e 130 sem diabetes tipo 2. Em conclusão, o desenvolvimento e 

validação deste painel visa a sua utilização futura como ferramenta diagnóstica e prognóstica 

através da identificação de marcadores genéticos do sistema complemento. 
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VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES PÓS-TRANSPLANTADOS DE CÉLULAS TRONCO-

HEMATOPOIÉTICAS ACOMETIDOS POR MUCOSITE ORAL 

Nº 202211035 

Autor(es): Thammy Novakovski dos Santos 

Orientador(es): Marcia Helena de Souza Freire 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Mucosite Oral, Tecnologia Educacional, Transplante De Célula Tronco-

Hematopoiética (Tcth) 

 

Os pacientes submetidos ao Transplante de Células Tronco-Hematopoiéticas (TCTH) geralmente 

apresentam como efeito adverso a Mucosite Oral (MO) que são alterações bucais em decorrência 

do efeito tóxico da quimioterapia e radioterapia, feridas que podem causar dor e impossibilidade 

de alimentação. Considerando as fragilidades enfrentadas com a MO, tanto pelos pacientes do 

Serviço de Transplante de Medula Óssea (STMO) quanto pelos familiares e cuidadores, 

desenvolveu-se uma tecnologia no formato de Vídeo Educativo (VE) sobre prevenção e cuidados 

com a MO. Este trabalho teve como objetivo: Validar a Tecnologia Educacional (TE) para 

qualificar o cuidado da MO das crianças e adolescentes, em tratamento oncológico submetidas ao 

TCTH. Pesquisa baseada no estudo de Flemming, Reynolds e Wallace (2009), nas etapas de: Pré-

produção, definição do objetivo educacional do vídeo; Produção, com a validação interna do 

roteiro pelos colaboradores, elaboração do storyboard e composição do vídeo, a partir da criação 

das animações e dos cenários; e; pós-produção, que consistiu na validação do vídeo por juízes 

através do instrumento para avaliar a estrutura e a confiabilidade do material. O instrumento 

utilizado para a avaliação do vídeo pelos juízes continha 20 itens, sendo divididos em objetivos, 

estrutura e conteúdo, aparência e relevância. A tecnologia foi validada com IVC/AV total de 

95,8%, cumprindo os objetivos com 100% de IVC; conteúdo com 95,8%; aparência com 87,5%; 

e, relevância com 100%. O instrumento obteve o Alfa de Cronbach de 0,88. A partir das 

modificações de estrutura e conteúdo sugeridas pelos juízes, foi elaborado um novo storyboard e 

nova versão do VE. Por fim, apresentou-se uma Tecnologia Educacional apreciada e validada por 

juízes especialistas, com confiabilidade do instrumento para medir precisamente se a tecnologia 

cumprirá o seu propósito de contribuir para a qualificação do cuidado da MO às crianças e 

adolescentes pelos familiares e acompanhantes, no período pós Transplante de Células-Tronco 

Hematopoiéticas. 
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DOENÇA DE PARKINSON E FISIOTERAPIA: ANÁLISE DA REPERCUSSÃO DE 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES COM ATIVIDADES FÍSICAS TERRESTRES E 

AQUÁTICAS: DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS EM 

RELAÇÃO A SAÚDE FUNCIONAL. 

Nº 202211109 

Autor(es): Stephany Ferreira de Souza 

Orientador(es): Vera Lucia Israel 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Doença De Parkinson, E-Saúde, Fisioterapia 

 

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica e degenerativa, que promove a 

morte dos neurônios dopaminérgicos, envolvidos no processo de regulação do movimento. 

Assim, a DP cursa com alterações físicas e funcionais do cérebro, de forma a provocar distúrbios 

motores e não motores e reduzir a independência, funcionalidade e qualidade de vida. A 

Fisioterapia pode atuar de forma complementar ao tratamento medicamentoso e multiprofissional, 

a partir de abordagens complementares, como a Fisioterapia Aquática, junto às estratégias 

educativas em saúde à distância, para promover a melhora funcional e o empoderamento dos 

pacientes sobre a sua condição de saúde. Neste sentido, a pandemia de COVID-19 acelerou os 

processos de reorganização de recursos tecnológicos em saúde, de forma a facilitar o acesso a 

conteúdos de qualidade voltados a DP, além de otimizar a logística, reduzir custos e estreitar a 

comunicação fisioterapeuta/paciente/família, a partir de orientações de exercícios terapêuticos e 

educação em saúde. Objetivo: identificar e desenvolver conteúdos educativos em saúde, 

direcionados a pessoas com DP e constatar o alcance dos materiais nas mídias sociais. Métodos: 

A pesquisa é caracterizada como exploratória explicativa, análise de conteúdo e descritiva de 

levantamento de dados, com abordagem qualitativa. Divide-se em 6 etapas: 1. Busca de materiais 

temáticos sobre DP nas redes sociais; 2. Definição do tipo de conteúdo a ser produzido, 

delineamento dos temas a serem abordados e escolha das redes sociais utilizadas; 3. Elaboração 

e correção de roteiros para a criação do conteúdo; 4. Produção técnica dos materiais; 5. 

Divulgação dos conteúdos e 6. Análise das métricas atingidas nas redes sociais. Resultados: as 

buscas demonstram que a maior parte dos conteúdos produzidos encontrados no Google, 

Instagram e Facebook, são do tipo informativo generalista e em formato texto. Em relação às 

produções, a soma do número de visualizações dos vídeos rendeu 257 visualizações, tempo total 

de exibição em horas 4,7h e a duração média das visualizações 1 min, com 100% de aprovação 

pela audiência. O conteúdo de maior alcance no Youtube foi o vídeo intitulado “O que é a Doença 

de Parkinson”, além disso os posts de divulgação do mesmo foram os que apresentaram maior 

alcance nas mídias Facebook e Instagram. Conclusão: o estudo conclui que a maior parte dos 

conteúdos encontrados nas mídias analisadas são direcionadas ao público em geral, com cunho 

informativo generalista, bem como os conteúdos produzidos e publicados pela presente pesquisa. 
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INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E CAPACIDADE VENTILATÓRIA EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A CIRURGIAS ABDOMINAIS E UROLÓGICAS. 

Nº 202211124 

Autor(es): Caroline de Medeiros 

Orientador(es): Arlete Ana Motter 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Acidentes Por Quedas, Classificação Internacional De Funcionalidade, 

Incapacidade E Saúde, Dispneia 

 

Cirurgias são, de modo geral, procedimentos invasivos e estressantes, gerando diversas 

complicações. Essas, quando relacionadas às cirurgias abdominais e urológicas, apresentam 

fatores corriqueiros como: complicações pulmonares, redução de mobilidade e da qualidade de 

vida, aumento da mortalidade e morbidade, alterações do sistema musculoesquelético e risco 

elevado para ocorrência de quedas. Portanto, o objetivo do estudo foi realizar uma revisão 

integrativa da literatura, correlacionando a capacidade funcional, o risco de queda e a dispneia em 

pacientes hospitalizados e submetidos a cirurgias abdominais e urológicas via videolaparoscopia 

e laparotomia. Sendo assim, a busca foi realizada nas bases de dados Pubmed, LILACS e 

ScienceDirect, incluindo artigos em português, inglês e espanhol para o período de 2017 a 2021, 

que abrangessem a população adulta e idosa em pós-operatório de cirurgias abdominais ou 

urológicas. Então, a partir de uma pergunta de pesquisa, os descritores definidos foram 

“Laparoscopy” OR “Urologic Surgical Procedures” OR “Digestive System Surgical Procedures” 

OR “Laparotomy” AND “Postoperative Care” OR “Postoperative Period” AND “International 

Classification of Functioning, Disability and Health” OR “Accidental Falls” OR “Dyspnea”. A 

seleção de títulos e resumos, bem como a leitura completa dos artigos foi realizada por 2 

avaliadores e em casos de discordância, um terceiro avaliador definiu a inclusão/exclusão. Após 

a seleção, a amostra final do estudo foi de 16 artigos, onde 10 abordaram complicações pós-

operatórias, 5 abordaram capacidade funcional, 7 abordaram questões respiratórias e nenhum fez 

alusão a quedas. Conclui-se que complicações pós-operatórias são reduzidas e a qualidade de vida 

é melhor em pacientes que realizaram exercícios pré-operatórios; quanto à dispneia, foi abordada 

como uma complicação de cirurgias abdominais, mas esteve associada a outras condições; os 

melhores desfechos foram observados em cirurgias videolaparoscópicas, sendo a mortalidade e 

morbidade mais comuns em cirurgias abertas e emergenciais. O risco de quedas associado às 

cirurgias abdominais e urológicas, mostrou-se escasso na literatura. 
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ANÁLISE DA REPERCUSSÃO DE PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES COM 

ATIVIDADES FÍSICAS TERRESTRES E AQUÁTICAS: GEOPROCESSAMENTO E 

ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA DA SAÚDE DOS PARTICIPANTES. 

Nº 202211134 

Autor(es): Mariane Borato 

Orientador(es): Vera Lucia Israel 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Doença De Parkinson, Fisioterapia, Sistemas De Informação Geográficas 

 

INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é progressiva, crônica e degenerativa. Suas 

alterações motoras e não motoras ocorrem por conta da deficiência na síntese de 

neurotransmissores, o mais comum a dopamina. Os principais sinais clínicos são a bradicinesia, 

tremor em repouso, rigidez, além de sintomas não motores como disfunções do sono, constipação 

e outros. As alterações causadas pela DP fazem com que a qualidade de vida (QV) do indivíduo 

com Parkinson fique prejudicada. Dentre as ferramentas que podem ajudar no tratamento da DP, 

destaca-se a Fisioterapia Aquática (FA), que mediante a realização de exercícios fisioterapêuticos 

aquáticos estimula os objetivos funcionais daquele indivíduo utilizando as propriedades físicas e 

térmicas do meio aquático. Além da reabilitação multiprofissional é possível ao indivíduo com 

DP se beneficiar, no contexto saúde-doença, de outras técnicas e estratégias para 

acompanhamento e desenvolvimento de políticas públicas nesta área. Por exemplo, o 

geoprocessamento (GPS) que, com tecnologia da criação de mapas, possibilita a geração de 

estratégias focadas nessa população, além de fazer uma análise geral sobre fatores contextuais, 

pessoais e ambientais, onde o indivíduo está inserido. OBJETIVO: Elaborar um mapa temático 

dos indivíduos participantes com DP de um programa de intervenções com atividades físicas 

terrestres e aquáticas utilizando do geoprocessamento e da análise sociodemografica da saúde. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, com pessoas com DP e pela 

anamnese foram coletados dados como nome, sexo, idade endereço, que posteriormente foram 

utilizados para criação mapas geográficos pelo programa Google MyMaps com intuito de 

visualizar onde o indivíduo mora e medir as distâncias até o local da FA e até a Associação 

Paranaense dos Portadores de Parkinsonismo (APP). RESULTADOS: Foram recrutados 3 

participantes, do sexo masculino, com média de 74 anos. Em relação a distância da moradia ao 

local da FA obteve-se uma média de 4,57 km; já em relação a distância da moradia a APP a média 

ficou entre 11,83 km. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que foi possível a elaboração de 

mapa temático de indivíduos com DP participantes de um programa de intervenções com 

atividades físicas terrestres e aquáticas, utilizando do geoprocessamento e da análise 

sociodemográfica da saúde, que permitiu identificar a localização dos indivíduos e suas distâncias 

para os locais de aplicação do programa de FA. 
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EFEITO DO MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO PULSATILLA 200CH NO 

TRATAMENTO DA ANSIEDADE E DO ESTRESSE PÓS-DESMAME DE RATOS 

WISTAR 

Nº 202211144 

Autor(es): Andressa Aparecida da Silva 

Orientador(es): Erica Cristina Bueno do Prado Guirro 
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Palavras-chave: Bioterismo, Homeopatia, Separação Materno-Filial 

 

A ansiedade é um mecanismo fisiológico preparatório para situações potencialmente perigosas, 

passando a ser patológica quando a intensidade ou frequência da resposta não correspondem à 

situação que a desencadeia ou quando não existe um objeto específico ao qual se direcione o 

constante estado de alerta. É preciso tratar a ansiedade patológica a fim de evitar seus efeitos 

deletérios. Além de fármacos ansiolíticos tradicionais, as terapias integrativas e complementares 

têm sido empregadas para controle de ansiedade, pois geram mínimos efeitos colaterais. Dentre 

os medicamentos homeopáticos, está a Pulsatilla, que em baixa potência é indicada para tratar 

problemas reprodutivos femininos e em alta potência é indicada para tratar ansiedade ligada à 

carência afetivo-emocional. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da Pulsatilla 

200CH no tratamento da ansiedade no período pós-desmame em ratos Wistar. O experimento foi 

realizado no Laboratório de Bem-estar de Vertebrados (LABEV) do Hospital Veterinário do Setor 

Palotina da Universidade Federal do Paraná. Foram utilizados 60 filhotes, divididos em três 

grupos experimentais conforme a medicação adicionada aos 300mL de água do bebedouro: 

GÁgua (n=20); Gálc (n=20); GPuls (n=20). Os tratamentos foram realizados de D19 a D28 e 

utilizou-se o labirinto em cruz elevado para avaliar a ansiedade dos filhotes em D28 e em D42. 

Aferiu-se o tempo de permanência, frequência de entradas, grooming e rearing nos braços abertos 

e nos braços fechados do aparato. Os dados foram submetidos à ANOVA de uma via, seguido 

por Tukey, com p < 0,05%. Na comparação entre grupos, verificou-se que o GPuls permaneceu 

menos tempo nos braços abertos que GÁgua e Gálc em D28 e o GPuls permaneceu mais tempo 

nos braços abertos que GÁgua e Gálc em D42. Em relação à frequência de entradas, verificou-se 

entre grupos que em D28 e D42 os animais de GPuls entraram mais vezes nos braços abertos e 

nos braços fechados que os animais de Gágua e Gálc. Conforme se espera para roedores, todos os 

grupos permaneceram mais tempo e apresentaram maior frequência de grooming e rearing nos 

braços abertos que nos braços fechados.Conclui-se que a utilização do medicamento homeopático 

Pulsatilla 200CH reduz a ansiedade no pós-desmame de ratos Wistar. 
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MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NAS 

ILPI 
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Palavras-chave: Covid-19, Educação, Instituição De Longa Permanência Para Idosos 

 

Objetivo: criar materiais educativos tecnologicos para auxiliar na divulgação do conhecimento 

científico sobre a COVID-19, com enfoque nas Instituições de Longa Permanência para Idosos. 

Método: foram desenvolvidos diversos materiais como o Curso MOOC da UFPR Aberta 

intitulado “Fortalecimento das ILPI: combate à pandemia COVID-19”; podcast GerontoCast60+, 

disponível no spotify; evento Congresso GerontoSul60 +. Para o curso MOOC, foi realizada 

revisão da narrativa da literatura, buscando materiais dos ultimos dez anos, nas bases de dados 

SCIELO, a Biblioteca Virtual de Saúde, e o site de periódicos da CAPES, além pesquisas do 

Grupo de Pesquisa Multiprofissional de Pesquisas Sobre Idosos. Os textos realizados originaram 

oito apostilas didáticas, elaboradas com material textual, visual e jogos educativos. Para 

confecção do podcast, foram realizados programação dos episodios com elaboração do plano, 

sendo alguns realizados com entrevistas com especialistas em gerontologia e outros monologos, 

utilizou-se a plataforma Anchor para edição e tratamento de áudio, bem como do Spotify para a 

publicação. Os podcast abordaram diversos temas relacionados ao envelhecimento, risco da 

COVID-19 e ILPI, foram divulgados nas redes sociais (Facebook, Instagran) e em grupos de 

whattsap que discutem o assunto (idoso nas ILPI). O congresso I GerontoSul60+, foi realizado 

para socialização e discussão da temática boas práticas nas ILPI; teve apoio de diversas 

Universidades da região Sul do Brasil, e contou com 4 palestrantes renomados e experts da área 

de saúde do idoso e direito da pessoa idosa; a transmissão foi realizada pelo youtube. Resultados: 

O curso MOOC teve teve 160 participantes, possibilitando que cuidadores, familiares, 

profissionais que atuam na ILPI acessasem inforamções sobre a COVID-19. O I GerontoSul60+ 

teve 435 visualizações possibilitando ampliação da discussão e reflexão sobre o assunto, 

fomentando melhorias nas ILPI; Os podcast tiveram 219 reproduções e 80 ouvintes. Conclusão: 

o desenvolvimento de materiais educativos tecnologicos, alinhados em evidencias cientificas 

possibilitou socialização de importantes informações sobre a prevenção e enfrentamento da 

COVID-19 nas ILPI. A diversidade de formatos dos materiais desenvolvidos (audio, visual, 

textual, jogos), foi importante para fixação de informações.  
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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa e progressiva, que 

acomete principalmente adultos e idosos. Os distúrbios respiratórios fazem parte dos sintomas 

não motores da DP e podem ser justificados pelos hábitos sedentários adquiridos e os 

comprometimentos motores como rigidez muscular e alterações posturais que comprometem a 

complacência pulmonar e expansibilidade da caixa torácica, porém a causa ainda se encontra em 

debate. A Fisioterapia pode atuar como aliado no tratamento da doença, por meio de exercícios 

para aptidão cardiorrespiratória que podem trazer benefícios, sendo High Intensity Interval 

Training (HIIT) uma das opções. O HIIT, associado aos efeitos da imersão em piscina aquecida, 

podem alavancar os efeitos cardiorrespiratórios, porém existem poucos estudos sobre exercícios 

fisioterapêuticos realizados em alta intensidade com pessoas com DP e desconhecemos até o 

momento os efeitos desse tipo de exercício em ambiente aquático. Objetivo: avaliar as 

repercussões de um programa de exercícios fisioterapêuticos aquáticos (PEFA) sobre a condição 

cardiorrespiratória de pessoas com DP. Materiais e Métodos: O estudo respeitou a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde e possuiu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Humanos da Universidade Federal do Paraná - 2.200.372. A pesquisa foi um estudo piloto, quase 

experimental, em que foram selecionadas pessoas com diagnóstico de DP idiopática, ambos os 

sexos. As variáveis analisadas foram:  Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume Expiratório no 

Primeiro Minuto (VEF1), Índice de Tiffeneau, Ventilação Voluntária Máxima (VVM) por meio 

da Espirometria, Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) 

por meio da Manovacuometria. O PEFA contém cerca de 45 minutos de duração dividido em 

aquecimento, treinamento intervalado de alta intensidade e desaquecimento por meio do método 

Ai-Chi. Resultados: A amostra foi composta por três indivíduos com DP, do sexo masculino, 

todos com estágio de Hoehn e Yahr nível 3, média de idade de 73 + 17,08 e a do tempo de 

diagnostico 16 anos + 13,05, observou-se aumento da CVF nos pacientes 1 e 2, como também do 

VEF1 em todos os paciente, sendo que a maior diferença  foi de 0,32l encontrada  no paciente 2, 

além de os participantes apresentarem elevação das PImáx e PEmáx pós intervenção. Conclusão: 

O estudo conclui que houve aumento e manutenção nas variáveis CVF, VEF1 e VVM, bem como 

nas PImáx e PEmáx, dados que podem sugerir melhora da condição cardiorrespiratória de pessoas 

com DP, porém necessita de mais estudos. 
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Avaliações de toxicidade aquática com animais vertebrados são requeridas por diversas 

legislações com finalidades regulatórias. Dentre os ensaios mais frequentemente conduzidos, 

destacam-se os testes de toxicidade aguda com peixes, como o Danio rerio (zebrafish). Entretanto, 

há uma movimentação da comunidade científica, em conjunto com as próprias agências 

regulatórias e com a indústria cosmética, em direção ao desenvolvimento de métodos alternativos 

à experimentação animal, tendo em vista a aplicação dos 3R’s de Russel e Burch. Nesse âmbito, 

modelos in vitro baseados em linhagens celulares provenientes de diferentes tecidos e espécies de 

peixes apresentam grande relevância para a ecotoxicologia, de forma a aplicarem sistemas 

celulares e subcelulares em ensaios com o objetivo de predizer a toxicidade aguda nesses animais. 

Dessa forma, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os modelos in vitro aplicados à 

toxicologia aquática e um treinamento no cultivo celular com as linhagens ZEM2S e ZFL 

(provenientes respectivamente de blástula e hepatócitos de D. rerio). Foi constatada a variedade 

de métodos para a avaliação da citotoxicidade após exposição aguda, que podem ser aplicados 

inclusive em conjunto, de forma a utilizarem diferentes atributos celulares como o metabolismo 

mitocondrial e a integridade de membranas. Ainda não há a validação de um ensaio com linhagens 

de zebrafish, por isso, se evidenciou a necessidade do desenvolvimento de testes complementares 

aos vigentes. O treinamento no cultivo celular foi bem-sucedido, visto que foi propiciado 

conhecimento prático da autora acerca dos processos de cultivo celular rotineiro 

(descongelamento, subcultivo e congelamento) e foram reconhecidas as características 

morfológicas e especificidades do cultivo de cada linhagem. Como próxima etapa, serão 

padronizados testes de toxicidade aguda com linhagens celulares de zebrafish (modelos in vitro) 

em alternativa aos testes com peixes (in vivo). 
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Filtros UV usualmente empregados em protetores solares têm gerado preocupações quanto aos 

impactos a ambientes aquáticos e, nesse sentido, é iminente a necessidade de alternativas de maior 

segurança ambiental. Lignina, um biopolímero fenólico complexo presente em plantas e 

subproduto da indústria de polpação de celulose, apresenta propriedades antioxidante e de 

fotoproteção solar, tornando-as atrativas alternativas aos filtros UV sintéticos. Desta forma, com 

o objetivo de contribuir para a aplicação da lignina em protetores solares sustentáveis, esse 

trabalho avaliou a toxicidade aguda para peixes de duas ligninas (lignina kraft – LE, lignina kraft 

de maior peso molecular obtida por reação enzimática - R1) pelo método in vitro OECD TG 249. 

Este método determina a toxicidade aguda para peixes baseada em citotoxidade com a linhagem 

celular RTgill-W1 (brânquias de truta arco-íris, ATCC CRL-2523). Antes de iniciar os 

experimentos, treinamento intensivo em cultivo celular foi realizado com a finalidade de aprender 

técnicas rotineiras de cultivo de células de mamíferos e peixes e trabalho em condições estéreis. 

Para os experimentos, células RTgill-W1 foram plaqueadas em placas de 24-poços (200.000 

células/poço) e estabilizadas por 24 h para a exposição (24 h) às amostras de lignina (seis 

concentrações teste/amostra). Células expostas e não expostas (controles) foram avaliadas em 

leitor de microplaca com detector de fluorescência para a quantificação de três marcadores de 

citotoxicidade: Resazurina (atividade metabólica, exc: 530 nm, em: 595 nm), CFDA-AM 

(integridade da membrana celular, exc: 493 nm, em: 541 nm) e Vermelho-Neutro (integridade da 

membrana lisossomal, exc: 530 nm, em: 645 nm). Como controles negativo e positivo foram 

utilizadas as células cultivadas em meio L-15ex apenas e expostas a 3,4-DCA, respectivamente. 

Controle branco (L-15ex sem células) foi realizado para verificar possíveis interferências de 

autofluorescência do meio e a validade do teste foi verificada frente aos critérios de aceitabilidade 

descritos na OECD TG 249. A toxicidade aguda por este método é determinada pela concentração 

efetiva média (CE50) para cada um dos marcadores de citotoxicidade empregados. Os resultados 

obtidos até o presente indicaram necessidade de ajustes na faixa de concentração (experimento de 

range finder) e, assim, resultados de toxicidade aguda para peixes ainda estão sendo obtidos. 

Espera-se a partir dos resultados gerados fornecer informações para a sustentabilidade de 

ingredientes de produtos cosméticos derivados de fontes renováveis, como a lignina. 
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Introdução: Com a pandemia de Covid-19 a educação em saúde precisou se reformular, usando 

das mídias sociais para o compartilhamento de informações científicas e combate de informações 

falsas. Dentre as ferramentas possíveis, o perfil no Instagram (@icsaudedacrianca), foi criado 

com a intenção de compartilhar os estudos realizados pela Iniciação Científica Saúde da Criança 

da Universidade Federal do Paraná. Objetivos: Evidenciar o engajamento da rede social Instagram 

como ferramenta para a promoção da educação à saúde da criança. Método: O estudo tem como 

base as 18 publicações do perfil do Instagram entre outubro de 2021 e julho de 2022. Foram 

elaborados conteúdos com base científica, nos temas: casos de dengue em crianças, vacinação 

infantil e materno-infantil, publicados de forma atrativa, por meio do aplicativo Canva. Para 

análise utilizaram-se funções que permitem a análise do engajamento em geral, tendo como 

tópicos principais: as impressões, que referem-se a quantidade de vezes que a publicação apareceu 

na tela dos usuários; o alcance, referente ao número de usuários que visualizaram essa publicação; 

e as interações, que representa número de compartilhamentos, curtidas, salvamentos e 

comentários de uma publicação. Resultados/discussão: O perfil atingiu, até o momento (junho 

2022), 110 seguidores. Houve variabilidade no engajamento dos 18 tópicos publicados no que diz 

respeito às impressões (921,28), alcance (490,83) e interações (21,22). O número de impressões 

entre as postagens variaram de 30 a 14.494, tendo evidenciada a postagem de divulgação da 

pesquisa sobre hesitação vacinal, na qual foi turbinada pelo Instagram, com o intuito de alcançar 

um maior público.  Nesse contexto, as publicações em vídeos sobre a divulgação da pesquisa 

(14.494), hesitação vacinal (611) e vacinação infantil (341) foram as mais visualizadas e as que 

tiveram o maior alcance (7.268; 461; 279 respectivamente). Já as interações foram aumentando 

ao longo do tempo. Conclusões: O Instagram pode ser uma ferramenta para disseminar o 

conhecimento científico sobre Saúde da Criança de maneira popularizada, para além do ambiente 

acadêmico. Percebeu-se o maior alcance entre o formato de vídeos se comparados às imagens, e 

ainda mais crescentes quando turbinados. O perfil do Instagram tem alcançado os seus seguidores 

e recebido impressões, mas é preciso aumentar o número de interações dos usuários da plataforma 

com as publicações realizadas. 
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A síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) identificado como sétimo membro da 

família Coronaviridae causou a doença do coronavírus 2019 (COVID-19). Em março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a atual pandemia da doença, que infectou mais 

de 550 milhões de pessoas e acumulou mais de 6 milhões de mortes até julho de 2022. Inúmeros 

testes moleculares e sorológicos foram desenvolvidos para cobrir a demanda mundial que gerou 

escassez e aumento no preço dos insumos utilizados, destacando a importância de um teste 

nacional e de baixo custo para a população brasileira. O presente estudo teve como objetivo 

desenvolver um teste sorológico rápido e de alta afinidade baseado em ELISA indireto que utiliza 

microesferas magnéticas Ni2+, com o domínio de ligação ao receptor (RBD) da proteína Spike 

S1 como antígeno para detectar anticorpos IgG gerados por infecção a SARS-CoV-2 em amostras 

de sangue bruto, soro ou plasma. A porção RBD da proteína Spike S1 fusionada a uma cauda de 

6 histidinas foi expressa em bactéria Escherichia coli BL21 utilizando a tecnologia do DNA 

recombinante, solubilizada com ureia 8 mol/L e purificada por cromatografia de afinidade de 

níquel. As análises foram feitas por eletroforese de gel de poliacrilamida SDS-PAGE 10%. A 

proteína purificada foi mobilizada e utilizada para revestir microesferas magnéticas de níquel para 

detectar anticorpos IgG contra SARS-CoV-2 nas amostras investigadas. O teste utilizou um anti-

IgG humano marcado com a enzima Horseradish Peroxidase (HPR) e as reações foram reveladas 

com o substrato cromogênico TMB. O ensaio foi validado com 86 amostras de soros positivos 

para COVID-19 confirmadas por RT-qPCR e 208 amostras de soros negativos coletadas em 2018. 

Além disso, foram avaliadas amostras de pessoas vacinadas contra COVID-19. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o teste t no GraphPad Prism 7.0, com os dados brutos 

coletados normalizados como % a partir de um soro positivo para COVID-19 como referência e 

aplicados na Análise Operacional Receptora (ROC), para verificar o desempenho do ensaio. O 

valor de corte foi definido em 16%, com amostras acima disto classificadas como positivas. Com 

esta nota, obtivemos um teste com sensibilidade de 82% (IC 95%: 73,43% - 88,85%) e 

especificidade de 98% (IC 95%: 94,48% - 99,21%), conseguindo detectar anticorpos IgG anti 

SARS-CoV-2 desenvolvidos por infecção e vacinação em até 15 minutos. Este novo imunoensaio 

se mostra importante para investigar casos assintomáticos, estudos populacionais e níveis de 

anticorpos de pessoas vacinadas. 
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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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Loxoscelismo é a síndrome causada pela picada de aranhas do gênero Loxosceles, popularmente 

conhecidas como aranhas marrom, é um problema de saúde pública em diversas regiões do Brasil, 

em especial nos estados do Sul e Sudeste.  As espécies de importância médica no Brasil são: L. 

intermedia, L. laeta e L. gaucho. O loxoscelismo pode se apresentar na forma sistêmica ou na 

forma cutânea, sendo um dos principais sinais a formação de uma lesão dermonecrótica. O veneno 

da aranha loxosceles é composto por não toxinas e toxinas, entre elas, enzimas, proteínas, 

glicoproteínas e peptídeos. Entre as toxinas destacam-se as fosfolipases-D (FLDs) enzimas 

responsáveis por catalisar a hidrólise de fosfolipídios de membrana, causando, assim, 

dermonecrose, hemólise, agregação plaquetária, desregulação da resposta inflamatória e 

nefrotoxicidade. Logo, diversos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de utilizar as FLDs 

como alvos terapêuticos para o loxoscelismo. Por meio de mutações em aminoácidos 

responsáveis pela atividade das FLDs foi possível a produção de FLDs mutadas recombinantes 

sem atividades tóxicas, abrindo a possibilidade para a pesquisa de novos tratamentos para o 

loxoscelismo.  Sendo assim, o objetivo desse trabalho é a utilização e avaliação do uso de FLDs 

mutadas recombinantes de L. intermedia (LiRec DT1 W230A), L. laeta (LlRecDT1 H12A-H47A) 

e L. gaucho (LgRecDT1 E32A-D34A) como antígenos para a vacinação. Para isso, coelhos 

receberam 1 dose de FLDs com o adjuvante Hidróxido de Alumínio (1:1). Os animais foram 

divididos em grupos (n=5) com diferentes massas do antígeno, 300 μg, 150 μg ou 75 μg. Animais 

controle negativo receberam apenas PBS e adjuvante. Após 15 dias esses animais foram 

desafiados com 1 dose mínima necrosante (DMN) de veneno de L.intermedia. Posteriormente 

foram medidas as áreas de dermonecrose e edema nos animais nos tempos de 24 horas e 7 dias. 

Em relação ao edema só foram observadas diferenças significativas entre os animais vacinados e 

controle negativo 7 dias após o desafio. Já para a dermonecrose, quando comparados os animais 

vacinados e controle negativo, a vacinação só foi eficaz 24 horas após o desafio. Portanto, as 

análises constataram que esses esquemas vacinais não foram suficientes para a proteção dos 

animais de forma significativa. Assim sendo, novos ensaios com mais doses e diferentes massas 

de antígenos serão realizados posteriormente, uma vez que o tratamento se mostrou promissor 

para o combate do loxoscelismo. 
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Este plano de trabalho teve como referência o Manual para Participação de Enfermeiros no 

Processo de Informatização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) (Wolff, 

2019) e insere-se na etapa de disseminação do projeto Fall TIPS Brasil, de modo a divulgar 

conhecimento científico para a comunidade da Enfermagem, considerando a importância da 

participação dos enfermeiros no desenvolvimento do módulo informatizado e para sua 

operacionalização em hospitais brasileiros. Assim, objetivou-se elaborar roteiros com a finalidade 

da produção de um podcast de divulgação de estratégias para a participação de profissionais da 

enfermagem na informatização da SAE. A metodologia adotada contemplou os seguintes passos: 

fixação do público-alvo e do tema, determinação do formato e da linguagem, definição dos 

participantes e da periodicidade dos episódios, além da elaboração de suas pautas. Como público-

alvo foram selecionados enfermeiros e estudantes de enfermagem, já o tema foi baseado no 

manual. Para o formato, foi feita a adaptação do conteúdo e optou-se pela realização de locução 

e entrevistas com convidados através de uma linguagem descontraída, mas que não perdesse o 

caráter científico. Definiu-se como participantes os próprios integrantes do projeto e a 

periodicidade semanal para a liberação dos episódios. Foram organizados 7 episódios com os 

seguintes temas: apresentação da cartilha e tema central, informatização, definições, 

planejamento, desenvolvimento, implementação e conclusão. Com isso, cada episódio foi 

organizado em introdução, apresentação, ponte, conteúdo e encerramento. O objetivo foi 

alcançado, uma vez que o Manual ficará disponível nas plataformas de podcast e no website do 

projeto Fall TIPS Brasil. O trabalho contribuiu para a organização do conhecimento científico de 

forma a facilitar a transmissão e o acesso de profissionais e estudantes ao conteúdo. 
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Cymbopogon citratus, conhecida popularmente no Brasil como Capim-limão, capim-santo ou 

capim-cidreira é uma erva perene pertencente à família Gramineae. Estudos fitoquímicos 

demostram que o C. citratus possui diversos compostos bioativos, sendo os principais os fenólicos 

e óleos essenciais (OE). A partir de extratos de produtos naturais, é comprovadamente possível 

produzir sanitizantes com ação antimicrobiana satisfatória para a sanitização de hortaliças. 

Exemplo é a solução hidroalcoólica de própolis com glicina - SHP-glicina, um composto 

produzido a partir da solução hidroalcoólica de própolis com glicina que é eficaz na redução de 

aeróbios mesófilos e fungos totais em folhas de alface. Entretanto, além de ser oneroso, o extrato 

de própolis apresenta sabor e odor fortes. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o 

potencial do extrato de capim-limão como substituto à própolis na invenção SHP-glicina. Para 

esse fim, após obtenção do capim limão em feira local (Curitiba-PR), foi elaborado o extrato 

mediante maceração. Em seguida, foi realizada a análise de flavonoides totais, fenólicos totais e 

atividade antioxidante, como também avaliada a atividade antimicrobiana mediante concentração 

inibitória mínima. Para as análises de atividade antioxidante, os radicais ABTS, DPPH e FRAP 

obtiveram valores iguais a 47,14 ± 3,18, 139,56 ± 8,94 e 288,76 ± 45,49 mmol trolox/g, 

respectivamente. Os compostos fenólicos totais resultaram em 27,96 ± 4,00 mgGE/g e 

flavonoides totais em 29,6 ± 4,63 mg GAE/g. Outrossim, o extrato de capim-limão apresentou 

atividade antimicrobiana contra Escherichia coli (E.coli), Listeria monocytogenes e 

Staphylococcus aureus, e foi eficaz contra Enterococcus faecium e E. coli. Dessa forma, o extrato 

de capim-limão pode ser considerado um potencial substituto à solução hidroalcóolica de própolis 

na invenção SHP-glicina por apresentar caráter antimicrobiano e antioxidante. 
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Os fungos que colonizam tecidos de plantas sem causar danos à planta hospedeira (fungos 

endofíticos) são responsáveis por produzir uma grande variedade de metabólitos secundários de 

interesse biotecnológico. Muitos são capazes de inibir o crescimento de fitopatógenos, com 

potencial para serem utilizados no controle de pragas agrícolas, enquanto outros possuem 

propriedades de interesse farmacêutico, como propriedades antimicrobianas, antitumorais e 

imunossupressoras. Nos fungos, sabe-se que cada metabólito secundário é normalmente 

sintetizado por uma série de enzimas, que, por sua vez, são codificadas por um conjunto de genes. 

Estes genes ficam localizados próximos e são co-regulados, compondo um cluster de genes 

biossintético (BGC). Este projeto teve como objetivo identificar os BGCs e selecionar para 

clonagem e expressão heteróloga os BGCs referentes à um tipo específico de metabólito 

secundário: NRPS-like (sintetases de peptídeos não ribossomais). Os peptídeos não ribossomais 

(NRPs) constituem uma classe largamente utilizada na indústria farmacêutica devido à sua ampla 

atividade biológica. Entre os  NRPs mais utilizados estão o imunossupressor ciclosporina A e os 

antibióticos vancomicina e daptomicina. Através de análises no genoma do fungo endofítico 

Hypoxylon vinosopulvinatum, utilizando o antiSMASH 6.1, foram identificados 58 clusters de 

genes biossintéticos (BGCs), dos quais 14 são NRPS-like. Foi construída a árvore filogenética a 

partir do alinhamento múltiplo de sequências para seleção dos compostos de NRPS-like com 

potencial biotecnológico. Além disso, foram produzidos extratos de metabólitos secundários dos 

fungos endofíticos Xylaria arbuscula e Diaporthe amolarense em larga escala para identificação 

química dos compostos bioativos. Os fungos eram cultivados em meio BDA por 7 dias, em 

seguida eram inoculados em meio líquido ME para iniciar a fermentação e produção dos 

metabólitos secundários. Após 10 dias, o meio fermentado era filtrado e era realizada a extração 

com sílica e rotaevaporação para obter o extrato bruto. No total, foram produzidos 8 litros com a 

Xylaria arbuscula CMRP5059 (totalizando 3,614g de extrato), 3 litros com a Xylaria arbuscula 

CMRP5050 (1,363g de extrato) e 1 litro com o Diaporthe amolarense CMRP4997 (0,055g de 

extrato). Após atingir a quantidade necessária de extrato bruto para cada cepa, os extratos serão 

analisados para identificar quimicamente os metabólitos secundários que apresentam 

propriedades antimicrobianas.  
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A função do gestor de Saúde Pública no Brasil é norteada pelas atribuições e competências citadas 

na Lei nº 8.080 de 1990 e na Norma Operacional Básica de 1996. Estes documentos orientam a 

divisão de responsabilidades entre as esferas de governo e nomeiam as atribuições do Ministério 

da Saúde, Secretaria de Saúde Estadual e Secretaria de Saúde Municipal na gestão de Saúde 

Pública ao Sistema Único de Saúde. Objetivou-se neste estudo desenvolver uma ontologia de 

suporte à gestão em saúde. Devido à relevância e aplicabilidade deste estudo, a esfera municipal 

foi a eleita parao estudo de competências. Para este processo, a avaliação prévia dos documentos 

governamentais supracitados apresentou-se pouco abrangente para a definição e análise de 

competências. O Termo de Compromisso de Gestão Municipal de 2007, instrumento atual de 

avaliação municipal,  também apresenta-se insuficiente para análise de conhecimentos, atitudes e 

habilidades destes profissionais. Desta forma, acrescentou-se o Marco Regional de Competências 

Essenciais em Saúde Pública (MRCESP), já alicerçado na literatura, para esta finalidade. Por 

meio de uma análise semântica, o MRCESP e os documentos governamentais citados formaram 

a base para a construção de uma ontologia sobre o tema, a partir da mesma matriz proposta no 

MRCESP. A metodologia do estudo documental foi orientada a partir do documento Termo de 

Compromisso de Gestão Municipal de 2007, e a construção da ontologia seguiu a Methodology 

101 com o uso do software Protégé. Estes instrumentos auxiliaram a construção da ontologia e 

análise de viabilidade e aplicação, deferimento de sentenças e delimitações a partir do produto.  

A ontologia criada a partir do domínio do MRCESP, correlacionada aos documentos 

governamentais auxiliam no uso desse instrumento e no entendimento do trabalho desses 

profissionais. Desta forma as contribuições deste estudo perpassam o uso da ontologia criada, que 

pode ser utilizada como instrumento avaliativo e orientativo, como também incentivam esta nova 

forma de análise de conteúdo na saúde. 
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Em 2020, a COVID-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, foi declarada uma pandemia. Com o 

número de óbitos aumentando sem indícios de retração, pesquisas de tratamentos farmacológicos 

começaram a aparecer ao redor mundo, com expectativas de cura ou, ao menos, diminuição da 

mortalidade. Além do uso de agentes para alívio dos sintomas, como anti-inflamatórios, 

medicamentos antivirais na tentativa de atenuar a infecção viral e agentes antiparasitários foram 

sugeridos como ferramentas terapêuticas contra a COVID-19. Embora extensivamente utilizados 

no Brasil, essas diferentes classes de medicamentos não tiveram a sua eficácia comprovada, o que 

poderia estar associado à resistência a múltiplas drogas (MDR). A MDR envolve, principalmente, 

o efluxo de diversas drogas por transportadores ABC, diminuindo assim sua concentração 

intracelular e, consequentemente, levando à falha da terapia farmacológica. Por isso, fármacos 

candidatos ao tratamento de COVID-19: cloroquina, hidroxicloroquina, dexametasona, lopinavir, 

ivermectina, oseltamivir, prednisolona e hidrocortisona foram estudados quanto ao potencial de 

interagirem com os transportadores ABC ABCG2 (BRCP) e ABCB1 (P-gp) por abordagens in 

vitro. Para o estudo, foram realizados ensaios de citoxicidade pelo teste do MTT (brometo de [3-

(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio]). Células transfectadas de maneira para 

superexpressar cada transportador estudado e linhagens selvagens foram plaqueadas em placas de 

96 poços (1,5 x 104 células por poço), aderidas e tratadas com concentrações crescentes dos 

fármacos por 72 h. Os resultados expressos através da comparação de células viáveis em relação 

ao controle, demonstraram que para ABCG2 nenhum dos compostos foi identificado como 

substrato. Para ABCB1, ao menos dois medicamentos apresentaram transporte: oseltamivir e 

dexametasona.  Adicionalmente, o potencial inibitório dos transportadores ABC por esses 

compostos foi avaliado. Lopivavir e ivermectina foram capazes de inibir a atividade de ABCG2 

pelo transporte de Hoechst 33342 com concentração inibitória na metade da máxima (IC50) de 

25,5 e 23,4 µM, respectivamente. Ivermectina, lopinavir, hidroxicloroquina e cloroquina foram 

capazes de inibir a atividade de P-gp pelo transporte de Rodamina 123 na concentração de 100 

µM. Assim, os resultados mostram que a abordagem de reposicionamento farmacológico em que 

fármacos com perfil de segurança comprovado são estudados sob uma nova perspectiva é uma 

alternativa para a obtenção de inibidores de transportadores ABC. 
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Como a natureza é representada, isto é, o que se pensa sobre sua composição, a sua origem ou a 

sua finalidade Na primeira perspectiva a natureza é entendida como aquilo que se observa pela 

percepção através dos sentidos, o que implica dizer que ela independe do pensamento, ou seja, a 

natureza existe em si mesma e é factível de ser percebida.Como referencial, podemos dizer que a 

natureza ora pode ser entendida como relato daquilo que o pensamento conhece.Meio ambiente 

é, nesse sentido, algo que envolve ou cerca um indivíduo em particular, “ é penumbra das 

condições externas que para ele são relevantes em face das interações efetivas.Compreender a 

relação entre organismo e ambiente é reconhecer os signos que a espécie é capaz de perceber, é 

relacionados com suas ações, é definir seu círculo funcional e, portanto, seu ambiente 

operacional.No caso da espécie humana, seu meio ambiente corresponderia a natureza conhecida 

e modificada em relação aos interesses do seu sistema social, sobre o qual age e do qual recebe 

influência.A natureza existe em si mesma ao passo que o ambiente refere se aos elementos que 

pensamos compô-la, que nossa capacidade humana alcança e representa e é, portanto, 

constantemente ressignificado.O conhecimento sobre a natureza, baseia se na apreensão dos 

processos e elementos existentes e que podem ser observados. 

Resultados Parciais Alcançados 

Os estudos permitiram entender a importância do rigor na utilização de palavras para definir 

conceitos fundamentais na pesquisa e àquelas relacionadas às questões ambientais. As 

semelhanças e diferenças entre os conceitos sobre natureza, ambiente e meio ambiente. Tratam-

se de terminologias que possuem a importância nos questionamentos e debates de políticas 

ambientais, evitando discursos incoerentes. Também a importância de se conhecer as diferentes 

correntes existentes em Educação Ambiental, cada uma com suas especificidades. A Educação 

Ambiental, com os aspectos políticos e culturais. 
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Fungos endofíticos se caracterizam por viverem no interior de tecidos de plantas sem provocar 

sintomas aparentes, sendo que muitos deles produzem compostos secundários que desempenham 

algumas funções como proteção, para si e para o hospedeiro, evitando, por exemplo, ataque de 

patógenos. Devido a essa característica e também ao crescimento da preocupação em relação a 

utilização de substâncias químicas pela agricultura, que podem trazer prejuízos tanto ao meio 

ambiente como a saúde humana, e com a intenção de reduzir as perdas de produção, o interesse 

na utilização desses microrganismos em processos de biocontrole também vem crescendo. Fungos 

do gênero Induratia (anteriormente denominado Muscodor) apresentam interesse em particular 

de vários pesquisadores, devido à produção de compostos orgânicos voláteis (VOCs) que 

apresentam ação fungicida e fungistática. Dentre os fungos deste gênero destaca-se I. brasiliensis 

que já demonstrou resultados promissores quanto à redução no desenvolvimento do fungo 

fitopatogênico Penicillium digitatum, agente causador do bolor verde dos frutos críticos, uma das 

piores doenças fúngicas de pós colheita para a citricultura. Outra espécie deste gênero, P. italicum, 

é responsável pelo bolor azul, que também acomete frutos cítricos a partir das injúrias provocadas 

durante o processo de colheita, transporte e armazenagem. Além destes, o fitopatógeno Monilinia 

fructicola também apresenta importância por ser responsável por provocar a podridão parda, que 

atinge principalmente frutos com caroços como pêssego e ameixa. Nos experimentos de 

antagonismo realizados em placas de Petri com divisória I. brasiliensis apresentou atividade 

inibitória em todos os substratos utilizados (BDA, flocos de aveia e grãos de trigo) contra P. 

itallicum e M. fructicola. Nos testes in vivo, utilizando frutos destacados, I. brasiliensis provocou 

redução no desenvolvimento de P. digitatum, P. italicum e M. fructicola. Em cada teste foram 

analisadas 10 replicatas para cada condição, que foram acompanhadas pelo período de 10 dias. 

Quando realizado teste de metilação de DNA, foi observado que I. brasiliensis provoca metilação 

parcial do gene que codifica para 14-alfa-demetilase em M. fructicola, gene responsável por 

resistência a alguns fungicidas. Esses resultados demonstram que I. brasiliensis se mostra um 

organismo promissor no controle biológico de fungos fitopatogênicos de pós colheita, e sua 

versatilidade em manter a atividade inibitória em outros substratos, aumenta sua viabilidade como 

biocontrolador, quanto aos aspectos financeiros e de aplicabilidade. 
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O fenômeno da resistência a múltiplas drogas (MDR) está relacionado a grande parte dos óbitos 

em pacientes oncológicos. A presença de transportadores ABC em células neoplásicas é um dos 

principais mecanismos de MDR. Esses transportadores promovem o efluxo dos quimioterápicos, 

impedindo seu acúmulo intracelular. Até o momento, a principal estratégia para reverter o 

fenótipo de MDR mediado por transportadores ABCG é a sua inibição, melhorando assim a 

efetividade do tratamento quimioterápico. Entre os principais transportadores ABC expressos em 

neoplasias está o transportador ABCG2, que apesar de estar intimamente ligado à MDR, apresenta 

poucos compostos inibidores candidatos à ensaios clínicos. Diversas classes de compostos vêm 

sendo sintetizadas e testadas como inibidores do transportador ABCG2, entre eles estão os 

derivados de flavonoides, denominados chalconas. Este trabalho tem por objetivo identificar 

novas chalconas como inibidores do transportador ABCG2. Para isso, a capacidade de inibição 

das chalconas foi avaliada por citometria de fluxo em células HEK293 transfectadas de maneira 

estável para superexpressar ABCG2. O teste se baseia na detecção da fluorescência intracelular 

do substrato Höechst 33342, partindo do pressuposto que esse substrato é reconhecido e 

transportado para fora da célula pelo transportador ABCG2. Foram triadas 22 chalconas 

modificadas como possíveis inibidores do transportador ABCG2 nas concentrações de 1 µM e 10 

µM. A porcentagem de inibição foi obtida comparando os resultados com os valores de inibição 

causados pelo inibidor de referência Ko143 à 1 µM. Entre estas, 14 chalconas (MAD-4, MAD-9, 

MAD-11, MAD-13, MBL-2-123, MBL-2-124, MBL-2-150, MBL-3-9, NN3, NN4, NN7, SG-1, 

ZAI18 e ZAI22A) apresentaram, no mínimo, 50% de inibição na concentração de 10 µM, 

elegíveis para o ensaio de IC50, cujo objetivo é determinar a concentração necessária para inibir 

50% a atividade de efluxo mediado por ABCG2. Até o momento, destaca-se a chalcona MBL-2-

123, que apresentou um valor de IC50 de inibição de 27,36 nM. 
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A linhaça é a semente do linho (Linum usitatissimum L.), planta pertencente à família Linaceae, 

que é rica em ácidos graxos ω-3 e ω-6, ácidos graxos monoinsaturados e saturados e apresenta 

fibras, proteínas e compostos fenólicos. Os polissacarídeos são polímeros naturais de médio ou 

alto peso molecular unidos por ligações glicosídicas, obtidos geralmente pela biossíntese de 

plantas, algas, sementes e possuem várias aplicações, especialmente nas áreas de alimentos, 

biomédicas e farmacêuticas. Substâncias capazes de prevenir os efeitos deletérios da oxidação 

pela inibição da lipoperoxidação, sequestro de radicais livres e/ou quelação de íons metálicos são 

conhecidas com antioxidantes e os mais conhecidos são os compostos fenólicos e as vitaminas, 

principalmente C e E. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar a extração de 

polissacarídeos de sementes da linhaça e realizar ensaios de atividade antioxidante. Foram 

utilizadas 100 g de sementes de linhaça marrom e 100 g de sementes de linhaça dourada e as 

extrações foram realizadas em meio aquoso à temperatura ambiente, com agitador magnético 

durante 3 horas. Após a extração, a amostra foi previamente congelada e liofilizada obtendo 

10,9980 g de liofilizado de linhaça dourada e 4,4040 g de liofilizado de linhaça marrom. A 

atividade antioxidante foi realizada por meio de testes de Redução do Complexo Fosfomolibdênio 

(RCF) e Azul da Prússia (AP). No ensaio RCF a amostra de linhaça dourada apresentou 62,77% 

de atividade antioxidante relativa (AAR) para o padrão rutina e 11,13% de atividade antioxidante 

relativa para o padrão ácido ascórbico. A amostra de linhaça marrom no ensaio RCF apresentou 

para o padrão rutina o valor de 40,79% de AAR e 7,23% de AAR para o padrão ácido ascórbico. 

No ensaio Azul da Prússia, a amostra de linhaça marrom apresentou AAR de 23,53% para o 

padrão rutina e 10,16% de AAR para o padrão ácido ascórbico, enquanto que a amostra de linhaça 

dourada, 3,05% de AAR para o padrão rutina e 1,32% de AAR para o padrão ácido ascórbico. 

Diante disso pode-se concluir os polissacarídeos extraídos de ambas as sementes possuem 

potencial antioxidante. 
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GINÁSTICA, DANÇA E RITMICA HÍBRIDAS NA DIMENSÃO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Nº 202211875 

Autor(es): Guilherme Felix Pereira 

Orientador(es): Soraya Correa Domingues 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências da Vida 

Programa Institucional: PIBITI FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Palavras-chave: Ginástica, Metodologia, Pandemia 

 

Este trabalho busca analisar as possíveis conexões metodológicas entre a teoria e prática da 

Educação Física e seus processos de formação na extensão universitária híbrida, na transição dos 

períodos remoto e presencial, com base em pesquisa empírica e de documentos sobre dança, 

rítmicas, ginástica. O objetivo é examinar as metodologias propostas para o ensino de Ginástica 

nos projetos de extensão do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná 

no período de pandemia e pós-pandemia, com desenvolvimento de canais e redes de comunicação 

virtual, em Blog, Instagram e Facebook, para estabelecer relações dentro e fora da comunidade 

universitária, tendo como base fundamental as diferentes metodologias para vivenciar essas 

práticas corporais. Os passos metodológicos foram: pesquisa documental para compreender como 

está representado esses conceitos nas diretrizes curriculares que amparam as aulas destas unidades 

temáticas, análise e contraste das influências para o desenvolvimento de metodologias híbridas 

nos projetos pedagógicos e nas práticas curriculares que movimenta a cultura dentro e fora da 

escola da Cidade, observação participante das atividades de extensão, reunião de material 

específico sobre ginástica, dança e rítmicas para elaboração de comunicação virtual em Blog, 

Instagram e Facebook. Como resultados notou-se a inovação tecnológica das metodologias 

híbridas durante período de pandemia e pós-pandemia, análises de documentos indicando as 

possibilidades para desenvolvimento tecnológico desta área, e criação de veículos de 

comunicação entre comunidade interna e externa sobre essas criações metodológicas. Como 

conclusão entende-se que a criação de plataformas, redes sociais sobre Ginástica, rítmicas e dança 

é fundamental para garantir o diálogo das inovações tecnológicas agregando na formação 

acadêmica, assim como com processos de construção do conhecimento científico e as inovações 

metodológicas no campo da ginástica rítmicas e dança. 
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O gênero Loxosceles, mais conhecido como aranha marrom, é um gênero de aranhas encontrado 

em todos os continentes do planeta. Ele é de extrema importância médica, visto que a picada desta 

aranha pode causar sérias manifestações clínicas, sendo o conjunto desses sinais e sintomas 

denominados de Loxoscelismo. Os acidentes envolvendo esses animais são frequentes, 

especialmente no estado do Paraná. Dessa forma, é imprescindível que o veneno desses animais 

seja estudado. Ele é composto por diversas moléculas, dentre essas, as toxinas mais estudadas são 

as fosfolipases-D (PLDs). O motivo de grandes estudos que cercam essa toxina, é devido a sua 

capacidade de sozinha desencadear a maioria dos sintomas tanto do Loxoscelismo cutâneo quanto 

do sistêmico. As PLDs têm entre 5 e 35 kDa, e possuem a capacidade de clivar uma ampla 

variedade de substratos lipídicos. Apesar de alguns mecanismos já estarem elucidados, ainda há 

muito a se pesquisar a respeito da atividade dessa toxina na biologia celular e molecular. Com 

isso, este trabalho tem como principal objetivo entender as atividades in vitro das Fosfolipases-

D. Foram utilizadas PLDs com atividades lipásicas (LiRecDT1 e LgRecDT) e sem atividade 

enzimática (LiRecDT W e LgRecDT YYW). Para isso, foram feitas expressões em modelo 

procarioto, purificação, dosagem e SDS-PAGE das fosfolipases-D. Já para o início dos ensaios 

em cultivo celular, a linhagem utilizada foi a HaCat (células de queratinócitos). Os procedimentos 

envolveram congelamento, descongelamento, repique e plaqueamento dessas células, além de 

ensaios de proliferação e viabilidade celular com MTT após o tratamento com as toxinas. O ensaio 

de MTT foi realizado em células expostas ao tratamento com as diferentes isoformas de PLDs. 

Cada isoforma foi testada em duas concentrações distintas (50 e 100 µg/mL). O resultado obtido 

foi que não houve citotoxicidade ou diminuição do metabolismo celular em nenhum dos 

tratamentos. Já no outro ensaio, observou-se um aumento na proliferação das células tratadas com 

duas das isoformas da toxina (LgRecDT e LgRecDT YYW) após 24h nas duas concentrações 

testadas. Com isso, pode-se observar que essas PLDs não têm efeitos citotóxicos nessa linhagem, 

além de desencadear uma atividade de proliferação. Os próximos passos desse trabalho envolvem 

ensaios que investiguem mais a fundo a ativação ou inibição de atividades celulares, como a 

migração celular. Dessa maneira, o efeito dessa toxina nas células HaCat poderá ser melhor 

entendido, além de fornecer estudos de base para melhor entender as atividades dessas PLDs em 

outros tecidos. 
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A renovação de matrizes energéticas mundiais é um desafio tecnológico, científico esocial a ser 

enfrentado atual e continuamente. A mudança climática não apenasevidenciou disparidades na 

produção e distribuição de energia, como também pôs emiminência a necessidade urgente de 

novas matrizes energéticas. Neste sentido, oNPDEAS desenvolve diversos projetos relacionados 

à produção de energia renovável,integração de processos e divulgação científica. Um dos projetos 

desenvolvidosconsiste no desenvolvimento de uma planta-piloto de fotobiorreatores para o 

cultivo demicroalgas. Estes reatores promovem produção de biomassa a partir 

dosmicrorganismos, permitindo a extração de compostos para obtenção de produtos deinteresse 

econômico e científico, tal como biodiesel, aditivos agrícolas e uma gama debiomoléculas. Além 

do mais, a partir do processo fotossintético no interior dosfotobiorreatores, as microalgas podem 

realizar o sequestro de carbono da atmosferabem como o tratamento destes efluentes. Com base 

no potencial biotecnológico dasmicroalgas e na demanda de produção de biomassa e coprodutos 

derivados, opresente projeto tem por objetivo viabilizar a geração de biomassa, partindo de 

umaescala laboratorial até atingir a escala de produção industrial em fotobiorreatores. Aprimeira 

etapa experimental consistiu na purificação de cepas da microalgaTetradesmus obliquus por 

diluição seriada e plaqueamento em meio sólido, seguidode isolamento. As colônias isoladas 

foram repicadas para meio líquido e utilizadas nasetapas de manutenção das microalgas em 

cultivo e escalonamento para a produçãoem fotobiorreatores. A produção de biomassa microalgal 

iniciou com o cultivo emescala laboratorial em sala climatizada (23±1 °C) com iluminação 

constante e meio decultura sintético. Nas etapas de cultivo em fotobiorreatores airlift de 12 e 100 

L, o meiode cultivo utilizado foi composto por dejeto suíno biodigerido, com cultivos 

realizadosem ambiente externo sujeitos às variações ambientais de temperatura e luminosidade.O 

acompanhamento dos cultivos ocorreu em consonância com o escalonamento dosprocessos, 

desde o nível laboratorial até as plantas piloto, com determinação doaumento da concentração 

celular por microscopia óptica e determinação da biomassapor gravimetria, a fim de descrever o 

perfil de crescimento das algas. Por fim, oescalonamento da produção de biomassa foi possível 

devido ao processo depurificação das cepas e modificações estruturais nos fotobiorreatores, 

reduzindo acontaminação de cultivos e consequente perda de biomassa. 
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Este plano de trabalho teve como objetivo preparar os dados coletados em prontuários de 

pacientes, referentes a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), por ocasião da 

pesquisa Fall TIPS Brasil, direcionado à prevenção de quedas hospitalares, para serem 

apresentados para o Colegiado de Enfermagem do hospital para fins de validação. Trata-se de  um 

estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que dá seguimento ao plano de trabalho do edital 

de iniciação científica 2020/21, no qual aconteceram as fases de coleta e as análises estatísticas 

sobre os diagnósticos e prescrições de enfermagem antes e após o evento adverso do tipo queda, 

entre pacientes internados, e a existência ou não de dano ao paciente decorrente do episódio, 

organizados em planilhas eletrônicas e analisados com o software R. Para este plano de trabalho, 

o método incluiu a organização dos diagnósticos e prescrições de enfermagem encontrados, de 

acordo com sua frequência e após comparação com a literatura sobre a temática, Para 

apresentação dos achados para avaliação dos enfermeiros foram elaboradas representações 

gráficos digitais do tipo: quadros, tabelas e infográficos. Estas ferramentas, voltadas à 

visualização dos dados, permitem analisar as informações, modelar dados em paralelo e em 

diferentes perspectivas, estruturá-los e integrá-los formando diretrizes lógicas. Auxiliam na 

compreensão, retenção e recuperação da memória, pois associam recursos visuais à linguagens, 

multiplicando rotas neurais e fortalecendo a recordação. Propõem assim, uma narrativa atraente, 

oferecendo melhor experiência analítica e emocional aos stakeholders do projeto. Sublinhados os 

fatos, o desenvolvimento desta tecnologia leve de exposição, sintetiza e sistematiza os dados para 

melhor apreciação e posterior validação pelos especialistas. 
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Bactérias rizosféricas podem sintetizar fito hormônios, como ácido-indol-acético (AIA), e 

solubilizar fósforo no solo, promovendo o crescimento das plantas. O objetivo deste foi 

caracterizar 5 culturas puras de bactérias isoladas da rizosfera de culturas anuais (LBS1, LBS3, 

LBS5, LBS7 e LBS10) em sua capacidade de produzir AIA e estimular o crescimento vegetal de 

milho e soja. A determinação de AIA foi realizada após crescimento das bactérias em meio de 

cultura líquido a 28°C e 100 rpm por 24 horas, verificando a densidade óptica (DO) do pré-inóculo 

em espectrofotômetro. Os frascos, contendo 30 mL de meio de cultura, 30 µL de L-triptofano e 

300µL de pré-inóculo cada foram incubados em estufa agitadora a 28°C em 100 rpm por 24 horas. 

Então, uma alíquota de 1,5 ml da suspensão foi centrifugada a 13,4 rpm por 10 minutos. 0,3 mL 

do sobrenadante foi misturado com 1,2 mL de solução de Salkoswki, deixados 30 minutos no 

escuro, e submetidos à leitura da DO530nm. A concentração de AIA foi estimada a partir de uma 

curva de calibração DO530nm com adição de água destilada, AIA e reagente de Salkowski. A 

análise mostrou que LBS 3 foi a que mais produziu AIA (260 ug/ml), seguido da LBS7 (238 

ug/ml), LBS10 (147 ug/ml), LBS1 (92 ug/ml) e LBS5 (51 ug/ml). No experimento de casa de 

vegetação, uma suspensão de cada uma das bactérias foi inoculada em sementes de milho e soja 

(na proporção de 150 mL de cultura líquida por 50 kg de sementes). As sementes foram plantadas 

em vasos de 8 l contendo terra e areia (v/v= 1/1), com 3 tratamentos não inoculados: 1) sem NPK; 

2) com 50% da dose de NPK; 3) com 100% da dose de NPK; e 6 tratamentos inoculados com 

50% da dose de NPK: 4) Inoculante comercial com Bacillus subtillis/B.megaterium; 5) Inoculante 

comercial com Azospirillum brasiliensis; 6 ao 10) inoculação individual das bactérias LBS1, 

LBS3, LBS5, LBS7 e LBS10. A soja foi inoculada com Bradyrhizobium japonicum em todos os 

tratamentos. O delineamento foi inteiramento casualizado com 4 repetições. As plantas foram 

crescidas até estádio fenológico V4/V5. Na colheita, foram mensurados o comprimento das raízes 

e da parte aérea, e suas respectivas massas secas. Nos tratamentos não inoculados, a adubação de 

50 e 100% da dose de NPK no solo incrementou linearmente a massa seca do milho e da soja. 

Nos tratamentos inoculados, as bactérias LBS3, LBS5, LBS7 e LBS10 promoveram um 

crescimento similar aos inoculantes comerciais. Os dados preliminares sugerem que as bactérias 

isoladas são tão promissoras para promoção de crescimento vegetal quanto as bactérias 

comerciais. 
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A colite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal crônica, que atua de forma progressiva e 

recidivante. Os fármacos disponíveis atualmente controlam apenas os sintomas e não promovem 

a cura da doença, além de apresentarem baixa eficácia. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito 

da fração de polissacarídeos pécticos isolado das frutas de Annona muricata (SWGa) usando o 

modelo experimental de colite ulcerativa induzida por DSS 5% em camundongos fêmeas 

(CEUA/BIO: 1251). Os animais foram divididos em 6 grupos: Naive, Veículo (água 1 mL/kg), 

DSS (água 1 mL/kg), DSS+ SWGa doses de 1, 3 e 10 mg/kg, com tratamentos realizados via oral. 

No 8º dia os animais foram eutanasiados, tiveram o cólon removido, fotografado, medido e aberto 

para análise macro e microscópica. Quanto ao comprimento dos cólons, o tratamento com SGWa 

preveniu o encurtamento, um dos principais parâmetros da doença. O grupo DSS teve uma 

redução de 34,39% no comprimento quando comparado com o grupo veículo. As doses de 3 e 10 

mg/kg preveniram o encurtamento do cólon em 16,29 e 19,55 %, em comparação ao grupo DSS 

(6,83 ± 0,37 cm). Sobre o peso corporal, o grupo DSS teve perda de peso quando comparado ao 

controle. O tratamento com as três doses de SGWa (1, 3 e 10 mg/kg) reduziu a perda de peso 

quando comparado ao grupo DSS. O tratamento com SGWa reduziu o índice de atividade da 

doença (IAD) significativamente em 30,86; 49,62 e 53,90% respectivamente, quando comparado 

com o grupo DSS (10,12 ± 0,54 IAD). Os níveis da enzima mieloperoxidase (MPO) são um 

importante marcador para o acúmulo e/ou ativação de neutrófilos. A MPO aumentou em 55,23 % 

no grupo DSS, em comparação ao grupo controle (5,144 ± 0,35 D.O./mg de proteína). O 

tratamento com SGWa reduziu em 28,35; 34,06 e 30,89%, respectivamente, a infiltração de 

neutrófilos, quando comparado com o grupo DSS (11,49 ± 0,68 D.O./mg de proteína). Foi 

avaliado o bem-estar dos animais usando análise da construção do ninho. O grupo DSS teve 

redução no escore em 90,28% quando comparado ao grupo controle (3,42 ± 0,22). O tratamento 

com SGWa (10 mg/kg) promoveu ninhos mais elaborados, com aumento de 88,90% no escore 

quando comparado ao grupo DSS (0,333 ± 0,21). Pode-se concluir que a fração de polissacarídeos 

SGWa isolada dos frutos da Annona muricata, foi capaz de reduzir a severidade da colite 

ulcerativa induzida por DSS nos animais. Pode estar associado a melhora do quadro inflamatório 

e melhora no bem-estar dos animais submetidos ao modelo de colite. Mais estudos são necessários 

para aprofundar os mecanismos de ação envolvidos nesse efeito. 
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As metodologias ativas são um recurso pedagógico de ensino que dá ao aluno um papel ativo em 

seu processo de aprendizagem e torna o estudo mais dinâmico. Nesse modelo, os alunos podem 

criar conteúdos audiovisuais utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação, 

desenvolvendo interação social, pensamento crítico e investigativo. Assim, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a percepção dos alunos quanto a criação de diferentes tipos de relatórios dos 

procedimentos cirúrgicos como parte do processo de ensino e aprendizagem. Participaram do 

estudo os alunos do sétimo semestre, que cursaram a disciplina Técnica Operatória Veterinária 

num total de 68 alunos, distribuídos em 11 grupos, sendo sete equipes no primeiro semestre e 

quatro no segundo semestre de 2021. Os alunos desenvolveram três tipos de relatórios: texto, 

texto com fotos e vídeo didático referente às técnicas cirúrgicas desenvolvidas na aula prática. 

Toda semana, cada grupo elaborava um tipo de relatório diferente e todos produziram os três tipos 

de relatórios. Ao final das práticas responderam a um questionário avaliativo sobre como foi o 

processo de criação de ferramentas didáticas e assimilação do conteúdo através da formulação 

dos relatórios. Foram respondidos 35 questionários. Quanto a quantidade de relatórios 

executados, 22,9% foram texto, 34,3% texto e foto e 42,9% vídeo. Sobre a dificuldade ou não na 

elaboração dos diferentes tipos de relatório não houve diferença significativa. Com relação a 

dificuldade de criação e edição de vídeos e textos com fotos houve diferença significativa, sendo 

considerado mais trabalhoso a elaboração de vídeos. Ao serem questionados sobre o grau de 

interferência da captação de imagens durante as aulas práticas 28,6% dos alunos disseram que 

não interferiu, 42,9% que interferiu positivamente, 20% que interferiu negativamente e 8,6% não 

souberam opinar. Sobre o impacto dos relatórios nas provas houve diferença significativa 

resultando em um impacto positivo na visão dos alunos. Sobre se a criação de vídeo gerou maior 

interesse pela matéria 54,3% responderam sim, 25,7% que não e 20% não souberam opinar. Já se 

os vídeos ajudaram na execução das praticas 77,1% assinalaram que sim e 22,9% que não. Por 

último foi questionado qual o relatório em que obtiveram melhor assimilação da matéria, 22,9% 

preferiram somente texto, 37,1% texto com foto e 40% o vídeo. A produção de relatórios pelos 

alunos teve um impacto positivo na compreensão geral da matéria, sendo o vídeo o preferido para 

este fim, apesar de ter apresentado o maior grau de dificuldade em sua elaboração. 
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MODELO DE COLITE ULCERATIVA INDUZIDA POR DSS EM CAMUNDONGOS - 
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A colite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal que acomete o intestino grosso (colon). 

É uma doença multifatorial, ou seja, fatores genéticos e ambientais em conjunto promovem uma 

resposta anormal do sistema imune, ocasionando o desencadeamento da inflamação e também 

sua persistência. Essa inflamação acomete a mucosa e a submucosa colônica, causando uma 

infiltração de leucócitos, podendo acarretar em necrose epitelial, edema e hemorragia. Essa 

doença não apresenta cura, sendo assim, é amplamente estudada devido ao seu caráter crônico, 

progressivo e redicivante. Contudo, sua importância também se dá pelo fato de que sua incidência 

e prevalência está aumentando ao longo dos anos, abrindo portas para que sejam realizados cada 

vez mais estudos sobre a etiopatogenia da doença em si, assim como para tratamento e novos 

medicamentos. Os polissacarídeos são metabólitos primários de vegetais e possuem propriedades 

biológicas com ampla atividade farmacológica, como por exemplo, antiviral, antitumoral, anti-

inflamatória e antioxidante. Desse modo, nosso grupo vem estudando a atividade biológica de 

polissacarídeos extraídos e isolados de produtos naturais, com objetivos relacionados a pesquisa 

e desenvolvimento de novos fármacos. Como um dos métodos empregados para a realização 

desse estudo, foi utilizado a pesquisa bibliográfica, utilizando o site 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ para busca de artigos científicos na língua inglesa que tivessem 

os termos “polysaccharides”, “ulcerative colitis”, “DSS” e “mice” e comparado aos dados obtidos 

anteriormente com polissacarídeos pelo grupo de pesquisa. Em um desses estudos, foi isolado o 

polissacarídeo ramnogalacturonana (RGal) da planta Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen, 

popularmente conhecida como jambu, e foi investigado e comprovado, em camundongos com 

colite ulcerativa induzida por DSS (dextrano sulfato de sódio) os efeitos gastroprotetores e de 

cicatrização desse metabólito, reduzindo parâmetros inflamatórios e o estresse oxidativo. Com o 

resultado positivo da RGal, surgiu o interesse de pesquisa em novas moléculas, também sendo 

estudados polissacarídeos da Arctium lapa (bardana), não encontrando nenhum efeito benéfico, 

enquanto polissacarídeos isolados da Malpighia emarginata (acerola) apresentam atividade anti-

inflamatória e efeitos anti-colite (dados não publicados). Desse modo, foi possível comparar e 

comprovar os efeitos e possíveis mecanismos de ação anticolite de polissacarídeos isolados de 

produtos naturais, excluindo os isolados de fungos (glucanas). 
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Fungos endofíticos são microrganismos que vivem no interior de tecidos vegetais sem causar 

dano aparente durante seu ciclo de vida, essa associação é benéfica devido a produção de 

metabólitos secundários que auxiliam essas plantas no crescimento e na proteção contra 

patógenos. Do ponto de vista biotecnológico, esses metabólicos são muito valiosos, pois dentre 

eles são encontrados uma grande diversidade de enzimas como pectinases, lipases, proteases e 

celulases, enzimas ligninolíticas e lacases, sendo estas últimas importantes para tratar efluentes 

têxteis. Dessa forma, buscou-se isolar e investigar fungos endofíticos e seus metabólitos a partir 

de macrófitas aquáticas, grupo de vegetais pouco explorado neste sentido e com papel 

fundamental na manutenção de ecossistemas aquáticos. Desta coleção de fungos serão 

prospectadas novas alternativas para tratamento de corantes têxteis e na sequência possibilidades 

de melhoramento genético para esta função, refletindo em vantagens ecológicas e econômicas. O 

isolamento fúngico foi realizado através de folhas de macrófitas provenientes de reservas 

hidrográficas da região metropolitana de Curitiba – PR, seguindo o protocolo de desinfestação 

superficial, em que esses órgãos vegetais são lavados sequencialmente em álcool 70º por 1 

minuto, hipoclorito 3% por 1 minuto e álcool 70º por 30 segundos, seguidos de duas lavagens em 

água destilada esterilizada, em seguida os fragmentos são colocados de forma equidistante em 

placas de Petri com BDA suplementado com cloranfenicol (0,2%), incubadas a 24ºC e 

inspecionadas por até 10 dias, isolando crescimentos fúngicos aparentes. Foram isolados 113 

espécimes, e para suas caracterizações eles foram organizados de acordo com a macromorfologia 

da colônia, e em seguida identificados em análises microscópicas de suas estruturas reprodutivas. 

Até o momento foi possível identificar isolados de Pestalotiopsis, gênero já relatado na literatura 

com capacidade de descoloração de corantes. É esperado que os fungos endofíticos isolados 

possuam potencial biotecnológico para tratamento de efluentes têxteis, quando tal avaliação for 

realizada, e assim determinar o melhor protocolo para seu melhoramento genético. 
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LEVANTAMENTO DE ESTADO DA ARTE SOBRE SOLUÇÕES BASEADAS NA 
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Perante a crescente poluição dos ecossistemas hídricos promovida pela ação antrópica, a 

sociedade segue desenvolvendo tecnologias com o propósito de mitigar e/ou prevenir tais danos. 

Dessa forma, surge o conceito de Soluções Baseadas na Natureza (SbNs), que descreve diferentes 

tipos de esforços para proteção e restauração de ecossistemas, além de mitigação de mudanças 

climáticas. A partir disso, esse trabalho teve como objetivo realizar uma fundamentação teórica, 

através de um levantamento do estado da arte sobre SbN’s voltadas para a gestão de água doce. 

Foi realizado o levantamento de 90 artigos, que foram separados em três categorias: Tecnologia(s) 

Mencionada(s), Macrófita(s) Utilizada(s) e Objetivos Mais Comuns por Tecnologia. Além disso, 

artigos que ultrapassaram 10 anos de publicação foram descartados – representando 15,5% do 

levantamento original. Desta forma, 76 artigos foram incluídos nos resultados da pesquisa.  Dos 

selecionados, 60,5% dos artigos mencionaram as Wetland, enquanto 19,7% mencionaram Jardins 

de Chuva, 14,5% os Jardins Filtrantes, 5,3% Ilhas Flutuantes Artificiais (IFAS) e 6,5% citaram 

outras SbNs É importante ressaltar que, 7,8% dos artigos mencionaram mais de uma SbN atuando 

de maneira combinada. Relativo às macrófitas, a maior frequência de citação foi registrada para 

o gênero Typha, em 38,5% dos artigos, seguida pela Eichornia (19,2%), Cyperus (15,4%), 

Hedychium e Canna ambos com 9,6% e, por fim, Heliconia (7,7%). Vale frisar que, 39,4% dos 

artigos mencionaram mais de uma macrófita na solução estudada. Referente aos objetivos de 

aplicação da SbN, as Wetlands, os Jardins Filtrantes e as IFAS apresentaram maior percentual de 

citação para o tratamento de eutrofização e qualidade da água, sendo 84,8% para Wetland, 63,7% 

para o Jardim filtrante e 75% para IFA. No caso dos Jardins de chuva, 93,3% dos artigos relataram 

sua utilização para gestão de água e prevenção de enchentes. Por fim, pode-se concluir que as 

Wetland tiveram destaque como as tecnologias mais escolhidas para o tratamento de água doce 

proporcionando também grande versatilidade, visto que foram utilizados tanto para tratamento de 

esgoto doméstico quanto industrial, e para áreas urbanas e rurais. Tanto as Soluções Baseadas na 

Natureza quanto as macrófitas empregadas nos artigos têm seu potencial de fito remediação e sua 

eficácia otimizada como consequência de uma boa adaptação ao ambiente, dessa forma, os 

resultados variaram de acordo com a demanda exigida e finalidade de cada tecnologia.   
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DESENVOLVIMENTO DE GÉIS DE QUITOSANA E NANOQUITOSANA PARA 
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Os óleos essenciais (OE) obtidos de diferentes espécies de plantas são muito utilizados 

popularmente para diferentes finalidades como calmante, analgésicos, tratamento de infecções, 

entre outras. O OE de Baccharis dracunculifolia e o de Lavandula angustifolia são utilizados 

devido a atividade anti-inflamatória e antioxidante, e o de Melaleuca alternifolia como 

antibacteriano. A nanoquitosana possui propriedades como biocompatibilidade e atividade 

analgésica e devido ao seu tamanho tem ainda a capacidade de atuar como dispersante de outros 

produtos. Sendo assim, os objetivos deste trabalho foram avaliar o potencial cicatrizante de gel 

de nanoquitosana contendo cada um dos OE e um blend com os três óleos, avaliar o potencial 

cicatrizante apenas dos óleos e blend isolados em feridas de pele em modelos animais e avaliar a 

atividade antimicrobiana contra a bactéria Staphylococcus aureus ATCC6538, causadora de 

infecção de ferida de pele. Os OE foram diluídos em óleo de semente de uva e testados na 

concentração de 2%. A nanoquitosana foi solubilizada em solução de ácido acético 1% até a 

obtenção de um gel e a essa foram individualmente acrescidos os óleos essenciais na concentração 

de 2%. Ratos wistar foram submetidos a cirurgia, sendo realizada uma ferida de 4 cm de diâmetro 

no dorso e os tratamentos foram aplicados diariamente sobre as lesões. A cicatrização foi avaliada 

nos dias 3, 7, 14 e 21 após a cirurgia pela medida da área das lesões. A avaliação da atividade 

antimicrobiana foi realizada pelo teste de difusão em discos. As feridas tratadas com os óleos de 

M. alternifolia e L. angustifolia, a associação entre blend dos três óleos e nanoquitosana e a 

nanoquitosana isolada demostraram ser estatisticamente similares aos animais não tratados. O 

processo de cicatrização ocorre de maneira natural e não foi influenciado por estes tratamentos. 

Já os demais tratamentos mostraram-se desfavoráveis ao processo cicatricial inicial, 

possivelmente pela toxicidade dos óleos essenciais aplicados diretamente sobre a pele não íntegra. 

Em relação a atividade antimicrobiana contra S. aureus foi constatada somente com os géis de 

nanoquitosana + B. dracunculifolia (NOB) e nanoquitosana + M. alternifólia (NOM), que 

apresentaram halos de inibição de 18mm e 16,6mm, respectivamente. A grande maioria dos 

grupos demostrou se igualar estatisticamente ao grupo não tratado, não demonstrando, nas 

concentrações avaliadas, atividade cicatricial. Apesar dos relatos na literatura da atividade 

antimicrobiana pelos óleos essenciais, apenas NOB e NOM mostraram ser efetivas contra a S. 

aureus. 
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Visto o vulnerável cenário ambiental dos últimos anos no Brasil, o bioma da mata atlântica 

apresenta-se como o mais impactado pela exploração antrópica, contendo espécies como o 

Carandaí (Trithrinax Acanthocoma), uma palmeira endêmica da região sul, ameaçada em níveis 

críticos e somente encontrada em grupos seletos. Ademais, consta-se um nível extremamente 

escasso de estudos científicos realizados a respeito da espécie, enfatizando a necessidade urgente 

de conteúdos esclarecedores sobre seus aspectos. Objetivando o aprimoramento dos 

conhecimentos sobre a espécie em questão e seu desenvolvimento, realizou-se este estudo através 

de um experimento em viveiro, testando seu desempenho em substrato misto, utilizando 

diferentes doses de adubação com fertilizante de liberação lenta, além de um adubo comercial 

específico para palmeiras. Foram determinados 5 tratamentos, cada qual com 4 repetições, 

resultando em 20 bandejas com 20 mudas, totalizando 400 indivíduos. O tratamento T0 foi 

considerado a testemunha. Os demais tratamentos definiram-se pela quantidade de adubo, sendo 

estas: 0,3; 0,6, e 0,9 kg/m³, respectivamente  pertencentes aos  tratamentos T1, T2, e T3. O 

tratamento T4 utiliza de adubação comercial para Palmeiras, na quantidade de 2,4 g por muda. 

Realizaram-se medições mensais no período de um ano, avaliando o diâmetro do colo, altura e 

número de folhas. Após a coleta final dos dados, uma análise de variância (ANOVA) foi 

executada com o objetivo de descobrir se haveria diferença significativa entre os tratamentos 

conforme as variáveis medidas, resultando em diferença significativa tanto para o diâmetro do 

colo quanto para altura, sendo o valor de f= 2,618, e p= 0,0348, utilizando o teste de Tukey. Além 

disso, foram calculadas as médias dos tratamentos, sendo que o tratamento t4 demonstrou a maior 

média em relação aos diâmetros, o tratamento t3 em relação a maior altura, e o t2 perante o número 

de folhas. No quesito de mortalidade, avaliado perante a medição final, o tratamento t3 mostrou-

se como o de menor mortalidade, sendo o t1 e t4 os maiores portadores de indivíduos mortos. A 

posteriori, utilizaram-se os testes de Shapiro-Wilk e Bartlett. resultando em amostras provenientes 

de populações normais. Portanto, entende-se por meio da análise e avaliação dos resultados, que 

o adubo com fertilizante para palmeiras foi de grande diferença para o desenvolvimento das 

mudas, impactando no diâmetro e número de folhas das mesmas. A aplicação do fertilizante de 

liberação lenta em diferentes dosagens teve impacto positivo no diâmetro, altura e número de 

folhas. 
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O grupo de pesquisa BIOGEMM (Bioprospecção e genética molecular de microrganismos) 

possui uma grande coleção de fungos filamentosos e de actinomicetos obtidos a partir de plantas 

medicinais (Vochysia divergens e Stryphnodendron adstringens) coletadas no Pantanal e Cerrado, 

sendo estes potenciais produtores de compostos de interesse para a indústria farmacêutica e 

alimentícia. Em um trabalho anterior do grupo, o isolado CMRP4510 foi identificado como 

pertencente à espécie Phyllosticta catimbauensis e outros cinco isolados (CAP3F1; B7P20PEC3; 

CAP14P4; BTP5P8; CAP5F4) apresentaram-se muito semelhantes morfologicamente mas foram 

identificados apenas em nível de gênero (Phyllosticta). Entretanto, estes isolados ainda não foram 

avaliados quanto a produção de compostos bioativos. P. catimbauensis é uma espécie encontrada 

até o momento apenas no Brasil e foi descrita a partir de um isolado obtido da caatinga e produtor 

de vários compostos e enzimas de importância biotecnológica. Assim, os objetivos deste trabalho 

foram confirmar a identificação dos cinco isolados e avaliar diferentes condições de cultivo 

(temperatura, tempo e meio de cultivo) a fim de obter metabólitos secundários com atividade 

antimicrobiana e/ou antitumoral. Após várias tentativas de crescimento, apenas dois isolados 

(CMRP4510 e CAP14P4) se encontravam viáveis, sendo que os demais não apresentaram 

crescimento. Entretanto, após crescimento e análise macromorfológica, constatou-se que o 

isolado CAP14P4  não pertencia ao gênero Phyllosticta. Desta forma, apenas um isolado 

(CMRP4510) foi utilizado nas demais etapas do trabalho. Este isolado foi então utilizado para 

extração de DNA e sequenciamento genético dos genes ITS, EF e ACT para confirmação da 

identificação. A análise destas sequências encontra-se em andamento. Paralelamente, foram 

selecionadas as condições para os ensaios a fim de selecionar as melhores condições de cultivo 

em meios sólidos MEA (Extrato de malte ágar) e BDA (Batata dextrose ágar), com pH 5; 5,5 e 6, 

em diferentes temperaturas: 25°C, 28°C e 36°C. Também foram selecionados tempos de 

incubação variando de 10, 15, 21 e 28 dias. 
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A cicatrização normal de uma ferida compreende a interação coordenada de células, fatores de 

crescimento e componentes de matriz extracelular. O desenvolvimento de curativos associados a 

biomateriais favorece o reparo tecidual da ferida. A quitosana e seus derivados participam de 

maneira ativa no processo de cicatrização, estimulando a formação de tecido de granulação e a 

reepitelização. O presente trabalho teve como objetivo a produção, através da técnica de 

eletrofiação, de membranas de quitosana e nanoquitosana, acrescidas ou não de ácido hialurônico, 

bem como avaliação do seu potencial cicatrizante em modelo animal. Foram preparadas quatro 

soluções distintas, sendo: (1) Quitosana a 4%; (2) nanoquitosana a 4%; (3) quitosana a 3% 

acrescida de ácido hialurônico a 1%; e (4) nanoquitosana a 4% acrescida de ácido hialurônico a 

1%. Adicionalmente, foi utilizado o polímero poli (óxido de etileno) – PEO - para contribuir no 

processo de eletrofiação. As membranas produzidas foram então submetidas a análises de 

microscopia eletrônica de varredura, calorimetria diferencial exploratória, força, tração e 

elasticidade. No dia 0 do experimento foi realizada, com o auxílio de um punch metálico, ferida 

cirúrgica com 8mm de diâmetro no dorso de ratos Wistar. Removida a pele, a ferida foi limpa 

com NaCl 0,9% e a membrana posicionada sobre a região lesada.  A avaliação do potencial 

cicatrizante dessas membranas foi realizada, comparando com dois tratamentos controle (soro 

fisiológico e curativo comercial), nos dias 3, 7, 10, 14 e 21 após a realização da ferida cirúrgica. 

A porcentagem de retração das feridas em cada dia de avaliação foi realizada em comparação ao 

tamanho inicial das lesões. As membranas de nanoquitosana e nanoquitosana acrescida de ácido 

hialurônico obtiveram maior espessura, diâmetro e uniformidade das fibras, resistência, 

elasticidade e estabilidade térmica. No que se refere ao potencial cicatrizante, essas membranas 

também apresentaram resultados superiores aos controles e às demais membranas, com redução 

mais acentuada da área das feridas nos primeiros sete dias de experimento, além de acelerar a 

reepitelização. As membranas de quitosana e quitosana com ácido hialurônico não demonstraram 

diferença estatística significativa na cicatrização das lesões, quando comparadas aos tratamentos 

controle. Dessa forma, podemos considerar que a quitosana, como nanopartícula e em especial 

associada ao ácido hialurônico, mostrou-se promissora para a produção de membranas para a 

cicatrização de feridas cutâneas, especialmente na primeira semana de tratamento. 
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A análise do Human Epidermal growth fator Receptor-type 2 (HER-2), etapa fundamental na 

definição de tratamento e prognóstico no câncer de mama, é realizada atualmente com base na 

opinião de patologistas, que analisam visualmente o tecido sob o microscópio. Assim, represenra 

uma tarefa propensa a erros, demorada e suscetível à variabilidade diagnóstica significativa. 

Diante de tais desafios, a patologia digital torna-se extremamente relevante e, com a pesquisa em 

questão objetivou-se o desenvolvimento de um sistema automático de pontuação HER-2, a 

avaliação da utilidade potencial do diagnóstico auxiliado por computador para tomada de decisão, 

e a criação de uma base de dados imagens histopatológicas para consulta por patologistas. A 

seleção dos casos se deu à partir de pacientes testadas para HER2 no Hospital Erasto Gaertner no 

período de janeiro a dezembro de 2012. A definição da positividade HER2 foi estabelecida de 

acordo com protocolos padrão por dois patologistas, de forma que foram classificadas a 

intensidade da expressão imuno-histoquímica e a porcentagem de células marcadas. A 

positividade da expressão da proteína HER-2 foi categorizada como superexpressão negativa 

(escores 0 e 1), superexpressão duvidosa (escore 2), e superexpressão positiva (escore 3). As 

lâminas virtuais (WSI) foram obtidas através da digitalização com o escâner Axio Scan Z1 da 

ZEISS. Cada WSI foi transformada em subconjuntos com tamanhos definidos em pixel e foi 

submetida a um pré-processamento e aplicação de algoritmos em duas etapas. Na primeira etapa, 

cada lâmina foi analisada como um todo e na segunda, a análise se deu por meio de 30 

subconjuntos de cada WSI escolhidos de forma semiautomática e transformados em imagens de 

8-bits. Foram definidas linhas de corte para os parâmetros de positividade para HER2. Noventa 

lâminas foram transformadas em arquivos WSI e testadas para o biomarcador HER2. De cada 

uma destas, produziram-se 30 subconjuntos de imagens (patches de 250x250 pixels) por meio de 

histograma de seleção. Cada um destes subconjuntos foi avaliado e classificado por dois 

patologistas de forma anônima e independente. Paralelamente aplicaram-se os algoritmos de 

classificação para quantificação da expressão de HER-2. Os algoritmos testados foram LPB, 

PFTAS, HSV e CNN. Comparando-se os padrões de expressão obtidos pela avaliação pelos 

especialistas e os obtidos pelo método computacional a concordância ficou próxima de 90%. Este 

método e os algoritmos utilizados podem ser grande valia para semi-automação da análise da 

expressão de HER-2 em amostras de câncer de mama. 
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Desenvolveu-se neste grupo de pesquisa um aplicativo para o estudo complementar da fisiologia 

humana; e outro que agregada dados clínicos e provedor de informações sobre a diabetes mellitus. 

Visto o potencial de retorno dos mesmos, o objetivo desse trabalho é o aprimoramento destes 

aplicativos de ensino de fisiologia humana e educação em saúde. Os aplicativos foram otimizados 

utilizando o software Android Studio®, a linguagem de marcação XML e a linguagem de 

programação Java. Trabalhou-se seguindo as seguintes etapas: coleta de requisitos, configuração 

do projeto, configuração do banco de questões, reformulação do visual, aprimoramento das 

funcionalidades e configuração da usabilidade. Foi aperfeiçoado um aplicativo móvel no formato 

de “quiz” (PhysioQuiz), que armazena, processa e disponibiliza questões sobre fisiologia humana, 

segundo a bibliografia recomendada do curso de medicina, visando a educação em saúde. O 

aplicativo possui um total de 151 questões revisadas fornecidas pelo professor orientador com os 

temas fisiologia celular, cardiovascular e respiratória. São subdivididas em três níveis de 

dificuldade: fácil, médio e difícil, com diferentes tempos de resolução. As perguntas são 

randomizadas a cada acesso e oferecem feedback com referências. Ainda possui as seguintes 

funcionalidades: desempenho e leitura recomendada. Também foi realizado a melhoria do 

aplicativo Diabetes - Passo a Passo, que armazena, processa e apresenta de maneira intuitiva a 

evolução da glicemia, hemoglobina glicada, pressão arterial, colesterol e triglicerídeos do usuário, 

fornece informações sobre saúde, além de permitir o acompanhamento remoto por profissionais 

de saúde. Ambos tiveram repaginação do leiaute visando seguir a tendência atual e melhor 

usabilidade, possuem segurança no código para proteção de dados e estão disponíveis 

gratuitamente no Google Play®. Este trabalho culminou no aprimoramento de dois aplicativos: o 

primeiro útil no auxílio ao estudo da fisiologia humana, por identificar déficits de conhecimento 

e ajudar na autoavaliação; e o segundo uma ferramenta viável, de baixo custo e de fácil acesso 

para aqueles que necessitam de um diário de dados clínicos, como também de informações sobre 

diabetes mellitus. 
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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 antifúngicos tem se mostrado cada vez mais urgente. 

Microrganismos endofíticos vêm sendo bioprospectados como produtores de compostos com 

atividade biológica pelo grupo BIOGEMM (Bioprospecção e Genética Molecular de 

Microrganismos) 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 dos fungos patógenos de citros Phyllosticta citricarpa e Colletotrichum abscissum. 

Primeiramente foi preciso avaliar a viabilidade dos isolados e realizar a manutenção de 

actinobactérias endofíticas do Laboratório BIOGEMM. Foram recuperados os isolados 

CMRP4852 e CMRP4854. Para isso, foi realizada a purificação dos isolados de actinobactérias 

em meio de cultura SG (Soytone-Glucose) com os antibióticos  cicloheximida e ácido nalidíxico. 

Em seguida foi realizada a análise micromorfológica das actinobactérias com auxílio da técnica 

de coloração de Gram. Após diversos repiques em meios seletivos, verificou-se que as colônias 

apresentavam aspecto puro e de Gram positivo ( típico de actinobactérias).  Realizou-se então o 

sequenciamento parcial do gene 16 do rDNA dos isolados CMRP4852 e CMRP4854  a fim de 

confirmar que as colônias estavam puras. As sequências obtidas foram comparadas com o banco 

de dados GenBank e confirmada a identificação do gênero Streptomyces. Tais colônias foram 

então diversas vezes inoculadas em meio líquido para a produção de extratos de metabólitos 

secundários para então testar a capacidade de inibição contra os fitopatógenos selecionados. 

Entretanto, em todas as inoculações houve sempre o crescimento de contaminantes, indicando 

que as colônias não estavam realmente puras. Novas etapas de purificação foram realizadas e tais 

colônias serão então novamente inoculadas em meio líquido.  
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O desenvolvimento de novos materiais capazes de auxiliar na regeneração tecidual representa um 

avanço no tratamento de feridas crônicas, um problema de saúde pública em escala global. A 

quitosana é um polímero natural cada vez mais explorado na área biomédica, com características 

cicatrizantes bem descritas, sobretudo se associada à nanotecnologia. No entanto, sua aplicação 

como dispositivo médico deve preceder a avaliação de aspectos relacionados à 

hemocompatibilidade, de modo a evitar que reações com o plasma sanguíneo resultem em efeitos 

danosos ao organismo. Embora a biocompatibilidade e não-toxicidade da quitosana seja descrita 

na literatura, este estudo foi motivado pela observação de precipitados sanguíneos em amostras 

coletadas por punção cardíaca de animais submetidos a tratamento de feridas de pele com 

nanoquitosana. Assim, este trabalho objetivou avaliar se a nanoquitosana aplicada na pele de 

animais como curativo de feridas causa alterações na coagulação do sangue, com base no grupo 

controle e no grupo experimental. Para tanto, foram confeccionados esfregaços sanguíneos para 

análise comparativa do padrão de distribuição e morfologia dos componentes sanguíneos, por 

microscopia óptica. A avaliação da hemostasia primária in vivo baseou-se no tempo de 

sangramento pela técnica de Duke e tempo de sangria da mucosa oral (TSMO). A microscopia 

direta revelou eritrócitos, leucócitos e plaquetas de distribuição e aspecto típicos em ambos os 

grupos. A identificação de agregados plaquetários foi atribuída à localização no final da extensão 

sanguínea e impossibilitou a contagem manual de plaquetas. O tempo de sangramento pela técnica 

de Duke e TSMO foi limitado pela sangria insuficiente após as perfurações, optando-se por 

descontinuar o procedimento e evitar que o estresse físico dos animais interferisse nos resultados 

do experimento conduzido. Testes de TP e TTPa adicionais não foram executados devido à 

indisponibilidade de recursos para a aquisição dos kits comerciais. A discussão, por conseguinte, 

se baseou na literatura disponível, que sugere um efeito hemostático da quitosana decorrente de 

características físicas da mesma e independente de fatores de coagulação. Sendo assim, o presente 

trabalho suscitou discussões acerca da complexidade da interação entre os biomateriais e o plasma 

sanguíneo, evidenciando a importância de novos estudos que avaliem o comportamento 

hemostático da quitosana, por métodos complementares. 
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A lagarta-da-coroa Duponchelia fovealis (Lepidoptera: Crambidae) é uma praga exótica 

registrada em morangueiros no Brasil desde 2010. Essa lagarta causa grandes prejuízos aos 

produtores devido ao dano físico, e consequentemente econômico, causado nas lavouras afetadas. 

Uma alternativa de controle dessa praga são os fungos entomopatogênicos, sendo que linhagens 

de Beauveria bassiana se mostraram bastante promissoras em experimentos anteriores realizados 

pelo nosso grupo de pesquisa. Entretanto, a eficácia dos esporos fúngicos pode ser prejudicada 

por fatores abióticos do ambiente. Por isso, uma técnica para aumentar o tempo de viabilidade e 

a resistência dos esporos é a encapsulação destes em uma matriz polimérica. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho foi otimizar o processo de encapsulação de duas linhagens de Beauveria 

bassiana (CRMP4485 e CRMP4488). As linhagens foram cultivadas em meio de cultura Ágar 

Semente de Níger e a concentração utilizada foi de 108 conídios/mL. A suspensão de conídios foi 

encapsulada em solução de alginato de sódio 2% com a adição de uma solução de cloreto de cálcio 

20 g/L como cross-linking. Para a avaliação da viabilidade dos conídios encapsulados foi 

realizada a contagem de unidades formadoras de colônias (UFC/g). O tamanho das cápsulas 

produzidas foi estimado a partir da média do diâmetro. As pérolas produzidas a partir da linhagem 

4488 apresentou maior número de UFC/g em meio de cultivo, e seu diâmetro médio foi menor do 

que das pérolas de 4485. Entretanto, ambos as linhagens permaneceram viáveis após cultivo em 

meio de cultura comprovando a compatibilidade da matriz polimérica produzida nesse estudo. A 

próxima etapa deste projeto é otimização do processo de produção avaliando o tempo de prateleira 

por um período de 3 meses e testes de eficiência das cápsulas contra D.fovealis  em condições de 

semi-campo. 
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No ramo alimentício de doces e sobremesas, há um escasso evidente de produtos voltados a uma 

população que possui uma restrição ou não consome produtos lácteos, e isso se faz ainda mais 

sentir quando se trata de iogurte. O intuito deste trabalho foi de desenvolver um iogurte vegetal 

para atender a esse público, tal produto que seria obtido a partir de diversas experiências que 

envolvem o uso de cepas de Streptococcus thermophillus e Lactobacillus bulgaricus (Yo-Flex, 

CHR Hansen), e teriam como finalidade a reformulação do Akpan, produto de fermentado de 

milho consumido no Benim. A este iogurte também será acrescentada uma quantia pré-definida 

de jabuticaba liofilizada para agregar um fruto da biodiversidade brasileira ao produto final. 

Foram realizados alguns testes e formulações com o intuito de padronizar a produção do Akpan. 

Primeiro, foram separadas três amostras: 1) controle; 2) Akpan + microorganismos; 3) Akpan + 

microorganismos +açúcar. Também foram realizados diversos experimentos com proporções 

diferentes de cada ingrediente e com concentrações variadas de água, a fim de melhorar a textura 

e a palatabilidade para aproximá-lo melhor do iogurte tradicional. Na sequência, foram realizadas 

análises de acidez, pH, colorimetria e textura. A maior dificuldade foi encontrar um guia completo 

da realização do Akpan com embasamento científico, já que é um produto rural feito de modo 

caseiro, cujas técnicas de preparo e medidas não são padronizadas. Esse produto tem diferentes 

modos de preparo conforme a região no Benim. Os testes realizados seguiram a técnica dos 

FONS, onde os grãos de milho branco passaram pelas seguintes etapas: a imersão em água quente 

durante 24h, seguida de uma primeira fermentação a 36 oC. Em seguida, houve a moagem, e 

peneiramento para separar o farelo, a segunda fermentação com microrganismos e pré-cozimento. 

O resultado satisfatório obtido após esses testes foi feito com base nas seguintes proporções: para 

cada 100g de Akpan, foi acrescentado 7,5% de açúcar e 3% de caldo de jabuticaba. Após, foram 

realizados testes de acidez e determinação de pH após a primeira fermentação que deu uma média 

respectivamente de 1,96 e 4,84; e de ácido láctico 0,16%. As análises de textura e cor ainda serão 

realizadas. Na sequência, serão realizados outros testes de formulações, substituindo o açúcar por 

variedade de mel produzido pelas abelhas Tubuna (Scaptotrigona bipunctata). Esta substituição 

irá agregar maior valor nutricional, além de melhorar a palatabilidade, o sabor e a textura do 

Akpan, respeitando ainda mais a proposta deste trabalho. 
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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 

permanece baseado na observação de cadáveres e peças anatômicas onde o estudante deve ser 

capaz de identificar órgãos e estruturas apresentadas em aulas teóricas e práticas. O objetivo deste 

trabalho foi elaborar um tutorial direcionado à docentes de anatomia onde se apresenta um 

protocolo para criação de materiais didáticos em formato de documento portátil (pdf) com 

imagens tridimensionais (3D) de peças anatômicas. Para isso, foi digitalizado um coração de cão 

disponível no Departamento de Anatomia (DANAT) da UFPR. Para o processo de digitalização 

foram obtidas 69 fotografias utilizando-se câmera de 12Mp de aparelho celular do modelo iPhone 

8s em linhas superior, média e inferior de um coração de cão suspenso com fio de pesca sob luz 

artificial no laboratório de anatomia veterinária do DANAT. A sequência de fotos em arquivos 

“jpg” foi importada no software Autodesk ReCap Photo 23.0© e, após reconstruído, o modelo 3D 

foi exportado no formato “fbx”. O arquivo foi transferido para o software Blender, que possibilita 

a adequação da imagem para um formato mais compacto mediante a redução de vértices presentes 

na imagem pelo processo “Dizimar. Para a indicação das estruturas anatômicas foi utilizada a 

função “criar objeto” que possibilita criar marcações coloridas de diferentes formatos, além dessas 

marcações, foram adicionadas legendas para facilitar o reconhecimento das estruturas anatômicas 

relevantes pelo estudante. Posteriormente, o arquivo foi importado em formato “fbx” pelo 

software Bentley View Connect Edition para conversão de arquivos tridimensionais em formato 

“pdf”. Obteve-se um documento “pdf” com uma imagem 3D de coração canino que oferece a 

possibilidade de rotacionar o objeto com as marcações das estruturas anatômicas superficiais e 

vasos da base. O resultado obtido permitiu concluir que o protocolo estabelecido para compor um 

tutorial para docentes é adequado para orientar a produção de documentos “pdf” oferecendo aos 

estudante a possibilidade de explorar  diferentes ângulos de peças anatômicas fotografadas e 

reconstruídas tridimensionalmente para enriquecer materiais didáticos de anatomia acessados por 

computadores e dispositivos móveis. 
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O glifosato é um organofosforado utilizado em larga escala em plantios agrícolas com a finalidade 

de provocar o controle e eliminação de ervas invasoras. Pesquisas apontam que o glifosato pode 

estar relacionado a uma série de alterações hormonais, danos genotóxicos em animais e 

associações com diferentes tipos de câncer em humanos, o que gera controvérsias a respeito de 

sua segurança para populações humanas e ao ambiente. Além disso, existem dificuldades na 

quantificação de glifosato, sendo que as técnicas empregadas para este fim necessitam de diversos 

procedimentos, com equipamentos sofisticados e alto custo para aplicação, sendo portanto, 

inviável para a realização de um acompanhamento contínuo de locais expostos ao glifosato. 

Porém, um estudo de 2006 desenvolveu um método capaz de fazer a detecção e dosagem de 

glifosato a partir de reagentes de baixa toxicidade, com preços acessíveis e com o uso de um 

espectrofotômetro, uma ferramenta muito utilizada em laboratórios. Assim, o objetivo deste 

estudo é avaliar a viabilidade da utilização da espectrofotometria como uma técnica para a 

detecção de glifosato em matrizes ambientais. A metodologia empregada no estudo compreende 

três etapas, onde a primeira consiste na elaboração da curva de absorbância do glifosato utilizando 

a espectrofotometria por absorbância. Na segunda etapa será realizada a dosagem de glifosato a 

partir da curva produzida com o uso do espectrofotômetro em matrizes ambientais como extrato 

de músculo da espécie de peixe Oreochromis niloticus, água e sedimento enriquecidos com doses 

conhecidas de glifosato. Na última etapa, será realizada a validação do método confirmando a 

presença do herbicida através de análise de espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

(RMN) nas mesmas amostras usadas na fase anterior. Os prévios resultados evidenciaram que é 

possível fazer a detecção de glifosato pelo espectrofotômetro em doses a partir de 12,5 ug/ml e 

espera-se que seja possível realizar a dosagem a partir desta concentração em matrizes ambientais. 

Estes resultados indicam que a metodologia sugerida pelo estudo de 2006 não é uma técnica 

sensível, pois foi necessário uma grande quantidade de glifosato para que seja detectada no 

espectrofotômetro, sendo que a legislação da União Europeia permite uma dose bem inferior de 

0,1 ug/ml de glifosato em água para consumo humano. 
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O bioma da Mata Atlântica é tido como hotspot de biodiversidade, ou seja, abriga pelo menos 

1.500 espécies de planas vasculares endêmicas e seu remanescente é igual ou menor a 30% de 

sua cobertura original. A palmeira Trithrinax acanthocoma é uma das representantes vegetais 

englobada na rica biodiversidade desse bioma, atualmente enquadra-se como criticamente 

ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul, segundo o decreto nº 52.109/14. Em virtude disso, 

é de suma importância implementar estratégias de conservação às espécies ameaçadas, uma vez 

que ao se compreender o comportamento da espécie e propor regimes efetivos de produção de 

mudas, a situação pode ser revertida. Para o presente estudo, foi instalado um experimento em 

viveiro florestal com diferentes tipos e dosagens de fertilizante nas dependências do projeto 

Arboreto, localizado na Fazenda Experimental Canguiri/UFPR, em Pinhais/PR. Acredita-se que 

a incorporação de fertilizantes na produção de mudas proporcione às mudas melhores atributos 

físicos para expedição a campo. O experimento foi feito a partir de um delineamento inteiramente 

casualizado e contou com cinco tratamentos com quatro repetições cada, as parcelas foram 

dispostas com vinte mudas. Os tratamentos analisados foram: testemunha (T0), Fertilizante de 

Liberação Controlada (FLC) nas doses de 0,3 kg/m³, 0,6 kg/m³ e 0,9 kg/m³ (T1, T2 e T3) e 

Fertilizante Comercial FORTH (T4). Ao longo de 14 meses, foram coletados dados de diâmetro 

de colo (dc), altura (ht), número de folhas e mortalidade das plântulas. Ao aplicar o teste de médias 

nos valores obtidos, obteve-se os seguintes resultados: quanto ao diâmetro e número de folhas, as 

médias dos tratamentos não se diferenciaram; em se tratando de mortalidade, T2 demonstrou 

maior sobrevivência (77,50%) comparada com as demais médias; Por fim, não foi possível avaliar 

as alturas das plântulas, uma vez que os indivíduos foram comprometidos pela variáveis climática 

e obtiveram seu ápice queimado. Ao analisar a resposta da espécie a esses regimes, é possível 

incentivar viveiristas e pequenos produtores a cultivar a espécie de forma racional e econômica. 
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O Laboratório BIOGEMM possui uma grande coleção de fungos filamentosos endofíticos obtidos 

de plantas medicinais coletadas no Pantanal e Cerrado (Vochysia divergens e Stryphnodendron 

adstringens). Estes fungos são produtores de metabólitos secundários dos quais muitos já foram 

identificados pelo grupo e são de interesse para a indústria farmacêutica. Ao longo dos anos os 

pesquisadores vêm buscando explicar a produção desses metabólitos, e uma delas é a existência 

nos genomas desses fungos endofíticos de “gene clusters”. Os gene clusters são grupos de genes 

alinhados que são responsáveis pelos processos de biossíntese dos metabólitos secundários e é a 

partir de análises moleculares que é possível a identificação de quais os prováveis genes de um 

microrganismo e que podem gerar a produção desses metabólitos de interesse. O objetivo deste 

trabalho é localizar gene clusters nos genomas destes isolados e comparar estas informações com 

os compostos produzidos pelo metabolismo secundário. Para tanto, nosso grupo sequenciou o 

genoma de 12 linhagens de endófitos que estão sendo anotados para a identificação dos gene 

clusters. Realizamos o cultivo dos endófitos em meio liquido para subsequente fracionamento e 

purificação dos compostos. A partir dos extratos purificados prosseguimos com testes de 

atividade dos extratos e selecionamos os de interesse para uma produção em larga escala. No 

momento estamos realizando a produção em larga escala dos extratos a partir do cultivo líquido 

dos isolados CMRP5059 e CMRP5050 (Xylaria arbuscula), CMRP4997 (Diaporthe amolarense), 

CMRP4358 (Pseudofusicoccum stromaticum). Inicialmente os isolados foram crescidos 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 para cada um 

dos isolados. Após esse período, as culturas foram filtradas e o líquido fermentado foi submetido 

à extração com 1% do polímero Amberlite® XAD-16N e ao final da purificação o extrato bruto 

seco foi obtido. Esses extratos serão então enviados para fracionamento e purificação dos 

compostos que serão então avaliados contra os patógenos humanos (bactérias e o vírus SARS-

CoV-2) e células tumorais. 
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A doença de Parkinson (DP) é considerada um distúrbio neurodegenerativo, multissistêmico, que 

leva à degeneração dos neurônios dopaminérgicos da Substância Negra parte compacta (SNpc). 

Consiste 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. É evidente que os distúrbios 

depressivos e de sono são comuns em pacientes com DP e influenciam muitos outros aspectos 

clínicos da doença. Com base nos questionários Geriatric Depression Scale – Short Version 

(GDS-SHORT) e Epworth Sleepiness Scale (ESS), esse estudo visa a prospecção de parâmetros 

depressivos e de sono em um banco de dados internacional Parkinson's Progression Markers 

Initiative (PPMI) a fim de analisar características clínicas de portadores com relação a depressão 

e sono em comparação com controles saudáveis. Verificou-se que houve maior prevalência de 

Depressão no grupo DP quando comparado ao controle saudável (DP = 17,98% X Controle = 

4,8%). Além disso, houve maior percentual de pacientes com DP que se tornaram depressivos 

durante a análise, em comparação com os controles (DP = 31,75% X Controle = 9,62%). Por 

outro lado, foi observado um maior percentual de DP que se tornou saudável - "curado", em 

comparação com controles (DP = 11,45% X Controle = 5,34%). Ademais, foram verificados 

níveis mais elevados de depressão constante nos pacientes DP ao longo da análise, em relação ao 

grupo controle (DP = 2,68% X Controle = 0,81%). Constatou-se um risco maior de Depressão no 

grupo DP em relação ao controle (OR=2,23; p<0,001; IC95%=1,80-2,76). Ademais, em relação 

a sonolência diurna excessiva, o grupo DP também teve risco aumentado (OR=3,55; p<0,001; 

IC95%=2,50-5,02). 
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Com um mundo globalizado e conectado ficou cada vez mais fácil acessar informações de outros 

países e lugares distantes. A demanda de rapidez e eficiência de processamento e distribuição de 

dados se tornou algo essencial para o dia a dia das pessoas do mundo todo. Grandes empresas, 

como bancos e mercado de ações, são dependentes de um bom manejo desses dados. Uma das 

ferramentas utilizadas neste contexto dos sistemas de comunicação sem fio é o amplificador de 

potência (Power Amplifier – PA), por ampliar a potência do sinal de entrada, garantindo um maior 

sinal de saída. Mas, alguns problemas de funcionamento acarretam a perda do desempenho do 

equipamento, como distorções no sinal de saída, devido a sua não linearidade. O objetivo do 

trabalho foi propor um novo modelo comportamental para o amplificador de potência, 

aumentando a linearidade do funcionamento, melhorando seu desempenho e comparar a 

eficiência com três modelos semelhantes já existentes na literatura. Todos os modelos, que são 

baseados em polinômios com memória, foram executados no ambiente MATLAB em vírgula 

flutuante e, para uma comparação justa entre eles, foram utilizados os mesmos valores para a 

profundidade de memória M e a ordem polinomial P. O modelo proposto possui múltiplos filtros 

e múltiplas funções polinomiais (Presente F+P+) e os coeficientes foram obtidos com otimização 

não linear e método dos mínimos quadrados. Para a obtenção dos resultados, optou-se por manter 

a ordem polinomial sempre fixa, sendo escolhida a terceira ordem por apresentar uma boa 

precisão com poucos coeficientes, comparando os valores de NMSE (Normalized Mean Square 

Error) divididos de acordo com o valor de profundidade de memória M adotado. No caso de M = 

1, o modelo de literatura com um único filtro e múltiplas funções polinomiais (F1P+) produziu 

um valor de NMSE de -36,49 dB, o modelo de literatura com múltiplos filtros e múltiplas funções 

polinomiais (Passado F+P+) mostrou um NMSE de -36,49 dB, o modelo de literatura com 

múltiplos filtros e uma única função polinomial (F+P1) teve um NMSE de -34,32 dB, e o modelo 

proposto (Presente F+P+) obteve um NMSE de -36,53 dB. No caso de M = 2, F1P+ obteve um 

NMSE de -36,84 dB, Passado F+P+ obteve um NMSE de -36,85 dB, F+P+ obteve um NMSE de 

-34,42 dB e Presente F+P+ obteve um NMSE de -36,86 dB. 
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A ocorrência de nascentes no ambiente, a caracterização do regime de fluxoe o seu processo de 

integração com a rede de drenagem resultam da interação dediferentes fatores físico-ambientais, 

que possuem características especificas paracada local de estudo. O clima é um fator físico-

ambiental que interfere no regimehídrico e na ocorrência de nascentes a partir de diferentes 

mecanismos, queincluem: a precipitação; a evapotranspiração; a temperatura e; a radiação. 

Dessamaneira, a hipótese central deste projeto de pesquisa é que as variáveis climáticasexercem 

influência sobre a dimensão das bacias hidrográficas de primeira ordem.Assim, o objetivo geral 

deste projeto de pesquisa é caracterizar as relaçõesexistentes entre variáveis climáticas 

(precipitação, evapotranspiração, temperatura eradiação) e a dimensão das bacias hidrográficas 

de primeira ordem, localizadas noEstado do Paraná. Para o alcance desse objetivo pretende-se 

analisar 300 baciashidrográficas no total, sendo 150 de primeira ordem e 150 de zero ordem do 

Estadodo Paraná, caracterizando as variáveis climáticas a serem analisadas para área deestudo, 

selecionar e validar os modelos com dados climáticos utilizados na pesquisa,a partir de dados das 

estações meteorológicas SIMEPAR e do INMET, bem comoaplicar Regressão Linear Múltipla 

(RLM) para caracterização das relaçõesobservadas entre a dimensão das bacias e as variáveis 

climáticas pertinentes. Osprocedimentos metodológicos envolveram a realização de verificação 

dos dadoslevantados em campo pelo Laboratório de Padrões Espaciais e Cartografia 

Temática(LAPE-CT/UFPR), a aquisição de dados das variáveis climáticas a partir daplataforma 

Google Earth Engine, utilização de dados das estações meteorológicaspara análise, validação e 

seleção dos modelos mais representativos e acurados aserem empregados nesta pesquisa. Além 

do uso do software R para cálculo deRegressão Linear Múltipla. Propõe-se com esta pesquisa 

identificar o quanto cadauma das variáveis climáticas caracterizadas influência na dimensão das 

baciashidrográficas de primeira ordem, distribuídas pelo Estado do Paraná.  
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Os materiais geopoliméricos são compostos ricos em aluminossilicatos, que quando em contato 

com ativadores alcalinos, apresentam propriedades de aglomerante, com isso, abre a possibilidade 

da substituição do cimento Portland. A maior vantagem do uso de geopolímeros é a redução dos 

impactos ambientais, já que os materiais são provenientes de resíduos industriais, como cinza 

volante, ou matérias primas naturais, como cinza da casca de arroz e metacaulim. Na atualidade, 

o cimento Portland gera inúmeras consequências ao meio ambiente, principalmente pela liberação 

de altas taxas de CO2, em sua produção. Por isso, a busca por materiais alternativos, como 

geopolímeros, cresce cada vez mais. Porém, antes da utilização de um novo produto em obra, é 

importante avaliar o nível de resistência do material, exposto ao meio ambiente. Uma estrutura 

ao ser construída, está sujeita ao ataque externo de inúmeros vetores, entre eles o ataque externo 

por sulfatos, que em concretos e argamassas feitos com cimento Portland, ao serem expostos em 

ambiente contaminante, ocorre o mecanismo dos íons de sulfato penetrarem os poros da estrutura 

e reagem com os produtos hidratados do cimento, gerando compostos expansivos, que causam 

fissura e perda de resistência mecânica. Portanto, este trabalho tem como objetivo estudar os 

efeitos e mecanismos do ataque externo por sulfato em argamassa geopolímérica de metacaulim, 

ativado com NaOH e Na2SiO3. Os corpos de prova, moldados com argamassa geopolímérica, 

foram imersos em solução de sulfato de sódio e magnésio, durante 140 dias. Dessa forma, 

verificou-se a variação longitudinal e de massa, resistência à compressão e à tração na flexão, dos 

corpos de prova em diferentes idades. Os resultados finais vão possibilitar chegar em conclusões 

sobre a durabilidade da argamassa geopolimérica frente ao ataque externo por sulfatos, sendo 

importante o estudo experimental sobre um assunto pouco discutido e com um vasto campo de 

possibilidades. 
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Cada dia mais, os objetos dentro e fora de casa estão se conectando utilizando a rede de internet. 

Não somente a comunicação entre pessoas, mas também a comunicação entre dispositivos, sejam 

eles: celulares, máquinas de lavar, televisões, sensores, alarmes, etc. Este movimento vem sendo 

difundido devido ao conceito de IoT (Internet of Things), que relaciona a interconexão de objetos 

dentro de uma rede de internet. Onde tais objetos se comunicam entre si a fim de executar uma 

ou várias tarefas de forma objetiva. Existem vários métodos para a comunicação entre tais 

dispositivos IoT, este trabalho utilizará o protocolo MQTT. O sistema proposto pelo trabalho se 

resume em um aplicativo para a visualização dos dados providos de um servidor. Tais dados 

chegam ao servidor através de um segundo dispositivo IoT, que estabelece a comunicação com o 

servidor e envia seus dados a ele.  Este segundo dispositivo pode ser desde um microcontrolador 

lendo dados de sensores de temperatura, umidade e pressão em uma praça, quanto um outro 

dispositivo coletando dados de gases tóxicos em uma usina. A distância entre os dispositivos 

pouco importa, dependendo somente de uma conexão estável com a internet. Tanto o aplicativo 

quanto o servidor, se comunicam através do protocolo MQTT. Após especificar o broker e o 

tópico para a inscrição, será possível a visualização em tempo real dos dados. Para o 

desenvolvimento do aplicativo foi utilizado a engine de jogos Unity com o auxílio da biblioteca 

M2Mqtt, em C#. Para os testes da conexão foi utilizado o broker open-source Mosquitto. Com o 

auxílio do Mosquitto, foi criado um broker local para a recepção dos dados e simulado a 

publicação de um dado em um tópico. Mesmo que os testes foram feitos localmente, o mesmo 

comportamento é esperado na conexão com outros servidores. 
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O MIL-101(Cr) é um material caracterizado por possuir mesoporos, grandes janelas moleculares 

e alta área superficial (>4000 m2/g). Ele faz parte de uma classe de materiais porosos 

denominados Metal Organic Frameworks (MOF), compostos por estruturas auto-montadas pela 

coordenação de ligantes orgânicos polidentados a íons de metais, que têm sido muito explorados 

em campos diversos, especialmente no campo da catálise devido à porosidade, à extensa área 

superficial e à variedade de composições que estes materiais podem apresentar. Desta forma, o 

MIL-101(Cr) torna-se candidato à aplicação como suporte de espécies catalíticas, como as 

metaloporfirinas (MP), para aplicação em catálise heterogênea. As MP sintéticas são muito 

investigadas como catalisadores em reações de oxidação e sua imobilização em sólidos tais como 

MOFs pode resultar em sólidos catalíticos recicláveis, eficientes e seletivos. O objetivo deste 

trabalho é preparar materiais baseados no suporte MOF MIL-101(Cr) 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. As porfirinas utilizadas foram sintetizadas por métodos diversos. Até esta etapa do 

trabalho, o material MIL-101(Cr) já foi sintetizado, escalonado e caracterizado por técnicas 

analíticas diversas. Alguns ligantes porfirina também já foram preparados e investigados quanto 

à sua imobilização em condições brandas no material MIL-101(Cr). Observou-se que a 

imobilização das porfirinas base livre meso-tetrafenilporfirina [H2(TPP)] e a meso-tetrakis(4-

sulfonatofenil)porfirina [H2(TSPP)] no MIL-101(Cr) possibilita imobilizações com valores de 

loading próximos de 7x10-6 mol de porfirina por grama de catalisador, determinados 

indiretamente por espectroscopia UV-Vis, o que se aproxima dos valores comumente obtidos pela 

literatura no preparo de catalisadores baseados na imobilização de MP em suportes diversos. 

Esses experimentos de imobilização de porfirinas base livre sugerem que a imobilização no MIL-

101(Cr) de complexos de MP semelhantes às porfirinas base livre investigadas até então, de 

caráter aniônico como é o caso da [H2(TSPP)], ou pouco polar como a [H2(TPP)], pode ser 

adequada para o preparo de catalisadores que associem o MIL-101(Cr) e MP. Na continuidade do 

trabalho, uma MP foi preparada e sua purificação e caracterização, bem como a sua associação 

ao material MIL-101(Cr) está em andamento para a posteiror investigação da atividade catalítica 

frente a reações diversas. 
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Diferente dos modelos habituais que calculam apenas a saída do amplificador de potência, esse 

trabalho tem como objetivo estimar sua potência de saída, valor que é mais útil para calcular 

importantes parâmetros de um amplificador de potência, como sua eficiência. A primeira etapa 

foi modelar a simples saída do amplificador, e para isso foi usado o polinômio de memória 

complexo, no qual tem 2 parâmetros: a ordem de memória (M) e sua ordem polinomial (P). Uma 

vez que sua saída foi modelada, simplesmente aplicamos na fórmula de potência e encontramos 

o modelo não linear nos parâmetros. Por conta da complexidade do modelo, foi limitada a ordem 

polinomial como 3, mas mantivemos genérica a ordem de memória. Dessa forma, não foi 

encontrado um único modelo, mas sim uma família inteira, sendo um modelo para cada valor 

inteiro da ordem de memória. A simulação do modelo foi realizada no MATLAB. Como o modelo 

encontrado foi não linear nos parâmetros, para treiná-lo e encontrar seus coeficientes o algoritmo 

usado foi o “trust-region-reflective” pela função lsqnonlin. O modelo apresentado (Beta) alcançou 

um erro quadrático médio normalizado (EQMN) entre -20 dB e -30 dB, dependendo da ordem da 

memória empregada. O resultado do EQMN foi muito parecido com o modelo de referência 

(Alpha) de um estudo anterior, validando assim o modelo proposto. Apesar de ambos os modelos 

usarem como base o polinômio de memória complexo, por conta da manipulação matemática 

conseguimos resumir suas diferenças em dois pontos. De um lado, como o modelo Alpha é linear 

nos parâmetros, ele é treinado de uma forma muito mais rápida, em menos de um minuto para 

ordem de memória até 5, enquanto que, para a mesma ordem de memória, o modelo Beta pode 

demorar até 8 horas para ser treinado. De outro lado, por conta da manipulação matemática, o 

modelo Beta tem exatamente metade do número de parâmetros reais que o modelo Alpha, dessa 

forma, uma vez que o modelo foi treinado, a potência de saída pode ser estimada pelo modelo 

Beta em aproximadamente a metade do tempo que leva o modelo Alpha. Por fim, o modelo Beta 

foi validado com EQMN semelhante com a referência adotada, sendo sua grande vantagem o 

tempo de execução, mas em contra partida, o treinamento do seu modelo pode ser 

consideravelmente mais demorado. 
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A dopamina (DA) é um neurotransmissor de grande importância para os sistemas nervoso central, 

renal, hormonal e cardiovascular. Sua determinação é útil para a identificação de doenças 

nervosas, como parkinsonismo e epilepsia e, por isso, o monitoramento contínuo da DA em 

amostras biológicas é relevante. Uma alternativa para a construção de um sensor para 

determinação de DA é o biochar, pois este material possui em sua superfície grupos funcionais 

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, submetido a um processo de ativação química utilizando HNO3 50% (v/v) e 

utilizado como modificador de um eletrodo de pasta de carbono (BC400). Para realizar as 

determinações, realizou-se a pré-concentração espontânea do analito seguida da determinação por 

voltametria de pulso diferencial. Alguns parâmetros relacionados a esse procedimento foram 

otimizados: proporção de biochar de 25% como modificador da pasta de carbono, pré-

concentração em tampão BR 0,1 mol L-1 (pH = 7,0), solução de leitura de tampão BR 0,1 mol L-

1 (pH = 5,0) e tempo de pré-concentração de 15 min. Além disso, alguns parâmetros da técnica 

voltamétrica também foram otimizados: amplitude de pulso de 100mV e tempo de pulso de 75ms. 

Por fim, analisou-se a pré-concentração de dopamina frente a dois interferentes normalmente 

encontrados simultaneamente em amostras que contém DA: ácido ascórbico e ácido úrico. 

Quando todas as espécies estavam presentes na mesma concentração (1x10-4 mol L-1), não houve 

interferência no sinal voltamétrico correspondente ao analito, demonstrando que a modulação do 

meio de pré-concentração pode ser utilizada como estratégia de determinação da DA frente a 

espécies concomitantes. A partir disso, um método analítico para a determinação de dopamina 

em uma matriz de interesse, na presença dos concomitantes, será desenvolvido. 
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As mudanças curriculares propostas pela Base Nacional Comum Curricular possibilitam a 

utilização da tecnologia como ferramenta de ensino multidisciplinar. Apesar disso, são vários os 

obstáculos presentes no ensino de ciências, entre os quais se destacam os problemas curriculares, 

o modelo de ensino tradicional focado em técnicas de memorização de conteúdo e a falta de capa- 

citação dos professores para a utilização de novas ferramentas de ensino. Além disso, é preciso 

uma discussão sobre as necessidades de desenvolvimento de um indivíduo consciente e 

questionador, fortalecendo o pensamento crítico e a criatividade na solução dos problemas 

presentes na comunidade na qual ele está inserido. Neste contexto, tendo como foco a cegueira 

botânica, originalmente definida por Wandersee e Schussler (1999) como a incapacidade de 

perceber a importância das plantas no ambiente e no cotidiano e a forma como os indivíduos 

consideram as plantas seres inferiores aos animais, este estudo teve como objetivos utilizar 

conceitos de uma metodologia participativa aliada ao uso da robótica para o desenvolvimento de 

kits que possam ser implementados dentro das escolas (públicas e privadas), para o ensino de 

ciências (biologia, física, matemática), com foco no ensino da Biologia e da Botânica. Dessa 

maneira, elaboramos o modelo de uma estufa para crescimento de plantas, que pode ser construída 

com materiais recicláveis com a participação ativa dos alunos, visando a observação dos 

processos de crescimento de uma espécie vegetal, bem como os fatores abióticos relacionados a 

este, como temperatura, umidade, luz, que podem ser controlados via o uso de um aplicativo para 

celular. A ideia central é que este protótipo possa ser implementado no estudo de ciências, 

integrando conhecimentos de biologia (botânica), física e matemática no desenvolvimento desta 

atividade. 
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O estudo das formas de onda de descargas atmosféricas tem fundamental importância, tanto 

teórica quanto prática, em sistemas de alertas contra descargas e sistemas de previsão do tempo: 

a ocorrência de grandes quantidades de eventos nuvem solo são preditores de chuva pesada e 

tempestades, a classificação precisa de eventos intra-nuvem melhora as condições de segurança 

da navegação aérea e informar o tipo do evento para um sistema de localização melhora o erro 

posicional do sistema. Neste trabalho é apresentado um estudo de diversas formas de onda, 

incluindo raios nuvem-solo, intra-nuvem, descargas compactas e pulsos característicos utilizando 

redes neurais convolucionais, tendo como fonte de dados uma base de formas de onda de descarga 

de domínio público, conduzido através de Redes Neurais Convolucionais para identificação e 

classificação das formas de onda. Dados de um sistema de detecção brasileiro, chamado StormT, 

também fazem parte deste estudo. Para ambas as bases de dados, o treino da Rede Neural 

Concolucional envolveu um treinamento prévio, seguido de pelo menos 10 rodadas de cros-

validação, para eliminar tendências na avaliação da metodologia aplicada. No caso dos dados do 

StormT, foi necessário equilibrar a base de dados de treinamento para evitar sobretreino e 

tendência nas classes mais representativas (-CG e +CG). Para avaliar o desempenho geral da Rede 

Convolucional, lançou-se mão de uma matriz de confusão, para a avaliação da acuráciaq média e 

da acurácia por tipo de evento. Para ambas as bases de dados, os resultados obtidos foram cerca 

de 12% superiores à eficiência de 86% encontrada na literatura e concordam com outros trabalhos 

feitos com base em redes neurais convolucionais. Embora o objetivo deste trabalho seja estudar 

formas de onda de NBEs (CIDs), os resultados permitem estudos complementares mais 

aprofundados sobre formas de onda de descargas atmosféricas. 
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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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Fósforo (P) e potássio (K) estão entre os macronutrientes de maior demanda pelas plantas, o uso 

de inoculantes a base de microrganismos solubilizadores de P e K podem aumentar a eficiência 

na disponibilização e uso desses nutrientes. Com isso, este trabalho teve como objetivo de 

caracterizar isolados bacterianos da coleção UFPREN (Coleção de endofíticos/Labiogen-Setor 

Palotina-Pr) quanto a solubilização desses elementos. Para as avaliações foram utilizados 51 

isolados bacterianos. O ensaio qualitativo para solubilização de P e K foram realizados em meio 

sólido: meio NBRIP para P e o meio modificado de Aleksandrov com silicato de potássio (Diatom 

Ltda) para avaliações de K. Os isolados proveniente de cultura pura foram inoculados em 

triplicata com o auxílio de um palito nos 4 quadrantes da placa de Petri. Em seguida, foram 

incubados em estufa BOD a 30° C por 72 h. A capacidade solubilizadora, foi determinada 

visualmente pela formação de halo ao redor das colônias bacterianas, no caso do P, halo 

transparente e o meio Aleksandrov foi aplicado uma solução de iodo 2%, onde os isolados 

positivos revelaram um halo amarelo. A quantificação e validação da atividade enzimática foi 

estimada através do Índice Enzimático (IE). Como resultados obtidos, dentre os 51 isolados 

avaliados, 5 apresentaram atividade positiva para a solubilização de fosfato, formando um halo 

característico transparente. Os isolados 25 e 45 se destacaram positivamente dos demais isolados 

apresentando médias estatísticas semelhantes. Quanto ao K, apenas 6 isolados apresentaram 

atividade solubilizadora positiva, sendo o isolado 36 com o maior halo de hidrólise, seguido dos 

isolados 14, 105 e 135. A partir das análises estatística foi escolhido o isolado 36, sendo ele de 

maior potencial para solubilização de K, para avaliar os efeitos da solubilização de K associados 

a cultura do milho através da inoculação via semente, o experimento foi realizado em casa de 

vegetação nas dependências da UFPR- Setor Palotina, foi composto por 3 tratamentos (1- 

controle; 2- Inoculação com isolado com adubação NP porém sem K, e 3 - Inoculação com isolado 

e com adubação NPKS) avaliados em triplicata. Os dados coletados em casa de vegetação foram 

inconclusivos e deverão ser repetidos, devido ao fato do milho ter sido semeado em maio e, onde 

as plantas ficaram expostas à temperaturas mais baixas e fotoperíodo reduzido, o que prejudicou 

o experimento. 
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Em projetos de amplificadores de potência, desenvolver sistemas de transmissão lineares e 

eficientes pode ser desafiador. Em sua região mais linear, este amplificador é naturalmente 

ineficiente, enquanto em sua região mais não linear, é eficiente. Dessa maneira, limitar não 

linearidades e efeitos de memória que se desenvolvem nos amplificadores é uma etapa crucial 

para diminuir o consumo de energia e minimizar as distorções indesejadas na saída do 

amplificador. Essa não linearidade ocorre devido aos estados de saturação de transistores e 

componentes passivos, enquanto os efeitos de memória são causados por indutores e capacitores. 

Uma solução para esses problemas é conectar em cascata com o amplificador um pré-distorcedor 

digital. Ele realiza uma distorção no sinal de entrada de maneira que o sinal de saída do 

transmissor seja linearizado. Assim, para transmissores de banda tripla concorrente com 

multiplicidade entre portadoras, a conexão em cascata de um pré-distorcedor digital é capaz de 

atenuar as distorções ao mesmo tempo que aprimora a eficiência do sistema. Logo, esta pesquisa 

de iniciação tecnológica almeja realizar a modelagem completa de um pré-distorcedor digital para 

transmissor de banda múltipla concorrente com multiplicidade entre portadoras, com a finalidade 

de implementá-lo em VHDL. Portanto, o objetivo central é avaliar a capacidade do pré-

distorcedor digital em reduzir as não linearidades e efeitos de memória desse tipo de transmissor. 

Para implementar o projeto, usa-se de tabelas de busca para simplificar as operações relacionadas 

à modelagem do sistema e, consequentemente, reduzir o custo de processamento. Para o estudo 

da linearização, utiliza-se o modelo comportamental do transmissor definido em estudos 

passados, onde concluiu-se que, para transmissores de banda tripla concorrente com 

multiplicidade entre portadoras, o modelo mais otimizado em relação ao número de recursos 

lógicos utiliza a representação polar com aritmética com vírgula fixa, e sua modelagem foi 

implementada em VHDL na FPGA Xilinx Virtex5 LX50T com um total de 781 recursos lógicos. 

Para avaliar se a linearização é atingida, o pré-distorcedor digital é associado em cascata com o 

estágio de amplificação do transmissor através do equacionamento em MATLAB. Assim, as 

distorções entre a saída e a entrada são calculadas e mensuradas pelo erro quadrático médio 

normalizado (NMSE). Uma vez estabelecida a viabilidade do projeto em MATLAB, pretende-se 

descrevê-lo em VHDL em pesquisa futura para realizar simulações para avaliar seu 

comportamento e seu número de recursos lógicos. 
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Os amplificadores de potência (PAs) são elementos muito importantes no desenvolvimento de 

sistemas modernos de comunicação sem fio. Sua principal função é amplificar a potência do sinal 

de rádio frequência (RF) de entrada fazendo com que o sinal de saída tenha um nível de potência 

maior. Sua importância para diversas aplicações torna interessante a ideia de modelar o 

comportamento desses dispositivos através de um algoritmo em um software. Sendo assim, este 

trabalho buscou investigar a possibilidade de uma modelagem matemática baseada no produto 

entre duas séries de Volterra. Esse produto resulta em um modelo não linear nos coeficientes, e 

para a extração desses coeficientes da equação, o método escolhido foi a utilização de dois 

mínimos quadrados. O software utilizado para auxiliar na construção dos algoritmos necessários 

foi o MATLAB. Primeiramente, foram desenvolvidos códigos de regressão baseados no 

polinômio com memória (MP), um caso particular da série de Volterra, e com sinais complexos 

que produziram, nos testes realizados, erros na ordem de -25 dB seguindo a métrica do erro 

quadrático médio normalizado (NMSE). Foram obtidos os melhores coeficientes de H e gráficos 

de amplitude de saída em função da amplitude de entrada (AM-AM) e da diferença entre fase de 

saída e de entrada em função da amplitude de entrada (AM-PM). Depois, outro algoritmo foi 

obtido a partir da série de Volterra no tempo discreto, e foram realizados novos testes com os 

mesmos dados utilizados no MP, onde foi possível obter para este novo modelo os coeficientes 

da equação e a métrica NMSE, juntamente com os gráficos AM-AM e AM-PM. Com os 

resultados do novo algoritmo, foi constatado que este modelo sofreu overfitting. Foi iniciado o 

desenvolvimento de mais um algoritmo, agora, utilizando o produto de duas séries de Volterra. 

Espera-se poder comparar os resultados obtidos com o uso de uma única série de Volterra, com 

os do produto entre duas séries de Volterra. 
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Após a descoberta do grafeno em 2004, pelos pesquisadores Andre Geim e Konstantin Novoselov, 

vencedores do prêmio Nobel de Física de 2010, diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo 

estudam constantemente novos processos de fabricação de grafeno e seus derivados. Pesquisas 

recentes sobre grafeno levaram ao seu uso bem sucedido em aplicações que variam de eletrônica 

a catálise, aproveitando as excelentes propriedades químicas e físicas desse material 

bidimensional de carbono. Os métodos convencionais de fabricação de estruturas de grafeno 3D 

incluem a utilização de espumas de óxido de grafeno, bem como a síntese desses sistemas a partir 

de grafeno CVD em sistemas porosos. Entretanto, essas condições limitam o uso do grafeno em 

qualquer processo escalonável, devido ao nível de complexidade e custo. Recentemente, foi 

desenvolvido um método fácil e escalonável para a síntese de grafeno poroso, utilizando como 

precursos a poliamida (Fita de Kapton), em condições ambientes, irradiadas com um laser 

comercial de CO2. Este processo de síntese foi chamado de Grafeno Induzido por Laser – LIG 

(do inglês Laser Induced Graphene). Ele apresenta várias vantagens em comparação com os 

métodos convencionais, simplificando o processo e reduzindo custos. Atualmente, a técnica de 

escrita direta por laser – DLW (do inglês Direct Laser Writing) está entre os métodos mais 

utilizados para a produção de LIG. Nesse processo, o grafeno é gerado através da transferência 

de energia localizada na região do foco do laser, promovendo assim a evaporação localizada de 

componentes, resultando na reconstrução de todo o carbono em uma forma de grafeno. Neste 

trabalho realizamos um estudo sistemático da síntese de grafeno induzido por laser, utilizando 

diversos filmes poliméricos disponíveis na indústria de manufatura aditiva (impressão 3D). 

Utilizamos a fita kapton de poliamida, os filamentos ABS, PLA, nylon, ABD Condutivo e o 

filamento de poliamida. Utilizamos um laser comercial de 445nm com potência máxima de 8W. 

Analisamos as condições de geração do filme de LIG na fita Kapton, determinando assim os 

parâmetros do laser, como velocidade e potência. Na sequência realizamos um estudo de quais 

filamentos de impressora 3D geram os filmes de grafeno. As caracterizações desses sitemas foram 

feitas através de medidas de resistividade, utilizando um sistema de análise de quatro pontas, 

acoplados a uma fonte de tensão e um múltimetro para as medidas de resistência. Finalmente, 

construímos alguns capacitores para demonstrar as possíveis aplicações do LIG. 
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O consumo de energia mundial tem apresentado um salto nos últimos anos, onde ainda mostramos 

uma dependência muito grande em sua geração através da queima de combustíveis fósseis. Para 

contornar esse problema, várias abordagens vem sendo consideradas, principalemente com o uso 

da nanotecnologia na geração e principalmente no armazentamento de energia. O uso de 

nanomateriais apresenta diversas vantagens sobre sistemas macroscópicos, quando tratamos do 

acúmulo de energia, em grande parte devido à alta densidade que esses materiais podem 

comportar. Dentro dos diversos materiais que podem ser utilizados, destacamos o papel pioneiro 

do grafeno. Isolado em 2004 por Novoselov e Geim, o grafeno vem sendo considerado como uma 

das grandes promessas no armazenamento de energia na forma de baterias e supercapacitores. 

Estes dispositivos são capazes de armazenar energia e liberá-la de forma controlada, porém, se 

diferenciando quando comparados com baterias devido a características como rápidos ciclos de 

carga e descarga, com alta densidade de potência e energia, longa vida útil e configurações de 

montagem simples. Uma das formas de geração dos supercapacitores de grafeno, é através da 

técnica de grafeno iduzido por laser, onde um polímero isolante é irradiado utilizando um laser 

comercial, e na região do foco do laser, através de um processo de evaporação de alta energia, é 

formado uma forma de grafeno. Para a caracterização desses sistemas de um ponto de vista 

fundamental, diversas técnicas podem ser empregadas, como microscopia eletrônica de 

varreduda, espectroscopia Raman, entre outras. Além disso, é necessário a caracterização elétrica 

dos dispositivos, como a sua resistência elétrica, condutividade, capacitância, etc. Para isso, 

normalmente é utilizado sistemas comerciais de teste de quatro pontas, que possuem um custo 

elevado para a sua aquisição. Dessa forma, neste trabalho, foi realizada a construção de um 

equipamento para teste de quatro pontas. Utilizamos técnicas de impressão 3D e automação 

através de um sistema Arduino para o seu controle. Para efeitos de calibração, realizamos as 

medições de alguns sistemas metálicos conhecidos, como cobre, alumínio e estanho. Finalmente, 

caracterizamos algumas amostras de grafeno induzido por laser, mostrando o potencial desse 

sistema construído e o seu baixo custo. 
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Devido ao avanço da eletrônica atualmente, exige-se cada vez mais simulações eficientes que 

preveem o comportamento dos circuitos para projetos finais mais elaborados. Para circuitos não 

lineares, a análise de grandes sinais é utilizada para se obter a resposta do circuito no domínio do 

tempo atuando em n tons. Métodos como o Equilíbrio Harmônico, ou Harmonic Balance (HB) 

do inglês, cumprem satisfatoriamente com o papel de realizar a análise de grandes sinais, podendo 

também ser realizada a análise do domínio da frequência, por meio de manipulações 

trigonométricas da forma analítica da resposta do HB elevada a um expoente que representa um 

número inteiro. Como forma de reduzir a complexidade computacional de simulações, para casos 

onde se deve considerar a influência das harmônicas dos tons com maior amplitude, pode-se 

linearizar o circuito. A Análise Periódica de Corrente Alternada, ou Periodic AC Analysis (PAC) 

do inglês, lineariza o circuito partindo dos resultados obtidos com a análise de grandes sinais e 

aplica a superposição dos resultados para se obter a resposta final. Como o PAC realiza a análise 

normalmente no domínio do tempo, teve-se como objetivo a linearização no domínio da 

frequência de circuitos com não linearidades quadráticas. O circuito teste contém um indutor 

saturável que representa o elemento com a não linearidade quadrática em série com um resistor 

de 377 ohms e uma fonte de tensão independente e senoidal com tensão de pico de 440 V e 

frequência fundamental de 60 Hz. Para realizar a análise de pequenos sinais, considerou-se uma 

fonte de tensão com 5 V de pico e 120 Hz para estimular no circuito a segunda harmônica. Com 

a finalidade de quantificar a precisão do PAC no domínio do tempo e frequência, foram analisados 

dois métodos: aplicar o HB em um circuito com os dois tons sendo aplicados ao mesmo tempo, 

ou seja, com uma fonte de tensão de 440 V e 60 Hz e outra fonte de tensão em série com 5 V e 

120 Hz; aplicar o PAC e separadamente analisar o circuito com a fonte de tensão de grandes sinais 

e o circuito linearizado com a fonte de pequenos sinais. Tanto para o domínio do tempo quanto 

para o domínio da frequência, considerando 6 harmônicas, o Mean Square Error (MSE) entre o 

HB com dois tons e o resultado do PAC foi na ordem de dez elevado a menos quatro. Como o 

MSE dos métodos no domínio da frequência e do tempo são parecidos e com valores reduzidos, 

conclui-se que os métodos não apresentam diferenças significativas. 
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A pandemia do COVID-19 se iniciou na China no final de 2019 e rapidamente se espalhou pelo 

resto do globo se tornando uma preocupação mundial. A elevada taxa de transmissão e letalidade 

do vírus tornou urgente o desenvolvimento de vacinas e métodos de detecção de indivíduos 

infectados, fazendo com que empresas multilaterais, indústrias farmacêuticas e a comunidade 

cientifica se mobilizassem para tal. A determinação de patogênicos cumpre papel fundamental 

para controle do avanço do contágio viral, identificando indivíduos infectados e isolando-os, 

podendo também servir de análise complementar para testes de antígeno e determinar a eficiência 

da vacinação. O desenvolvimento de imunossensores eletroanalíticos destaca-se pela elevada 

seletividade, sensibilidade, baixo custo e rapidez. O uso de sensores modificados possibilita a 

potencialização de propriedades de interesse e auxilia no ancoramento de proteínas virais ou 

anticorpos na superfície do sensor. Tendo em vista isso, o biochar se mostra promissor como 

modificador, dado sua elevada área superficial, microporosidade e grupos funcionais, que podem 

favorecer o ancoramento da proteína viral. O presente trabalho objetivou utilizar o biochar como 

modificador de eletrodo comerciais de carbono impresso Metrohm para o desenvolvimento de 

um imunossensor com o uso do fragmento receptor-binding domain (RBD) da proteína S do vírus 

SARS-CoV 2 para detecção de anticorpos IgG contra a COVID-19. Foram realizados estudos de 

perfil voltamétrico do material, por meio da técnica de voltametria cíclica e utilizando a sonda 

eletroquímica Fe(CN)63-/4-, e a otimização de parâmetros de tempo e temperatura de incubação 

relacionadas às diversas etapas de construção do sensor. Até o momento, observaram-se melhores 

resultados em termos de detectabilidade quando realizadas as incubações do par Clorohidrato de 

N-(3-dimetilaminapropila)-N-etilcarbodiimida/ N-hidroxidosuccinimida (EDC/NHS) e anticorpo 

por 60 min. A incubação do anticorpo apresentou melhores resultados na temperatura de 4 °C e o 

RBD apresentou resultados mais adequados quando incubado na concentração de 0,24 µg mL-1 

por 15 min a 37°C. Para estudos futuros visa-se realizar testes em amostras de soro e averiguar a 

seletividade e estabilidade do material. 
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O desenvolvimento de novos sensores eletroquímicos utilizando a técnica de Interdigitação de 

Eletrodos possui ampla funcionalidade na detecção de compostos químicos em ambientes onde 

são expostos, através da alteração do comportamento da impedância, possibilitando o 

monitoramento de ambientes sujeitos a contaminação química. Portanto, é de extrema 

importância um avanço paralelo no desenvolvimento de instrumentos de baixo custo e portáteis 

para a medição e monitoramento dos parâmetros elétricos, possibilitando a ampliação e uso desses 

sensores em ambientes não laboratoriais, como a indústria por exemplo. Este protótipo foi 

desenvolvido de acordo com o funcionamento de um VNA (Vector Network Analyzer) que é um 

instrumento de medidas elétricas em função da frequência, utilizando uma técnica chamada LIA 

(Lock-In Amplifier). Contudo, para viabilizar o uso dessa técnica em um microcontrolador de 

baixo custo, aplicamos o LIA por subtração, que substitui as multiplicações sucessivas de sinais 

do método tradicional por subtrações sucessivas, resultando em menos ciclos de clock necessários 

para efetuar as medidas. O protótipo conta com dois modos de funcionamento, o primeiro efetua 

medidas de impedância em função da frequência em um intervalo de 10Hz à 10kHz, na qual 

possibilita a obtenção das curvas discretas que modelam o comportamento do sensor em função 

da frequência. Já o segundo modo de funcionamento, a impedância é medida em função do tempo 

à frequência fixa e a um intervalo de tempo escolhido, monitorando o comportamento do 

dispositivo interdigitado exposto a um ambiente sujeito a contaminação química. Os resultados 

parciais obtidos utilizando a primeira versão do protótipo são promissores e apresentam alta 

compatibilidade com os instrumentos de referência utilizados. Para ambos os modos de operação 

do dispositivo, as medidas efetuadas utilizando componentes eletrônicos comerciais passivos, são 

satisfatórias e coerentes. Contudo, visto que os valores de impedância dos dispositivos 

interdigitados são elevados, os próximos objetivos do desenvolvimento do projeto, estão 

relacionados à adequação do hardware para operar com a impedância de referência interna 

adequada para a faixa de valores de impedância dos sensores eletroquímicos. 
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A aquisição de imagens digitais se popularizou como um método para obtenção de informações 

e dados de qualidade devido à praticidade, seletividade, baixo custo e sustentabilidade. Porém, 

pelo grande número de imagens e com a possível alteração de intensidade de luz, distancia da 

câmera ao objeto e a posição do material, se fez necessário construir um protótipo fechado com 

dimensões padronizadas e luminosidade controlada e uniforme. Em sua concepção final o 

protótipo foi equipado com webcam Logitech C920, para aquisições de imagens digitais e um 

pequeno computador (Rasberry pi 3 b+) para gerenciamento do tempo, obtenção e corte 

igualitário das imagens. O processo de aquisição foi ajustado para o tempo de 1 hora e obtenção 

de 100 fotos com corte padronizado e foco idêntico. Depois de otimizado o protótipo foi utilizado 

para obtenção de imagens de sílica gel adsorvente colorida. A sílica gel é um produto importante 

para controle de umidade na indústria, e quando impregnada com corante do tipo azul/rosa, sua 

propriedade de adsorção possui uma característica de mudança de cor do azul (seco) para a rosa 

(úmido). A mudança de cor da sílica gel proveniente da absorção de umidade foi uma maneira 

eficiente de estudarmos e projetarmos as condições ideais para captação e tratamento de dados 

das imagens no protótipo. Porções conhecidas de sílica previamente seca foram expostas a 

diferentes condições de umidade controladas com auxílio de um Arduino uno e sensor dht 22 para 

medição de umidade relativa aparente e temperatura real do processo. Os primeiros resultados 

mostraram problemas de ajuste de foco, estabilização e recorte das imagens, dificultado a 

repetibilidade de obtenção de informações. Após ajustes, chegou-se a uma concepção final do 

protótipo que 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. Na condição otimizada foi possível obter imagens padronizadas e estáveis por mais de 

3 horas, tornando-se possível utilizar métodos de calibração multivariável para observar 

quantitativa a variação da cor, prevendo o tempo de saturação da sílica em diferentes umidades 

relativas. 
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O estudo da dependência espectral de uma propriedade óptica, como a constante de Verdet, é 

fundamental para a identificação das regiões em que a resposta do efeito de rotação Faraday é 

mais intensa, servindo assim para o desenvolvimento de dispositivos fotônicos, como rotadores e 

isolantes ópticos, ou para aplicações diversas que envolvam a caracterização de materiais. O efeito 

Faraday pode ser entendido como a rotação do plano de polarização que a luz, previamente 

polarizada, sofre ao atravessar um meio sujeito a um campo magnético uniforme, paralelo a 

direção de propagação do feixe luminoso. Logo, este é um efeito da birrefringência circular 

induzida pelo campo magnético no meio incidido. Seja o meio um sólido, líquido ou gás, obter 

este efeito depende apenas dos equipamentos utilizados e da montagem. Para obter os dados 

experimentais, utilizam-se grandes equipamentos, com campos magnéticos intensos, a fim de 

gerar valores macroscópicos dos ângulos de rotação da polarização da luz. Porém, ao utilizar 

equipamentos sensíveis a fase como um Amplificador Lock-in (ASF), é possível detectar valores 

muito pequenos destes ângulos, e com isso, efetuar uma montagem muito mais simples e eficiente, 

utilizando solenoides com baixos valores de tensão e corrente, além de utilizar LEDs no lugar de 

lasers, que simplificam o experimento, ainda mantendo a qualidade dos dados. Tendo isto em 

foco, neste trabalho foi desenvolvido e implementado o aparato experimental do efeito Faraday, 

para ser utilizado na determinação da constante de Verdet, com a dependência espectral, de 

líquidos, analisando inicialmente isopropanol e água destilada, a fim de confirmar a 

funcionabilidade da técnica. Por fim, os resultados mostraram que a técnica implementada se 

encontra funcional, alcançando valores muito próximos a literatura, e, portanto, é possível obter 

a constante de Verdet dos espectros de outros compostos que podem não constar na literatura, 

assim como, efetuar diversas análises utilizando os dados obtidos. 
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Este experimento teve como objetivo determinar a digestibilidade aparente da proteína bruta, 

extrato etéreo e da energia da farinha de folhas do ora-pro-nóbis para o pacú como base para o 

estudo da utilização desta na fabricação de rações para este peixe. O experimento foi conduzido 

em uma estrutura física composta por três cubas cilíndricas de fundo cônico com um volume útil 

de 200L, fabricadas em fibra de vidro e adaptadas a um recipiente para a coleta das fezes. Os 

peixes foram mantidos em três gaiolas de malha plástica de 3 cm e com um volume interno de 

100L, dentro de uma caixa de alimentação de 2.000L de volume útil. Foram utilizados 120 juvenis 

de pacú com cerca de 50g (40 peixes por gaiola) de peso vivo neste experimento. Foram medidos 

semanalmente os parâmetros fisíco-químicos da água, pH, oxigênio dissolvido, a temperatura foi 

medida diariamente, às 8h00min e às 16h00min e a amônia quinzenalmente. A determinação da 

digestibilidade ocorreu pelo método indireto de coleta de fezes utilizando 0,1g de óxido crômico 

(Cr2O3). A ração-teste foi composta por 70% da ração referência (sem alimento teste) e 30% do 

alimento a ser testado (farinha da folha de ora-pro-nóbis). O experimento foi desenvolvido no 

Laboratório de Tecnologia e Aquicultura (LATAq), da Universidade Federal do Paraná, no 

Campus Avançado de Jandaia do Sul. Os peixes aceitaram bem as rações contendo o alimento 

testado, não apresentando nenhum efeito adverso aparente. As fezes foram coletadas e as análises 

do alimento, das rações experimentais e das respectivas fezes estão em processo de análise e 

devem ser concluídas antes do evento de iniciação científica.                                                                                                                                                      
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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. Portanto é necessário passar por um refino ou upgrading, que faz com que aumente a 

concentração de metano até ao menos 90% uma vez que a presença de CH4 confere ao biogás o 

poder calorífico 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 avaliar o efeito da 

variação das condições operacionais de uma unidade de purificação de biogás através da remoção 

do contaminante sulfeto de hidrogênio (H2S) em coluna de absorção química. Os ensaios foram 

realizados na Unidade Experimental Multipropósito no LABMATER com objetivo de obter as 

curvas de desativação, através da quantificação da concentração de H2S na saída da coluna em 

um cromatógrafo a gás. Os parâmetros avaliados foram volume de leito, temperatura e pressão 

do sistema. Para isso foi utilizado uma solução de Fe/Polímero com solvente e uma mistura gasosa 

simulando o biogás ( 49,5% de CH4, 0,1% de H2S com balanço em CO2) como soluto no 

processo. Verificou-se a partir dos ensaios que maiores alturas de leito assim como maiores 

pressões (3 bar) favorecem o processo de absorção de H2S enquanto que menores temperaturas 

(15°C) também beneficiam o processo de absorção. A maior capacidade de absorção no tempo 

de desativação foi para o ensaio para um tempo de desativação (tb) 820 min, com menor 

temperatura (15ºC), maior pressão (3 bar) e maior altura da coluna (200 mL).  
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O presente trabalho apresenta a criação de um Jogo Didático, para ser aplicado em sala de aula e 

contribuir com o aprendizado do conteúdo de Sistemas de Produção, parte da ementa da disciplina 

de Introdução à Prática Profissional do Curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal 

do Paraná. Com o objetivo de contribuir para compreensão do impacto da gamificação do ensino 

dentro da sala de aula, foi proposto um jogo que utiliza recursos físicos –origami, placas de 

kanban e ordens de produção – que permitem aplicar, de forma lúdica, os conceitos e ferramentas 

mais importantes dos sistemas produtivos O jogo possibilita simular a produção artesanal, 

produção em massa, produção enxuta e indústria 4.0. O jogo consiste em uma simulação da 

produção de um carro - feito de origami - adaptada para cada um dos sistemas de produção citados. 

Para a produção artesanal, foi proposto que os alunos realizassem individualmente seus carros 

seguindo as instruções de trabalho; para a produção em massa, a sala foi organizada em postos de 

trabalho seguindo uma linha de produção; para a produção enxuta foi realizada a produção por 

demanda e puxada; por último, para simular a indústria 4.0, utilizou-se uma analogia desse 

sistema, no qual os estudantes receberam a maior parte das peças prontas e apenas realizaram a 

montagem final. Além disso, para melhor fixação do conteúdo, antes da aplicação do jogo os 

conteúdos foram ministrados pela professora da disciplina  e, na sequência de cada aula, foi 

aplicada a fase correspondente do jogo. Dessa forma, a realização desta pesquisa-ação contribuiu 

para tornar o ambiente da sala de aula mais dinâmico por meio  do uso da gamificação aplicada 

ao ensino de Engenharia de Produção. O jogo foi aplicado em duas turmas da disciplina, 

totalizando 72 alunos. Após a aplicação do jogo foi feita uma avaliação do jogo pelos alunos, os 

quais demonstraram, em sua maioria, que o jogo contribuiu para o aprendizado. 
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O pinhão é a semente da araucária (Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntz.), predominante nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil, sendo composto pela amêndoa e pela casca. A parte comestível 

do pinhão, a amêndoa, apresenta alto teor de amido, ácidos graxos e proteínas, responsáveis por 

conferir alto valor energético ao produto. Já a casca é um componente pouco aproveitado da 

semente, com a presença de compostos bioativos e de um complexo lignocelulósico, formado por 

macromoléculas como lignina, celulose e hemicelulose, que necessitam de processos 

denominados pré-tratamentos para seu isolamento e aplicação. Um dos processos utilizados é a 

moagem empregando o moinho de pedras, sendo capaz de sintetizar suspensões em escala 

nanométrica, aumentando a disponibilidade de compostos bioativos da matriz, operando em 

baixas temperaturas e utilizando solventes atóxicos, como por exemplo a água. Assim, o presente 

trabalho tem como objetivo o aproveitamento total do pinhão, via nanosuspensões sintetizadas a 

partir do moinho de pedras, para desenvolvimento e aplicação em filmes biodegradáveis. A 

suspensão do pinhão integral foi empregada para a produção dos filmes, utilizando glicerol como 

agente plastificante. A otimização do filme foi alcançada a partir da fixação das massas de 

plastificante e suspensão utilizadas, variando a quantidade de água adicionada à mistura, obtendo-

se uma composição final de 50 g de suspensão, 10 g de água e 1,4 g de glicerol. Foram realizados 

ensaios mecânicos no texturômetro CT3 Texture Analyzer (Brookfield, USA), tendo como 

resultados módulo de Young igual a (0,183 ± 0,05) MPa e elongação na ruptura de (21,293 ± 

0,345)%. Em seguida, os filmes foram submetidos a testes preliminares de atividade antioxidante 

empregando uma metodologia para determinação de compostos fenólicos totais, sendo possível 

verificar a manutenção da atividade antioxidante nos filmes sintetizados. Ainda, serão realizadas 

outras análises de atividade antioxidante, tais como DPPH e ABTS, análises de solubilidade, 

biodegradabilidade e permeabilidade à vapor d’água a fim de caracterizar os filmes 

biodegradáveis para uma possível aplicação como embalagem ativa em alimentos. 
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Redes sociais geram dados em grande volume, que são de livre e fácil acesso. Além disso, os 

dados são renováveis, por serem gerados continuamente e em tempo real, e de longa duração, por 

serem disponíveis após sua publicação e dificilmente apagados. Os temas abordados em questões 

ambientais nas redes sociais são os mais diversos, como interação entre humanidade e vida 

selvagem, monitoramento de desastres e divulgação do turismo. Eles envolvem desde a área da 

saúde até a conservação de espécies. O objetivo deste trabalho é determinar se as redes sociais 

servem como fonte de dados para o mapeamento da distribuição espaço-temporal de avistamentos 

da caravela-portuguesa na costa brasileira. Para isso, neste trabalho foi utilizado o Instagram para 

esta captura. A ferramenta utilizada para a obtenção dos dados foi o Instaloader, que é 

implementado em Python 3 e utilizado como um web scraper. A ferramenta foi escolhida após a 

comparação dela com a API do Instagram, que não possui uma forma direta de obtenção dos 

dados de geolocalização. Dentre as funcionalidades da ferramenta está a filtragem de postagens 

baseada em hashtags. As hashtags que foram escolhidas para essa busca foram hashtags que 

possuem relação com o animal marinho caravela-portuguesa, como “#caravelaportuguesa, 

#cnidario, #physaliaphysalis e #aguaviva. Para a escolha das hashtags, foi realizada uma triagem 

na plataforma do Instagram que mostrou que essas categorias possuem dados sobre a espécie alvo. 

Foram obtidos dados em formato json contendo informações como geolocalização, legenda, 

imagens, vídeos e datas das postagens. A captura dos dados permitiram as seguintes análises: o 

Instagram pode ser utilizado como uma ferramenta de obtenção de dados, visto que foi possível 

obter dados que possuem informações relevantes para a classificação das postagens de caravelas-

portuguesas. A segunda análise é que a plataforma limita fortemente a obtenção destes dados, 

principalmente de dados mais antigos, pois as formas disponibilizadas para captura utilizam uma 

limitação de obter primeiramente os dados mais recentes aos mais antigo. Além de uma limitação 

de quantidade de postagens, para permitir a extração das postagens históricas que envolvem as 

hashtags escolhidas. Será desenvolvido um programa para a obtenção destes dados. Outro fator a 

ser destacado é que a escolha da ferramenta de web scraping foi utilizada para obter dados num 

primeiro momento e que agora deverá transicionar para a API oficial do Instragram, visto que 

contribui para uma manutenção facilitada e maior estabilidade para o projeto. 
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O presente trabalho visou observar a influência do projeto Meninas na Ciência - Rocket Girls para 

jovens mulheres dentro de uma área em que é majoritariamente voltada para o público masculino, 

o estudo das ciências exatas e da computação. A essência do projeto foi focada no envolvimento 

de jovens meninas no estudo das ciências exatas e da computação, devido a grande parcela que 

constitui as áreas de ciências exatas e afins serem majoritariamente um público masculino, visto 

que população feminina ser mais escolarizada que a masculina, isto acaba por não se refletir no 

mercado de trabalho. Daí se dá a importância dos projetos de pesquisa que envolvam mulheres e 

meninas no âmbito das ciências exatas e computação. Destacando a influência do projeto na vida, 

escolha profissional e aprendizagem das alunas envolvidas, assim como os desafios enfrentados 

pelos professores que participaram, foram selecionadas treze alunas e quatro professores que 

participaram ativamente do projeto para realizar uma entrevista, via plataforma Microsoft Teams, 

utilizando como base um questionário com perguntas referentes ao projeto, o que foi realizado, 

conquistado e desafios encontrados durante a aplicação do mesmo. Todas as entrevistas foram 

feitas de forma remota devido ao fato de terem sido conduzidas durante a pandemia do Covid-19, 

do qual foi dada a preferência para uma entrevista pessoal instigando uma maior riqueza de 

detalhes e sinceridade dos entrevistados, para prosseguir posteriormente com o levantamento dos 

dados e aplicação do método de Análise Textual Discursiva (ATD), do qual posteriormente foram 

difundidos em forma de gráficos, revelando os aspectos do projeto que mais chamaram a atenção 

de não apenas das alunas participantes, como também dos professores. Foi possível notar que 

houve influência do projeto em decisões relacionadas à futura graduação de algumas 

participantes, assim como o aprendizado e formação educacional das mesmas, constatando desta 

forma a importância dos projetos de pesquisa na vida dos estudantes, como amplas formas de 

divulgação e incentivo para a entrada dos mesmo no meio acadêmico. 
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Os trocadores de calor são muito utilizados nas indústrias de alimentos por apresentarem alta 

efetividade nos processos térmicos, que resultam na inibição de microrganismos patogênicos em 

alimentos. Trocadores de calor de tubo duplo são simples de serem construídos, em que o fluido 

quente transfere calor ao fluido frio. A simulação é uma ferramenta útil para modelar 

matematicamente condições de processos reais em ambientes virtuais, que podem ser validados 

experimentalmente. Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica versátil, simples e 

barata que tem sido muito utilizado na cultura Maker. Os objetivos do presente trabalho foram a 

montagem de trocadores de calor de duplo tubo (cobre e silicone), em escala laboratorial, a 

simulação computacional de processos de aquecimento de fluidos com escoamento, e a validação 

experimental com dados obtidos por sensores de Arduino. Os experimentos foram realizados no 

laboratório de Módulos Didáticos (LAMODI) do Campus Jandaia do Sul da UFPR. Os tubos de 

cobre (diâmetros internos de 6,35 mm e 9,52 mm)  e de silicone (diâmetros externos de 17,7 mm 

e 22,2 mm) têm ambos 15 m de comprimento. Um aquecedor a gás foi utilizado para aquecer a 

água até 58 ± 3°C (fluido de trabalho). Arduinos (Uno e Nano), quatro termopares (tipo K) e dois 

sensores de vazão (modelo YF-B7) foram utilizados para quantificar as vazões e temperaturas de 

entrada e saída dos fluidos quente e frio. Simulações foram realizadas para vazões entre 1,6 e 4,4 

L/min e validadas experimentalmente. As efetividades teóricas da transferência de calor para o 

trocador de diâmetros maiores variaram entre 83,9% e 98,2, enquanto as efetividades 

experimentais variaram entre 80,6% e 98,1%. A maior efetividade experimental foi obtida para 

as vazões de 1,6 L/min e 4,4 L/min dos fluidos quente e frio, respectivamente. Portanto, 

trocadores de calor de duplo tubo apresentaram resultados promissores para a transferência de 

calor em alimentos, considerando as altas efetividades observadas em ambas as condições. 
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O presente trabalho de pesquisa de Iniciação Tecnológica - PIBIT, edital 2021, apresenta o 

processo de desenvolvimento de um produto alternativo a Single-use Plastic, considerando 

questões de circularidade e sustentabilidade. A pesquisa tem como objetivo desenvolver um 

produto de base vegetal em substituição a um Single-use plastic existente no mercado - as 

bandejas de isopor comumente utilizadas para embalar frutas, legumes, produtos perecíveis secos, 

entre outros. Foi adotada a modelagem experimental para realizar a pesquisa. Inicialmente, dentro 

do universo Single-use, foi escolhido um produto chave para trabalhar, neste caso, as bandejas de 

isopor. Primeiramente foi definido a mistura de materiais, utilizando diferentes receitas 

compostas por água, farinha de mandioca, farinha de banana verde e amido de mandioca (fécula 

de mandioca). Na sequência foi realizada a conformação, que foi feita manualmente, e em vários 

tipos de recipientes. O processo de assar foi realizado em um forno comum de um fogão 

convencional de uso doméstico, em recipientes de vidro, silicone e uma assadeira antiaderente de 

alumínio, revestida com um material chamado de teflon. Foram utilizados vários tipos de 

materiais para observar se havia diferença no comportamento da mistura, ou influência direta no 

resultado do processo de assar a mistura. Foram utilizadas temperaturas diferentes, assim como 

diferentes intervalos de tempo para assar a mistura visando observar alguma mudança de 

comportamento ou alteração estrutural do produto. Desta forma, foi obtido o produto finalizado 

e duas fórmulas de mistura para ele. No entanto, a substituição/adição de alguns ingredientes 

ainda é necessária, assim como os seus devidos testes, pois o produto não atendeu os requisitos 

técnicos de transporte, pois o produto se tornou friável. 
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O GNSS (Global Navigation Satellite System) têm se mostrado uma ferramenta essencial ao 

posicionamento para obtenção de soluções com alta acurácia (centimétrica). Desse modo, essa 

pesquisa teve o objetivo de estudar as soluções de posicionamento GNSS disponíveis pelo método 

de PPP, tais como o programa de código aberto RTKLib. A metodologia empregada consiste na 

avaliação do desempenho do posicionamento GNSS para aplicações em tempo-real, 

incorporando-se novas observáveis, tais como a L5 e o quarto sinal civil incorporado ao GPS, 

L1C, que ainda está em fase de implantação e foi projetado para permitir maior interoperabilidade 

com os demais sistemas de navegação por satélite. Foram realizados dois experimentos principais, 

comparando-se o desempenho do pós-processamento de dados, com simulações de levantamentos 

em condições de tempo-real. No primeiro experimento foram utilizados dados de estações da 

RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo), localizadas em diferentes regiões do país: 

estação PAAR, em Altamira-PA, e a estação RSPF, em Passo Fundo-RS. Como resultado de 

processamento de 2 horas (12h-14h), observou-se para a simulação em tempo-real, uma 

degradação de 47% na componente planimétrica e de 20% na componente altimétrica em relação 

ao pós-processado, para a estação PAAR. Da mesma maneira, constatou-se uma degradação para 

a simulação em tempo-real, de 62% na componente planimétrica e de 55% na componente 

altimétrica em relação ao pós-processado, para a estação RSPF. Além disso, foi efetuado o mesmo 

experimento empregando-se a observável L5, contudo, não se obteve melhorias significativas nas 

condições dos estudos realizados. O segundo experimento consistiu no processamento de dados 

de simples frequência, da observável L1C, coletados por uma antena embarcada em um VANT 

(Veículo Aéreo Não Tripulado) em uma região do estado de São Paulo. Dessa forma, foi possível 

avaliar o desempenho do posicionamento por ponto (PP) com o novo sinal L1C. Uma solução de 

posicionamento relativo de linha de base curta (640 m) foi tomada como referência. Constatou-

se, para o PP sem o uso de correções ionosféricas e efemérides precisas, uma diferença 

planimétrica de RMS (Root Mean Square) da ordem de 3,58 m em relação à solução de referência. 

Com o uso de modelo ionosférico global externo, GIM (Global Ionospheric Map), a diferença 

planimétrica com respeito à solução de referência foi de 3,24 m com produtos de órbita e relógio 

dos satélites finais, e de 3,25 m em condições de tempo real. 
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A crescente e imediata necessidade de se produzir mais alimentos, com menos recursos (maior 

eficiência) e com menor impacto ao meio ambiente, tem aumentado a pressão pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias, que auxiliem no cumprimento desse objetivo. Dentre 

muitas das soluções inovadoras, que vem surgindo, merecem um destaque especial as Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (ARPs). Desenvolvidas inicialmente para fins militares, as ARPs hoje 

podem ser aplicadas em uso civil, militar, agrícola, pesquisas ou simplesmente para lazer e 

entretenimento. No entanto soluções comerciais, ainda apresentam um custo elevado de 

investimento, para pequenos e médios produtores rurais. Desse modo, o presente trabalho tem por 

finalidade, ser um manual para a construção de uma ARP de baixo custo multirotor (quadcóptero), 

que atenda às necessidades de pequenas e médias propriedades rurais. Assim, é apresentado os 

materiais e componentes utilizados no projeto, a metodologia de montagem, processos de 

configuração e calibração iniciais, e pôr fim a fase de testes e análises de desempenho. Por meio 

do software open source Mission Planner foi possível realizar a configuração, o plano de voo e 

obter os logs de voo. Dessa forma foi possível montar uma ARP com uma autonomia de 

aproximadamente 15 minutos de voo, pesando em torno de 1,400 Kg, com um custo total de 

R$2230 sem a câmera. A aeronave mostrou ser uma alternativa aos produtos comerciais 

disponíveis com características parecidas e para a mesma finalidade, custando cerca de 20 a 50% 

dos preços praticados. Além do mais, esta ARP tem a possibilidade de transportar diferentes tipos 

de sensores e ser customizado para outras aplicações. O equipamento também será utilizado no 

treinamento de pilotos iniciantes, pois além de um treinamento virtual por meio de simuladores, 

o contato com um equipamento real é de fundamental importância para o piloto adquirir 

experiência de pilotagem. 
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Devido ao crescimento da utilização de nanotecnologia acompanhado pelas vantagens 

econômicas em suas mais variadas aplicações na produção de produtos de origem animal para 

consumo humano, um experimento de alimentação de 50 dias foi conduzido a fim de avaliar os 

efeitos do nanocobre comparado com fontes convencionais de cobre em parâmetros sanguíneos 

de alevinos de tilápia (Oreochromis niloticus) com peso médio inicial de 6,7±0,95 gramas. Foi 

utilizado um delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições, 

isoproteicas e isoenergéticas, contendo implemento de nanopartículas de cobre (NPs-Cu) de 

tamanho médio primário de 2553 nm em dois dos tratamentos (2,0 e 4,0 mg de NP-Cu/Kg), um 

contendo sulfato de cobre (4,0 mg CuSO4/Kg) como controle positivo, outro com fonte orgânica, 

sob a forma quelatada em bisglicinato de cobre (4 mg/Kg), e um controle negativo, sem fontes de 

cobre. Foram utilizados 300 alevinos em 20 tanques de 60 litros (0,25 peixes/Litro) em sistema 

de recirculação dotado com filtragem única de água e aquecimento controlado por termostatos. 

Os parâmetros de qualidade de água de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito e 

nitrato foram determinados periodicamente através de análises laboratoriais. Não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significativas para os parâmetros analisados, cujos valores 

médios e seus desvios padrões encontrados para hematologia bioquímica foram colesterol 

111,33±41,4 mg/dL, proteínas totais 3,11±1,66 g/dL, glicose 64,32±32,21 mg/dL, cálcio 

11,02±6,29 mg/dL, uréia 4,38±3,40 mg/dL, bilirrubina direta (Bili D) 0,54±1,73 mg/dL, 

bilirrubina total (Bili T) 0,07±0,37 mg/dL, transaminase glutâmica oxalacética (TGO) 

275,38±343,06 U/L, transaminase glutâmica pirúvica (TGP) 50,86±66,18 U/L, fosfatase alcalina 

(FA) 47,11±75,49 U/L, e para contagem de células foram hematócritos 23,62±5,2 %, proteínas 

totais 3,22±0,31 g/dL e hemácias totais 1276555,8±406009,8 unidades (células). Mais estudos 

são necessários para avaliar os efeitos do nanocobre, mas de acordo com nosso estudo ele pode 

ser utilizado em substituição às fonte convencionais de cobre na dieta de tilápia do Nilo. 
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Vibrações mecânicas podem ser provocadas por diversas fontes de excitações diferentes. Se seus 

níveis são elevados, podem causar uma redução considerável da vida útil de máquinas ou 

estrutura, além de criar um ambiente desconfortável para operadores ou usuários. Em controle de 

vibrações, uma possível solução é o uso de elos viscoelásticos (conhecidos como links 

viscoelásticos). Estes elos ligam diferentes partes de uma estrutura entre si ou um ponto da mesma 

ao chão, podendo ser construídos com duas barras desencontradas e uma peça de material 

viscoelástico, trabalhando em cisalhamento. O elemento viscoelástico provoca, ao cisalhar, 

capacidade de armazenar energia elástica e dissipação de energia vibratória. Assim, esta 

montagem adiciona à estrutura, no ponto de fixação, um fator de rigidez e amortecimento, 

proporcionando a possibilidade de controle de vibrações em uma certa faixa de frequências. 

Diferentemente de neutralizadores dinâmicos, os elos viscoelásticos não possuem elementos de 

massa, sendo sua principal ação sobre o sistema primário a introdução de amortecimento. O 

objetivo deste trabalho é avaliar a efetividade dos elos viscoelásticos no controle de vibrações. Os 

elos viscoelásticos otimizados foram projetados a partir dos parâmetros modais do sistema a 

controlar, que são obtidos pelo método dos elementos finitos através do software comercial 

ANSYS. O sistema a controlar foi um prédio em escala, e seus parâmetros modais foram os dados 

de entrada da interface LAVIS-ND desenvolvida em JAVA, de propriedade do grupo GVIBS. No 

processo de otimização, os elos viscoelásticos foram considerados como uma rigidez dinâmica 

ligada aos pontos de fixação no sistema. Após a otimização, a interface retornou os dados de fator 

geométrico ótimo para cada elo em estudo, auxiliando, desta forma, o seu projeto físico real.  De 

posse dos parâmetros físicos ótimos, os elos foram construídos e fixados ao sistema em estudo. 

Medições de vibrações, com e sem a presença dos elos, foram realizadas e os resultados 

comparados para verificar a eficácia do sistema de controle. Os resultados mostraram que a 

presença dos elos viscoelásticos é uma possibilidade viável de controle de vibrações. 
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As ligações P-O dos ésteres de fosfato, tanto dos compostos naturais quanto dos compostos 

sintetizados pelo homem, são altamente estáveis, onde sua clivagem só é possível de forma natural 

na presença de enzimas. Dessa forma, os ésteres fosfóricos foram escolhidos para o 

desenvolvimento de pesticidas, armas químicas e gases de guerra, em razão da sua alta toxicidade 

e sua estabilidade, que os tornam resistentes à ação da água, do solo e do ar, atingindo o alvo sem 

serem alterados quimicamente, acumulando-se nos tecidos e provocando danos aos seres vivos. 

Dessarte, é importante o estudo dos mecanismos das suas reações, o monitoramento do uso e o 

estudo das reações de desfosforilação, que levam a degradação desses compostos. Um método 

para a degradação de organofosforados é o desenvolvimento de catalisadores com grupos 

nucleofiílicos. Dois grupos catalíticos proeminentes que vem sendo estudados com 

organofosforados são os imidazóis e ácido hidroxâmico. Neste trabalho, foi proposta a 

modificação química da carboximetilcelulose (CMC) por meio da reação com 1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC), N-hidroxisuccinimida (NHS) e ácido hidroxâmico 

junto ao imidazol para desenvolver catalisadores bifuncionalizados. As amostras estão sendo 

caracterizadas por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), para 

verificar a funcionalização com grupos imidazol e ácidos hidroxâmicos, confirmando a natureza 

esperada dos materiais. Bandas em 1145 cm-1 referente às vibrações δ(C-N-O) e em 3287 cm-1 

referente às vibrações v(N-H) de ácidos hidroxâmicos indicam o sucesso da funcionalização, 

aliado às bandas características de funcionalização com imidazol, como bandas em 1560 cm-1 

referentes às vibrações v(C-N) e δ(N-H) das amidas e em 1640 cm-1, referente às vibrações 

v(C=O) dos carboxilatos de sódio e das carbonila das amidas. Além disso, estão sendo realizadas 

titulações potenciométricas, para verificar os pKas presentes nas amostras. Por fim, a atividade 

catalítica dos catalisadores está sendo analisada na reação com 2,4-dinitrofenil fosfato (DEDNPP) 

por meio de espectroscopia UV-VIS. Até o momento, os resultados obtidos são promissores e 

possibilitam o design de biocatalisadores que podem ser empregados desde detoxificação química 

e sensores até em enzimas artificiais e terapia genética. 
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Emulsões água-em-água são formadas a partir de duas dispersões poliméricas aquosas, contendo 

pelo menos duas macromoléculas hidrofílicas que são termodinamicamente incompatíveis entre 

si, e levam à formação de duas fases imiscíveis aquosas. Essas emulsões podem ser estabilizadas 

por partículas coloidais que se acumulam na interface líquido-líquido, de forma espontânea, 

originando as chamadas emulsões de Pickering. O presente trabalho tem como objetivo 

desenvolver emulsões de amilopectina (AMP) em uma fase contínua de xiloglucana (XG) com 

baixa e alta massas molares, e avaliar a estabilização das emulsões frente a adição de partículas 

preparadas a partir de proteínas isoladas do soro do leite (WPI). Para a síntese das partículas, uma 

dispersão de WPI a 135 g L-1 foi deixada sob agitação durante 24 h. A suspensão coloidal foi 

centrifugada a 104 G durante 2 h. Ao sobrenadante foi adicionado HCl 0,1 mol L-1 a uma razão 

de 2,6 mol de proteína por mol de H+, de forma que a agregação ocorresse e as nanopartículas 

fossem formadas. O material foi aquecido em estufa a 80 °C por 12 h. A xiloglucana de baixa 

massa molar foi obtida através de uma reação de hidrólise com a enzima endoglucanase II. A 

reação de hidrólise da XG a 1,5 % m/m foi catalisada com 0,009 U mL-1 da enzima, durante 24 

h a 40 °C. Após o término da reação, a enzima foi inativada a 100 °C por 10 min. A massa molar 

da XG hidrolisada pela EGII foi determinada por cromatografia de exclusão de tamanho (SEC) e 

a razão dn/dc usada foi de 0,108 mL g L-1. Para a injeção no equipamento, a alíquota retirada da 

amostra hidrolisada foi diluída a 0,5 g L-1, e a massa molar obtida passou da ordem de 106 g mol-

1 (antes de reação) para 102 g mol-1. O estudo da estabilidade das emulsões ocorreu na presença 

das partículas em diferentes pHs. O preparo das emulsões foi realizado na proporção de 

1,023:1,300 % m/m (AMP:XG), a partir de dispersões de AMP a 10 % m/m e XG a 2% ou XG-

hidrolisada a 1,5% m/m, na presença de 1% m/m de partícula, considerando a taxa de conversão 

de proteína a partícula, de 75,9%. O pH das emulsões foi ajustado adicionando-se HCl a 5 mol L-

1 ou NaOH 0,5 mol L-1, e a faixa de pH avaliado foi de 4,0 a 7,0. As emulsões em pH ≤ 5 se 

apresentaram mais estáveis que as emulsões com pH > 6. A partir das análises de microscopia 

confocal, foi observada a presença do efeito Pickering somente em pH 4 e 5, confirmando a 

estabilização notada macroscopicamente. O tempo de separação de fases é menor para as 

emulsões com xiloglucana de menor massa molar devido à menor viscosidade da fase contínua. 
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O presente relatório apresenta uma revisão bibliográfica de técnicas de precipitação  seletiva 

utilizadas em diferentes efluentes, e que serão empregadas no efluente final obtido do processo 

de remediação eletrocinética realizado em catalisadores gastos de FCC (catalisadores de unidades 

de craqueamento catalítico fluidizado do refino de petróleo), os quais contêm terras raras em sua 

estrutura. A remediação eletrocinética é uma técnica eletroquímica que propicia a migração dos 

íons metálicos presentes no catalisador para o eletrólito empregado. O efluente obtido ao final 

desse processo apresenta uma considerável concentração de lantânio, que deve então ser 

recuperado. Deste modo, o objetivo desse relatório é a investigação, análise e discussão das 

téncicas de precipitação seletiva de lantânio, a fim de determinar se há interesse e potencial para 

que novos testes possam ser realizados no decorrer de estudos futuros, levando em conta a alta 

recuperação e pureza dos metais recuperados e o baixo custo para que as técnicas possam ser 

realizadas, tendo em mente o alto valor econômico agregado do produto desejado. Dentre as 

técnicas de precipitação seletiva levantadas, estão a precipitação por hidróxido, por sulfetos, por 

carbonatos e por reações do tipo Fenton. Elas se destacam pelo fato de serem baratas e de baixa 

complexidade. O maior ponto de atenção se dá ao fato da técnica ser extremamente adaptável, 

fazendo com que vários testes e ajustes, principalmente de pH (geralmente pH básico acima de 

9) e concentração inicial do metal em solução (aconselha-se maiores concentrações), devam ser 

realizados. Apesar disso, a técnica mostra-se bastante eficiente, superando em muitos estudos uma 

eficiência de remoção de mais de 90%. O trabalho em questão serve como apoio bibliográfico 

para que, posteriormente, possam ser realizados estudos e testes laboratoriais visando a 

recuperação do metal lantânio em efluente 

Autores: 

Christian Felipe Rodrigues de Andrade 

Maria José Jerônimo de Santana Ponte 

Renata Bachmann Guimarães Valt 
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A Indústria 4.0, marca o desenvolvimento acelerado de novas tecnologias no contexto social e 

nos meios de produção. Para a indústria o uso de tecnologias está aliado a um fator importante 

com diagnóstico de falhas de máquinas, de maneira que, um grande desafio é determinar quais 

são os sintomas para uma falha, bem como sua causa raiz. Dessa forma, o presente trabalho teve 

como objetivo realizar duas aplicações de Deep Learning (DL), a primeira utilizando Recurrent 

Neural Network (RNN) com a arquitetura Long Short-Term Memory (LSTM) e a segunda com a 

arquitetura Support Vector Machine (SVM) para diagnóstico de falha de motor. Para o 

desenvolvimento da aplicação foi utilizado a base de dados Machinery Fault Database (Mafauda), 

o qual é composto por 1951 séries temporais, as quais foram obtidas por sensores em um 

simulador SpectraQuest de falhas de máquinas, Alignment-Balance-Vibration (ABVT). A base 

de dados possui seis diferentes classes: função normal, falhas de desequilíbrio, falhas de 

desalinhamento horizontal, falhas de desalinhamento vertical, falhas de rolamento interno e falhas 

de rolamento externo. Para o processamento dos dados foi utilizado um módulo de aquisição de 

dados para que estes fossem organizados em pastas rotuladas de acordo com cada classe, de modo 

que, o formato dos dados se dá com um arquivo comma separated values (csv) e assim, cada 

arquivo csv é uma instância de treinamento. Neste trabalho o foco de treinamento se deu com as 

classes função normal, desequilibrio horizontal e desalinhamento horizontal, os dois primeiros 

conjuntos contém 49 instâncias de treinamento cada um e o conjunto desalinhamento horizontal 

contém 47 instâncias de treinamento. O treinamento de ambos os modelos foi realizado utilizando 

100 épocas de treinamento e como função de ativação foi utilizada a softmax. O modelo LSTM 

apresentou melhor desempenho, de modo que gerou acurácia de 88%, se mostrando bem sucedido 

na identificação das falhas do motor, enquanto a aplicação do SVM obteve acurácia de apenas 

17%. Como trabalhos futuros outras classes do banco de dados podem ser exploradas, e além 

disso, algumas classes possuem subconjuntos de dados possíveis, dessa forma, a construção de 

um modelo que incorpore todas as condições se mostra de grande valia. Além disso, pode-se 

concluir que a construção de modelos dessa ordem são de grande aplicação na indústria para o 

processo de manutenção de máquinas, o qual impacta significativamente nos custos operacionais 

e de produção. 
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O plano de trabalho da Iniciação Científica com enfoque em Navegação Semântica de Robôs em 

Ambientes Internos, sob orientação do professor Eduardo Todt, consiste em buscar, estudar e 

implementar várias técnicas de algoritmos para navegação de robôs em ambientes internos. A 

navegação de um robô é realizada através da representação do ambiente, que é feita pelos 

sensores, e de um sistema baseado em um conjunto de regras, que podem ser treinadas ou 

definidas por um programador. Com isto em mente esta pesquisa realizou, inicialmente, a 

implementação do algoritmo denominado seguidor de parede com um controlador de lógica 

Fuzzy. O algoritmo seguidor de parede consiste em identificar uma parede em sua direita e criar 

um mapa de navegação a partir disso. A parede é vista como uma nuvem de pontos alinhados, 

captada pelo seu sensor, e o robô deve segui-la até ser impedido ou por haver um empecilho em 

sua frente, ou porque não há mais parede a sua direita. Ocorrendo o primeiro caso o robô deve 

contornar o objeto, identificando onde há uma nova parede à direita para continuar seguindo. Já 

se ocorrer o segundo ponto, o robô deve sempre virar à direita e seguir sua trajetória. Além disso, 

deve sempre manter uma distância segura da parede para que não sofra danos ou conflitos 

durantes conversões. Através do controlador de lógica Fuzzy é possível transformar valores em 

graus de pertinência,  ou seja, a partir de um intervalo de valores verdade estipular o quanto uma 

distância pertence a um conjunto ou outro, por exemplo, a probabilidade de uma distância X estar 

dentro do conjunto de valores dado como perto e do conjunto de valores dado como muito perto 

da parede. A ideia geral deste controlador é simular a forma com que os seres humanos tomam 

decisões em casos incertos. Este projeto utiliza como base de desenvolvimento o robô TurtleBot3 

e nele contém o Raspberry Pi 4, um minicomputador de última geração muito utilizado para a 

criação de sistemas portáteis. As aplicações foram desenvolvidas utilizando Python como 

linguagem de programação, juntamente com o ROS2 versão Foxy, um conjunto de bibliotecas de 

software e ferramentas para a construção de navegação de robôs. Depois que o algoritmo inicial 

estiver consolidado esperamos estudar e implementar diferentes algoritmos de localização e 

navegação, analisando como cada um se comporta com diferentes tipos de sensores. 
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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, 

sendo um fator limitante a produção agrícola e indispensável a qualquer cultura, tendo que ser 

fornecida de forma e quantidade correta. A baixa eficiência e baixa uniformidade em um sistema 

de irrigação, acarreta diversos problemas pois está diretamente ligada a fatores de consumo de 

insumos como fertilizantes, tempo de operação, consumo de energia elétrica e desperdício de 

água, havendo consequência direta na obtenção de uma agricultura irrigada viável 

economicamente. No entanto ensaios de uniformidade possuem um custo elevado, e assim os 

produtores geralmente não monitoram a uniformidade de seus sistemas de aspersão. Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi realizar testes de campo para avaliar uma abordagem simplificada 

visando reduzir o tempo e o número de coletores. Primeiramente foram realizados estudos para 

avaliar as metodologias utilizadas em ensaios de uniformidade, onde foram selecionadas a 

metodologia aplicada em ensaios de pivô central e a padrão utilizada em ensaios de aspersão 

convencional (Metodologia em malha). Para coletar as lâminas aplicadas pelos métodos avaliados 

e caracterizar a uniformidade os ensaios foram realizados de acordo com a norma NBR ISO 7749-

1 (ABNT, 2000) e ABNT: NBR 14244 (ABNT,1998). Após coletados os dados no ensaio em 

plantio direto, foram analisados o coeficiente de uniformidade de Cristhiansen (CUC) e o 

coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD). A metodologia de coleta de água precipitada 

utilizada em sistemas de pivô central adaptada se mostrou ineficaz na avaliação do sistema de 

irrigação por aspersão convencional, sendo que os valores de CUD E CUC de ambas 

metodologias obteve variações consideráveis, onde a metodologia proposta superestimou os 

valores de uniformidade. 
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A busca por transportes sustentáveis para o deslocamento nas grandes cidades se torna cada vez 

mais importante. Dentro desse contexto a mobilidade por bicicletas se mostra como uma 

alternativa aos modais tradicionais. A maior vantagem da bicicleta é a pequena ocupação de 

espaço nas vias públicas e a ausência de emissões de gases poluentes. Mesmo com as muitas 

vantagens, a bicicleta ainda é pouco utilizada como meio de transporte . Sendo que um dos 

principais limitantes da adesão à esse modal é a sensação de insegurança ao transitar por  vias 

compartilhadas com veículos automotores.Nesse contexto, esse estudo tem como objetivo 

identificar os principais fatores que motivam o uso da bicicleta como meio de locomoção para o 

trabalho em relação aos demais modais; identificar o perfil do trabalhador que utiliza a bicicleta 

como meio de transporte; avaliar o o uso de ciclovias e ciclofaixas por estes moradores nas rotas 

para o trabalho.Para atingir esse objetivo ,foi tomado como base de dados nesta  pesquisa, os 

usuários do aplicativo Strava (software que registra via GPS o percurso realizado, o tempo de 

deslocamento,a hora de ínício e término), cujos percursos foram préviamente identificados como 

utlizados para o deslocamento para o trabalho. De posse desta amostra de usuários, foram 

realizadas entrevistas para identificar o perfil destes trabalhadores , os fatores que os motivam a 

utilizar esse meio de locomoção e as rotas utilizadas para o deslocamento ao trabalho. Com os 

dados dos percursos coletados pelo aplicativo, foi verificado se nestes deslocamentos, o usuário 

passava por ciclovias, ciclofaixas e vias lentas. Os resultados obtidos mostraram que o principal 

fator que motiva o uso da bicicleta é o economico, tanto para os que utilizavam no passado o 

transporte público como meio de transporte e para aqueles que possuiam carro próprio. Além 

disso, foi identificado que apesar da cidade ser bem servida por ciclovias, grande parte dos 

percursos foram realizados em vias compartilhadas com outros veículos automotores. Desta 

forma, para que haja uma maior adesão ao meio de transporte por bicicleta, será necessário uma 

maior cobertura com ciclovias, ciclofaixas e vias calmas. 
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A tecnologia de encapsulamento de microrganismos apresenta um amplo espectro de aplicações 

no meio industrial e laboratorial. Quando se trata da imobilização de células de microalgas, um 

dos métodos mais frequentemente empregados é o encapsulamento em beads de alginato de 

cálcio. O alginato de cálcio é uma matriz polimérica porosa que possibilita o acondicionamento 

de microalgas, propicia a difusão de nutrientes, de acordo com a porosidade e apresenta um 

método de polimerização em condições brandas que dificilmente afeta a viabilidade das células. 

Adicionalmente essa matriz apresenta translucidez, permitindo a passagem de luz para o 

metabolismo fotossintético das algas. O objetivo desse trabalho foi estabelecer um método 

padronizado, em escala laboratorial, para a preparação da matriz polimérica e para a imobilização 

de células de microalgas. O preparo dos beads foi realizado com o auxílio de uma bomba 

peristáltica. Foi testado concentrações de 0,5%, 1% e 2% de alginato de sódio (w/w) e diferentes 

ponteiras para o gotejamento do alginato. Analisou-se o diâmetro e a uniformidade na forma das 

esferas após o preparo. Foi realizado ensaio de estabilidade das esferas em soluções de diferentes 

pH (7,00, 8,02 e 9,61), baseados em valores dos cultivos de microalgas do laboratório. A 

microalga Chlorella sp. foi utilizada para o encapsulamento e os encapsulados foram cultivados 

em meio BG11 sob agitação de 160 RPM. A retenção da biomassa nas esferas foi avaliada 

medindo a absorbância em espectrofotômetro a 680 nm, ao longo de 17 dias. Com o método de 

síntese estabelecido, foi observado uma boa regularidade dos beads, com diâmetro médio de 2,06 

±0,15 mm. A concentração e alginato influenciou na síntese. Com base nisso foi selecionado o 

método que combina ponteira de 250 uL com concentração 2% (w/w) para os futuros ensaios. 

Além disso os beads também apresentaram boa estabilidade em ambos os experimentos, não 

apresentando nenhum sinal de degradação tanto para os diferentes pHs quanto para o teste com 

inóculo. Por fim a retenção das células mostrou-se adequada durante todo o experimento, 

mostrando que as esferas mantiveram a sua conformação de forma satisfatória. 
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No Brasil, os corpos d’água sofrem contaminações devido a degradação ambiental por disposição 

de lixo e esgoto sanitário sem tratamento, e alteram-se os ciclos hidrológicos e biológicos. Desse 

modo, há necessidade de realizar monitoramento da qualidade da água em reservatórios, e assim 

verificar a atual situação e possíveis problemas emergentes. Para obter as informações de 

característica limnológica do corpo hídrico em termos espaciais e temporais, a utilização de 

satélites complementando as medições in situ, tem se mostrado uma ferramenta eficaz. Para 

avaliar a potencialidade de tal metodologia, utilizou-se imagens de satélite Sentinel-2, e por seu 

intermédio, avaliou-se alguns parâmetros de qualidade da água para o estudo de caso do 

reservatório Billings (São Paulo, Brasil). Os parâmetros avaliados foram: concentração de 

sedimentos em suspensão (CSS), concentração de clorofila-a (Chl-a) e profundidade de 

penetração da luz (PPL). Realizou-se o processamento das imagens com o auxílio do software 

SNAP durante os anos de 2017 a 2021. Após os dados processados, estabeleceu-se 6 pontos de 

monitoramento ao longo da represa para realizar a comparação quantitativa dos valores dos pixels 

com os dados hidrológicos. A partir da análise qualitativa das imagens processadas de cada ano 

notou-se que, quando ocorre período maior sem chuva na região de estudo, há aumento de Chl-a 

e CSS e diminuição na PPL, principalmente no centro da represa. Em 2019 foi possível avaliar as 

imagens por estação de ano. Dessa forma, no outono teve-se maior Chl-a e CSS e menor PPL no 

centro da represa, e pouca variação desses parâmetros nos braços do reservatório. Mas, no inverno 

(maior período sem chuva) notou-se que, ocorreu dispersão dos parâmetros ao longo do 

reservatório, e aumento da Chl-a e CSS e diminuição de PPL. Na primavera verificou-se maiores 

valores de Chl-a e CSS comparado com a estação de inverno. Sendo que, na primavera registrou-

se mais dias de chuva que no inverno. Por último, a estação de verão mostrou que, nas áreas em 

que na primavera houve aumento, no verão ocorreu diminuição, exceto na região de montante e 

jusante. No verão foi registrado precipitação total mais elevada que na primavera. Desse modo, o 

monitoramento desses parâmetros de qualidade da água, utilizando sensoriamento remoto, se 

mostrou relevante para a contribuição no gerenciamento da bacia hidrográfica em que a represa 

Billings se insere. Pois, possibilitou a avaliação do comportamento sazonal desse corpo hídrico, 

bem como, a quantificação das concentrações e variáveis físicas, químicas e biológicas. 
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Diversos equipamentos e sistemas possuem fontes de vibrações, as quais podem reduzir a vida 

útil de seus componentes por meio de fadiga, além de causar possíveis irritações e danos à saúde 

das pessoas que trabalham ao seu redor. Portanto, o controle dessas vibrações muitas vezes é 

essencial, podendo ser realizado por meio de neutralizadores dinâmicos, os quais são sistemas 

ressonantes compostos por elementos de massa, mola e amortecedor. Sua construção é feita 

utilizando materiais viscoelásticos, elemento que substitui a mola e o amortecedor devido à 

capacidade que esses materiais possuem de armazenar e dissipar energia vibratória. Estes 

materiais, além do baixo custo tem a facilidade de se submeter a processos de vulcanização o que 

permite uma fácil construção para diferentes tamanhos e formas. Sabe-se que, na área de controle 

passivo de vibrações, é essencial o correto dimensionamento e posicionamento destes dispositivos 

na estrutura a se controlar. O grupo de pesquisa em vibrações e som em sistemas mecânicos 

(GVIBS) tem desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos uma interface gráfica JAVA-

FORTRAN que tem como objetivo o projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos viscoelásticos, 

assim como outros modelos (viscosos, eletromecânicos, entre outros). Nesse contexto, o presente 

trabalho busca continuar o desenvolvimento desta interface a fim de facilitar a experiência do 

usuário. Para o projeto ótimo, é necessário inserir diversos dados sobre a estrutura a se controlar. 

Dentre eles, destaca-se para o presente projeto a posição do neutralizador dinâmico passivo, assim 

como as coordenadas de excitação e resposta do sistema. Atualmente, a partir da modelagem e 

simulação feita no software comercial ANSYS, um arquivo com extensão .rst é gerado. Quando 

inserido na interface LAVibs-ND, é possível visualizar o sistema em malha aberta em dispersão 

de pontos e, assim, detectar manualmente as coordenadas dos nós desejados. Sendo assim, neste 

trabalho busca-se facilitar o processo de seleção dos pontos na malha do sistema a se controlar. 

Para tal, uma tabela com os nós e suas respectivas coordenadas é gerada, a partir do arquivo .dat, 

e uma janela é aberta para a validação dos dados encontrados. Um exemplo numérico para 

verificar a tabela criada e gerada na interface para facilitar ao usuário o ponto de fixação dos 

dispositivos foi realizado e os resultados mostraram uma boa concordância. Estes resultados 

mostraram também que a tabela permitiu fixar os neutralizadores de forma precisa, mesmo com 

modelo do sistema a controlar com milhares de graus de liberdade. 
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O projeto tem como objetivo em questão, estudar o desenvolvimento de um programa que realize 

a otimização de cortes, ou seja, um programa que gere padrões de corte a fim de otimizar a função 

objetivo dada pela empresa de acordo com as suas necessidades. Dado que o problema de corte 

unidimensional é comum em empresas que precisam fazer o processamento de matérias primas, 

que de maneira não planejada gerará desperdícios de materiais, e de dinheiro investido. Diante 

disso 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 nada menos que na decomposição de um 

problema geral em subproblemas mais simples de serem resolvidos, tendo que esses 

subproblemas são solucionados de forma sequencial em múltiplos estágios, e em cada estágio é 

decidido uma subpolítica ótima. O propósito deste trabalho foi o desenvolvimento de um 

programa de fácil manuseio e acessível, desta forma buscou-se o desenvolvimento de um 

suplemento para o Excel utilizando a linguagem VBA atrelado com a utilização de planilhas 

eletrônicas. O programa gerou resultados aceitáveis, oriundo de um projeto piloto, que veio a ser 

aprimorado, de forma que resultasse em melhorias em sua interface, adaptável a diversas situações 

e casos de problemas de cortes unidimensionais. Sendo desenvolvido então o suplemento para 

que possa ser mais fácil a utilização em empresas. Para sua aquisição, foi desenvolvido um 

instalador, que quando compartilhado com os usuários é possível adquirir o suplemento ao Excel 

facilmente. Esse tipo de programa possibilita uma melhor tomada de decisão nos processamentos 

realizados pelas empresas, o que pode fazer com que eles reduzam seus gastos e 

consequentemente aumente seus lucros, uma visão que as empresas devem ter para continuarem 

ativas em um mercado tão competidor como se encontra nos dias atuais. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1623 

USO DE STIFFNESS DAMAGE TEST (SDT) AND THE DAMAGE RATING INDEX 

(DRI) PARA AVALIAR CONCRETOS COM REAÇÕES EXPANSIVAS INSTALADA 

Nº 202211771 

Autor(es): Izadora Piske Guardiano 

Orientador(es): Marcelo Henrique Farias de Medeiros 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Damage Rating Test, Damage Test, Reações Expansivas 

 

O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil, sendo um importante elemento 

estrutural presente em quase todas as obras da atualidade, por sua alta resistência a compressão, 

baixa permeabilidade, e sua resistência a fenômenos físicos. Por conta disso, são diversos estudos 

e melhorias apresentados ao longo dos anos para torná-lo cada vez mais resistente e menos 

suscetível a manifestações patológicas, que comprometem a durabilidade do concreto, e 

consequentemente, a durabilidade da estrutura, como fissuras, infiltrações. Uma das 

manifestações patológicas tem como causa as reações expansivas: reações químicas internas que 

causam esforços mecânicos de tração, rompendo e fissurando o concreto, como a reação álcali-

agregado ( também conhecida como RAA), resultado da reação entre os hidróxidos presente nos 

poros das peças estruturais, e de minerais reativos entre os agregados. Para ser possível quantificar 

e medir essas reações expansivas e suas consequências, são utilizados testes, como o Stiffness 

Damage Test (SDT) e o Damage Rating Index (DRI), comumente usados para RAA e etringita 

tardia (etringita secundária). O primeiro teste consiste em um ensaio de compressão com 40% da 

carga de ruptura, em cinco ciclos, relacionando as fissuras à perda de desempenho mecânico do 

concreto. Já o DRI é um método petrográfico que se utiliza de microscopia ótica para 

quantificação de fissuras por centímetro quadrado. Nesse contexto foram feitos ensaios utilizando 

cimento álcali-ativado (CAT), também conhecido como concreto verde, para a mensuração das 

reações expansivas. Os concretos com álcalis serão os responsáveis nesse caso, em estabilizar os 

hidróxidos causadores das reações expansivas, já que são o componente dentro da estrutura 

interna do concreto com a maior instabilidade, e normalmente responsável como começo de 

qualquer reação química. Foram feitas então amostras com adições cimentantes, usando escória, 

e com adições pozolânicas, usando metacaulim (MK) e sílica da cinza da casca do arroz (CCA). 

Essas adições conferem ainda qualidades a mais, como retardamento do calor de hidratação, maior 

resistência mecânica e meno retração. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1624 

DESENVOLVIMENTO  E CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB PARA 

APLICAÇÃO DE IA EM SISTEMAS DE TRANSPORTE 

Nº 202211780 

Autor(es): Julio Cesar Fagundes 

Orientador(es): Cassius Tadeu Scarpin 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Desenvolvimento Web, Otimização De Processo, Roteirização 

 

O projeto se deu início em fevereiro de 2022, com o intuito de se fazer o estudo sobre aplicações 

web, algoritmos de otimização e IA para o desenvolvimento de produtos que possam ser 

aplicáveis em empresas. Portanto, o primeiro passo dado foi o estudo da tríade do desenvolvedor 

web: JavaScript, HTML e CSS. Estas três ferramentas juntas são a base para se criar aplicações 

web visualmente agradáveis, acessíveis e interativas. Paralelamente a estes estudos, também 

pesquisamos por pacotes de otimização focados na família de problemas VRP (Vehicle Routing 

Problem), visando futuramente fazer uma integração do back-end (processamento e 

armazenamento de dados) com uma API de otimização e, assim, criar um produto. Para realizar 

a parte de roteirização dos veículos, encontramos um conglomerado de pacotes voltados para 

otimização de veículos. A partir da documentação fornecida pelos desenvolvedores dos pacotes 

estudados, entendemos que seria mais adequado desenvolver um back-end em python para 

realizar a integração com a API, o que nos gerou mais um passo no desenvolvimento do produto: 

o estudo do framework Django, um framework que auxilia na criação de back-end, integração 

com API's externas e com o banco de dados. Juntamente com este framework e a API de 

otimização, foi escolhida outra API gratuita para a criação da matriz distância para alimentar a 

API de otimização. Este serviço possibilita também que, a partir dos endereços fornecidos pelos 

usuários, a própria API faça a conversão do endereço para latitude e longitude e em seguida 

calcule a matriz distância, que irá alimentar o algoritmo de otimização. Embora o produto não 

tenha sido completo, todos os estudos realizados e aprendizados adquiridos poderão ser utilizados 

futuramente em outros projetos para aprofundamento.e, possivelmente, finalização do produto 

final pretendido. 
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Recentemente houve o registro de biótipos de buva (Conyza spp.) 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 denominado como rápida necrose. Não existem estudos 

ligados a interferência do estádio de desenvolvimento da planta de buva no fenômeno da 

resistência. Sendo assim, este estudo se baseou em dois experimentos, no primeiro testando a 

aplicação de diferentes doses de equivalente ácido (ea) (0 – 180 – 335 – 670 – 1.340 – 2.680 – 

5.360 g ea ha-1) do 2,4-D em três estádios fenológicos de buva (4-6 folhas, 30 cm de altura em 

12 folhas, e pré florescimento com mais de 30 folhas respectivamente), em dois biótipos de buva 

resistentes ao 2,4-D e em um biótipo suscetível, e em um segundo experimento, também com 

diferentes doses (0 – 62,81 – 125,62 – 251,25 – 502,5 – 1.005 – 4.020 g ea ha-1) do 2,4-D em 

buva, com 30 cm e 12 folhas, em um biótipo resistente ao 2,4-D e em um biótipo suscetível, para 

avaliar a expressão do mecanismo de rápida necrose e os fatores de resistência. Realizou-se 

avaliação visual de necrose e de controle, dando notas de 0 a 100, aos 1, 7, 14, 21 e 42 dias após 

a aplicação (DAA) para o experimento 1, e aos 1, 14, 28, 42 e 63 DAA para o experimento 2. 

Após o término das avaliações foi coletado a parte aérea das plantas para a obtenção da massa 

seca para ambos os experimentos, e a coleta da raiz para o experimento 2. Os dados foram 

utilizados para a obtenção de regressões não lineares, e para o cálculo, quando possível, do DL50 

e DL80, e do fator de resistência em cada estádio de aplicação. Se observou que aplicações em 

plantas, mesmo resistentes, com 4-6 folhas, houve controle total para todas as doses usadas, e que 

no segundo e terceiro estágio existem diferenças de tolerância nas doses usadas, sendo o segundo 

estádio de aplicação o mais indicado para a observação da rápida necrose. Os biótipos resistentes 

apresentaram necrose desde os primeiros dias de observação, e ambos apresentaram rebrotes com 

dose comercial do 2,4-D a partir da aplicação no segundo estádio. No experimento 1, os fatores 

de resistência tiveram uma grande variação, sendo o maior valor obtido no terceiro estádio de 

aplicação, possivelmente em virtude do comportamento anormal apresentado por essas plantas. 

No experimento 2, os fatores de resistência foram melhor caracterizados em função do tempo de 

análise maior. Plantas grandes em pré-florescimento são problemáticas no controle, e novas 

alternativas de controle devem ser implementadas e estudadas. 
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Este trabalho teve como objetivo principal o projeto e a construção de dispositivos para o 

acoplamento de uma fonte de raios X do tipo microfonte e de 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). Ele se constitui na continuação 

do plano de trabalho correspondente ao edital 2020. Durante o último ano, o desenho de alguns 

dos equipamentos foi discutido e melhorado e outros dispositivos que irão compor o equipamento 

foram projetados. Todo o projeto foi feito com o auxílio de um software gráfico que permitiu 

dimensionar de forma precisa o conjunto e os diversos componentes que formarão a 

instrumentação. Primeiro mediram-se as dimensões da microfonte e do detetor 2D de raios X em 

conjunto com dimensão fornecidas pelos fabricantes. Com estas informações criou-se uma 

representação em 3D dos equipamentos, o que permitiu uma melhor compreensão das 

necessidades dos suportes e peças de adaptação. 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 adicionados à 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 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 

colimado, 4) o caminho de vácuo, que irá diminuir o espalhamento causado pelo ar entre a amostra 

e o detetor, além de impedir que o feixe primário de alta intensidade chegue ao detetor, e 5) o 

suporte do detetor de raios X. Neste último ano foram finalizados detalhes do projeto e os 

desenhos 2D individuais das peças que irão compor cada parte do instrumento. Também teve 

início a usinagem das peças, que está sendo realizada na oficina mecânica do Departamento de 

Física. As peças que formarão o sistema de suporte ajustável para a fonte de raios X já estão em 

fase de finalização. As partes já construídas estão sendo instaladas na bancada onde ficará o 

equipamento de SAXS completo. 
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Através do surgimento da nanotecnologia, e sua grande aplicabilidade em diversas áreas na 

produção de produtos de origem animal para consumo humano, assim como a vantagem 

econômica deste produto, realizou-se um experimento, com objetivo de avaliar os efeitos de 

diferentes fontes de cobre no desenvolvimento das microvilosidades intestinais de alevinos de 

tilápia (Oreochromis niloticus), o qual estendeu-se por cerca de 50 dias. O experimento foi 

realizado em 20 tanques de capacidade de 60 litros, onde foram alocados 300 alevinos de tilápia 

do Nilo (0,25 peixes/Litro), onde usou-se cinco tratamentos e quatro repetições, que continham 

nanopartículas de cobre (NPs-Cu) em dois dos tratamentos (2,0 e 4,0 mg de NP-Cu/Kg), um 

contendo sulfato de cobre (4,0 mg CuSO4/Kg) como controle positivo (C+), outro com fonte 

orgânica sob a forma quelatada em bisglicinato de cobre (4 mg/Kg), e um controle negativo (C-), 

sem fontes de cobre. Após o período experimental, três peixes de cada aquário foram 

eutanasiados, retirou-se fragmentos do intestino para análise histológica, que foram emblocadas 

em Parafina Histológica, sendo depois cortadas para o preparo de lâminas de vidro, coradas, 

fotografadas, para então realizar a medição através do Software ImageJ. Os dados (média ± erro 

padrão) foram analisados por análise de variância unidirecional (ANOVA) e ao teste de Tukey a 

um nível de significância de 5% através do Software livre Biostat para comparar as médias entre 

tratamentos individuais. Foi verificado efeito do tratamento (p<0,05) na altura das 

microvilosidades intestinais sendo o tratamento C+ menor que o Nano (4 mg/kg). No caso da 

largura das microvilosidades intestinais dos animais, os efeitos dos tratamentos foram mais 

evidentes, sendo o tratamento C- maior que o C+ (p<0,01) e o C+ menor que os tratamentos com 

Quelatado (p<0,05), Nano (2 mg/kg) (p<0,05), e Nano (4 mg/kg) (p<0,01). As análises 

encontram-se em processamento, sendo os resultados mais detalhados apresentados no relatório 

final e durante a apresentação do SIEPE. Mas com os resultados parciais podemos inferir que a 

substituição da principal fonte convencional (sulfato de cobre) pelo nanocobre resultou em 

melhora na saúde intestinal dos alevinos de tilápia do Nilo, com melhora da absorção intestinal, 

potencialmente podendo gerar melhora no desempenho animal. 
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A coleta de dados cartográficos, manipulação e armazenamento através de Sistemas de 

Informações Geográficas vem evoluindo gradativamente durante os anos. As geotecnologias 

aparecem como importantes ferramentas para melhorar esse desenvolvimento, apresentando um 

conjunto de métodos e técnicas para apresentar as informações georeferenciadas. 

Também conhecidas como “geoprocessamento”, as geotecnologias são compostas por soluções 

em hardware, software e peopleware que juntas apresentam diferentes maneiras de processar 

informações. Dentre as geotecnologias estão os GIS - Sistemas de Informação Geográfica, 

Cartografia Digital, Sensoriamento Remoto por Satélites, Sistema de Posicionamento Global (ex. 

GPS), Aerofotogrametria, Geodésia e Topografia Clássica, dentre outros. Com a evolução da 

tecnologia de geoprocessamento e de softwares gráficos vários termos surgiram para as muitas 

especialidades. Essa tecnologia pode ser usada em diversas áreas, como: Gestão Municipal, Meio 

Ambiente, Agronegócios, serviços públicos de saneamento, energia elétrica e telecomunicações 

e, é claro, em educação. 

            A Estação Total é um equipamento que combina a tecnologia de distanciômetro, 

equipamento medidor de distância eletrônica, e teodolito eletrônico, medidor de ângulos 

eletrônicos, integrados por microprocessador interno. A medição de distâncias e ângulos (vertical 

e horizontal) é feita por meio de um feixe de laser emitido e refletido por um conjunto de espelhos 

refletores, denominado prisma. Para realizar a medição com o aparelho é necessário: posicioná-

lo num local livre de obstáculos e que garanta a estabilidade do instrumento; realizar o 

nivelamento para alinhar seu eixo vertical com a direção da gravidade local; mirar o prisma 

colocado sobre o ponto de interesse representativo da feição a ser modelada; e realizar a medição 

pelas operações no teclado do aparelho. A estação emite um feixe de laser que reflete no prisma 

e retorna ao equipamento. O computador interno da estação então calcula os ângulos e distâncias 

a partir do tempo de resposta e do ângulo de rotação da luneta e armazena os pontos em sua 

memória interna. O levantamento topográfico foi realizado pelo método da interseção direta, ou 

seja, estacionou-se o aparelho em pontos de coordenadas tridimensionais conhecidas e se 

observou pontos dos quais se queira determinar as coordenadas através do prisma. As análises 

serão realizadas com base na aplicação do Padrão de Exatidão Cartográfico, definido pelo Decreto 

89.817 de 20 de Julho de 1984 (Brasil, 1984). 
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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. A síntese da sílica foi 

obtida seguindo o método de Stöber, sendo preparadas duas soluções, A e B, sendo em que para 

todas as sínteses realizadas foi utilizado um banho ultratermostático à temperatura de 20°C 

durante 24 horas. A solução A foi preparada a partir da mistura de 6 ml de água ultrapura, 5 ml 

de hidróxido de amônio (0,129 mol) e 25 ml de etanol (0,428 mol). Já a solução B foi preparada 

pela adição de TEOS em Etanol (99%), sendo a concentração de TEOS 0,192 mmol L-1, ambas 

as soluções permaneceram em banho ultrassômico por 15 minutos cada. Em seguida, foram 

adicionadas gota a gota da solução B na solução A. Após 24h reagindo, o material obtido foi 

centrifugado, lavado com água e etanol e seco em estufa a 50°C. Já a síntese do compósito de 

Ppy/SiO2_SOL foi obtido por meio da técnica de eletrodeposição com controle de carga na 

superfície de um eletrodo de malha de aço 316 (400 mesh). Foi realizada uma solução de pirrol 

100 mmol L-1, 5,0 g L-1 de sílica sol-gel, 10 mmol L-1 de SDBS, KNO3 0,1 mmol L-1 e o pH 

acidificado com HNO3 até pH 3. Utilizou-se uma célula de três eletrodos: eletrodo de malha de 

aço (eletrodo de trabalho), eletrodo de Ag/AgCl/Cl- (sat) (eletrodo de referência) e um espiral de 

platina de elevada área superficial (contra eletrodo). A síntese foi feita através do método 

potenciostático com aplicação de 0,8 V até a carga de 500 mC cm-1. O material obtido foi 

caracterizado morfologicamente através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de 

transmissão (MET). Para mais caracterizações utilizou-se também a técnica de voltametria cíclica 

(VC). A sílica obtida foi caracterizada primeiramente pela técnica de MET, onde notou-se a 

diminuição significativa no tamanho da partícula. Além disso, quando utilizada a irradiação de 

ultrassom as partículas de sílica não apresentaram formato esférico, mas sim um formato irregular 

e heterogêneo. A caracterização por meio da técnica de MEV no eletrodo Ppy_SiO2 não se 

observou mudanças na amostra. Através da VC, observa-se a formação dos picos característicos 

do Ppy com os processos redox mais visíveis, com picos definidos. E nos eletrodos contendo 

sílica é possível observar um incremento significativo da corrente, indicando uma mudança na 

interface do filme, que pode estar relacionada a uma maior interação da SiO2 e com o pirrol, 

devido à presença do SDBS. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1630 

SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA E QUITOSANA PARA USO COMO 

AGENTES ANTIMICROBIANOS 

Nº 202211810 

Autor(es): Felipe Eduardo Bueno Silva 

Orientador(es): Helton Jose Alves 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Atividade Antimicrobiana, Nanopartcículas De Quitosana, Nanopartículas 

De Prata 

 

O uso de biomateriais combinado com nanopartículas (NPs) metálicas é uma estratégia 

promissora contra a resistência microbiana à antibióticos. A quitosana é um biopolímero que têm 

sido amplamente estudado devido suas propriedades multifuncionais e potencial antimicrobiano 

e a prata é um metal conhecido por sua propriedades antimicrobiana. A literatura aponta que a 

combinação de quitosana e AgNPs em um único material proporciona um efeito sinérgico que 

aumenta suas propriedades antimicrobianas. O objetivo deste trabalho foi sintetizar 

nanopartículas de prata e quitosana (Cs-AgNPs) e verificar seu potencial antimicrobiano. As 

sínteses foram realizadas a partir da mistura de uma suspensão de quitosana com nitrato de prata 

(AgNO3), e ocorreu em duas vertentes, sendo: (1) fixação da massa de quitosana e variação de 

AgNO3 e (2) fixação de AgNO3 e variação de quitosana. A massa de quitosana variou de 50 a 

250 mg, enquanto a massa de AgNO3 variou de 75 mg a 1,5 g. A síntese ocorreu sob agitação 

constante à uma temperatura de 100°C. As amostras sintetizadas foram caracterizadas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva (EDS), 

varredura por espectrofotometria (UV-Vis) e espalhamento dinâmico de luz (DLS). A atividade 

antimicrobiana das amostras foi testada pela técnica de concentração inibitória mínima (CIM) 

contra a bactéria Staphylococcus aureus. A varredura por UV-vis apresentou absorbância elevada 

no comprimento de onda entre 400 e 450 nm, evidenciando a formação na AgNPs. enquanto a 

análise de DLS revelou tamanhos de partículas com variação de tamanho de 25,2 a 350 nm. As 

análises de MEV permitiram verificar a morfologia das NPs sintetizadas enquanto a análise de 

EDS verificou a presença de elementos como C, O, N e Ag. Todas as amostras sintetizadas 

apresentaram potencial antimicrobiano elevado, com destaque para a síntese realizada com o 

menor teor de AgNO3, que resultou em uma CIM de 2,04x10-5 g.mL-1, superior a CIM 

encontrada apenas para a quitosana e AgNO3 em sua forma pura. Os resultados encontrados 

demonstraram o sucesso da síntese, visto que houve formação de nanopartículas em ambas as 

vertentes e as propriedades antimicrobianas do material foi comprovada, com destaque ao efeito 

sinérgico da quitosana junto à prata. Dessa forma, o uso de Cs-AgNPs pode ser considerado uma 

alternativa promissora para evitar a proliferação de bactérias. Futuramente as Cs-AgNPs serão 

testadas como revestimento em corpos de prova de silicone, material esse utilizado como matéria 

prima de cateteres.   
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O sucesso na implantação da lavoura de milho está na correta distribuição das sementes ao longo 

da área semeada. Os mecanismos pneumáticos evoluíram ao longo dos anos para realizar esta 

tarefa, sendo o próximo passo adotado pelos agricultores o acionamento independente elétrico 

para os mecanismos, pois o acionamento por transmissão única são responsáveis por erros na 

distribuição. Sendo assim, torna-se decisiva a avaliação e interpretação dos diversos fatores que 

interferem neste processo, destacando a velocidade operacional em que o mecanismo dosador está 

submetido. O objetivo do experimento foi avaliar a influência na deposição longitudinal em 

sementes de milho, distribuídas a partir dos dosadores pneumáticos, acionado por transmissão 

única e por motor elétrico independente de 24V, ambos com discos de distribuição de sementes 

de 28 furos (diâmetro do furo 4,5mm) submetido a diferentes velocidades operacionais de 

semeadura. A avaliação foi conduzida em bancada estática de simulação, com delineamento 

inteiramente casualizado em esquema fatorial duplo, sendo o primeiro fator os mecanismos 

dosadores e o segundo as velocidades simuladas (5,0; 7,0; 9,0; 11,0 e 13,0 km h-1). Os parâmetros 

utilizados para avaliar a eficiência da distribuição foram as porcentagens de espaçamentos duplos, 

falhos e aceitáveis, coeficiente de variação e índice de precisão, mensuradas a partir de cinco 

repetições de 250 espaçamentos consecutivos. Atendido os parâmetros de normalidade e 

homogeneidade, os resultados foram submetidos a análise de variância, e quando significativo, as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey para o fator qualitativo (mecanismo dosador) e 

análise de regressão para velocidade operacional e interação devido ao caráter quantitativo. Os 

resultados obtidos foram que o mecanismo dosador com motor elétrico independente de 24V 

apresentou maior eficiência na deposição de sementes de milho com destaque para os 

espaçamentos aceitáveis e índice de precisão, garantindo a uniformidade de semeadura nas 

velocidades de 5,0; 7,0 e 9,0 km h-1, assim permitindo maior rendimento operacional e qualidade 

de semeadura. 
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A eficiência energética das edificações é de grande importância para a redução de parte dos 

impactos ambientais da construção civil. Como meio de avaliar a eficácia das soluções projetuais 

encontradas foram desenvolvidas ferramentas para estimar temperaturas internas de edificações, 

podendo ser classificadas em dois tipos principais: softwares para simulação e métodos 

estimativos apoiados em planilhas eletrônicas. Ambos representam substancial apoio para a 

aplicação de métodos para a avaliação do desempenho térmico de edificações. A presente 

pesquisa tem como objetivo analisar a eficiência da simulação computacional utilizando o 

software EnergyPlus para estimativa da temperatura interna em uma pequena edificação 

localizada no campus Centro Politécnico, da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba/PR. 

Em um primeiro momento, foi feito o levantamento da edificação - tanto aferições quanto 

caracterizações a respeito de sua materialidade e implantação - que também teve suas 

temperaturas internas e externas monitoradas, entre o início de dezembro de 2021 e final de 

janeiro de 2022. Em uma segunda etapa, foi elaborado um modelo computacional da edificação 

e seu funcionamento, utilizando os softwares Sketchup e OpenStudio, que  em seguida, foi 

empregado em uma simulação feita no software EnergyPlus, com o objetivo de estimar as 

temperaturas média e operativa no interior da edificação no mesmo período das medições. Além 

disso, outros dois métodos matemáticos foram empregados para estimativas diferentes (de 

Fernandes e de Papst), com fins de comparação. Os resultados das estimativas foram comparados 

entre si utilizando o índice coeficiente de dissemelhança. Como resultado, concluiu-se que 

nenhum dos três métodos para estimativa de temperaturas internas apresentou alta precisão. 
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A pesquisa foi desenvolvida na microrrede do Departamento de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Paraná. As microrredes são compostas por cargas e recursos de energia 

distribuídos que podem ser operados de forma controlada e coordenada, quando conectado à rede 

de energia principal ou isolada. Pela diversidade de equipamentos, com tecnologias distintas e 

funções específicas, surgiu a necessidade de um supervisório para monitoramento e controle 

centralizado. Supervisório é um sistema usado em automação industrial, com inúmeras funções 

de comando e monitoramento remoto por software, podendo ser aplicado para controle de 

processos ou operação de sistemas elétricos. Para desenvolver o supervisório da microrrede 

primeiramente foi realizada uma consulta ao acervo técnico referente aos equipamentos elétricos 

instalados. Para os principais componentes foi verificada a finalidade, o princípio de 

funcionamento, as conexões elétricas e os protocolos de comunicação. Em seguida, foi 

programado um controlador lógico programável – CLP para estabelecer comunicação com os 

dispositivos da microrrede. No sistema desenvolvido, o CLP foi programado para enviar e coletar 

dados dos inversores e medidores de energia elétrica através do protocolo Modbus TCP. Uma 

rede Profinet foi configurada para a comunicação do CLP com outros componentes, entre eles os 

conversores de corrente contínua, as interfaces homem-máquina (IHM) e o supervisório. 

Realizado o design gráfico apresentado nas telas da IHM e toda a configuração necessária para 

permitir comando e monitoramento. Com os dispositivos da microrrede conectados ao CLP foi 

possível o desenvolvimento propriamente dito do sistema supervisório. Nesta etapa fez parte o 

design das telas de monitoramento, a elaboração de elementos dinâmicos, botões de comando, 

telas de tendência (trends), indicadores numéricos e gráficos. Dessa forma, um supervisório inicial 

foi desenvolvido, apresentando as grandezas elétricas e algumas ações de comando e configuração 

remota dos principais equipamentos da microrrede. Considerando a complexidade dos 

equipamentos instalados, novas funções para o supervisório certamente poderão ser 

implementadas no futuro, ampliando capacidade do sistema. 
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Os imunossensores eletroquímicos são um tipo de biossensor baseado em interações 

imunológicas, imobilizando o antígeno ou anticorpo na superfície do eletrodo, para atuar como 

elemento de reconhecimento biológico. O objetivo foi desenvolver um imunossensor 

eletroquímico com alta eficácia, baixo custo, alta sensibilidade e fácil manuseio para detecção da 

proteína N presente no vírus SARS-CoV-2. A construção desse imunossensor foi feita a partir de 

um eletrodo do tipo SPE, utilizando óxido de grafeno (GO) e PHB como interface de ligação de 

anticorpos contra proteína N do coronavírus. Foi avaliado a detecção da formação do 

imunocomplexo anticorpo-proteína N através das técnicas de voltametria cíclica (VC) e 

voltametria de pulso diferencial (DPV), utilizando Ferricianeto de potássio (K₃[Fe(CN)₆]) 2,0 

mmol L-¹ como sonda eletroquímica. A construção, que consiste na imobilização das proteínas 

Anticorpo IgG contra proteína N e albumina de soro bovino (BSA) foi avaliada etapa a etapa por 

VC até que se chegou a condição ótima de concentração dos constituintes da mistura, sendo essas: 

poli(3 hidroxibutirato) (PHB - 0,5 µg mL-¹), Albumina de soro Bovino (BSA – 1 mg mL-¹) e da 

proteína N (2,34 µg mL-¹ ). Além do estudo das etapas de construção do eletrodo, avaliou-se 

também a detectabilidade da proteína N utilizando diferentes anticorpos contra proteína N (AbN 

– 1 mg mL-¹) Alfa e Beta. Em paralelo, estudos de fortificação de amostras de saliva e soro 

diluídas foram realizados com a finalidade de avaliar a detectabilidade da proteína N em amostras 

biológicas complexas bem como a seletividade do dispositivo. O comparativo  de resposta entre 

AbN ALFA e BETA apresentou maior sensibilidade para a interação entre AbN ALFA e proteína 

N. Avaliando os resultados, as conclusões obtidas foram que o dispositivo se mostrou eficaz para 

a detecção de proteína N em  amostras de saliva em níveis baixíssimos (ng mL), o PHB atrelado 

ao GO garantiu o processo de imobilização das proteínas de maneira estável e homogênea. Os 

estudos de saliva permitiram diferenciar 50 ng da saliva fortificada com a proteína N e 

apresentaram seletividade do dispositivo e grande sensibilidade em técnicas de DPV, os estudos 

de comparativos do AbN ALFA e BETA apresentou o ALFA como melhor anticorpo para 

reconhecimento biológico da proteína N após apresentar maior variação dos sinais redox. E os 

estudos de soro, por apresentar variação de sinal nas medidas CV E DPV indicaram uma  interação 

inespecífica e assim baixa seletividade na matriz biológica, uma vez que não possuem proteínas 

N.  
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Estudos recentes mostram uma importante relevância nas propriedades de nanofiltragem de 

membranas baseadas em Óxido de Grafeno (GO). Estas estruturas são formadas por folhas de 

grafeno decoradas com grupos funcionais tais como epóxi, carboxila e hidroxila distribuídos pelas 

folhas de forma assimétrica. Neste trabalho, foram estudadas, em um primeiro momento, as 

técnicas necessárias para se investigar a capacidade de filtragem de um nanofiltro feito de GO a 

partir de simulações computacionais. Esse nanofiltro terá a tarefa de separar uma mistura de água 

com alguns sais (NaCl, KCl, ...). A técnica utilizada para esse estudo é a Dinâmica Molecular 

(MD) não-reativa, e o software, utilizado para realizar esse cálculos foi o LAMMPS (Large-scale 

Atomic/Molecular Massively Paralel Simulator), além do LAMMPS, também foi utilizado o 

VMD (Visual Molecular Dynamics) para fazer as imagens do sistema, foi usado também o 

Packmol para gerar algumas estruturas e além disso os gráficos do sistema foram feitos em 

Python. O sistema consiste em folhas de GO empilhadas. Paralelo às folhas, um líquido de água 

misturada com um sal passará pelo filtro. A membrana de GO tem como intuito aprisionar as 

moléculas dos íons de sal em seus grupos funcionais, enquanto a água passa através do mesmo, 

sem ser aprisionada. Para calcular a eficiência do nanofiltro, será marcado o número de moléculas 

de cada tipo que atravessa a membrana seletiva de GO. Dessa forma, será possível ver quais e 

quantas moléculas atravessaram o filtro, além de medir a velocidade com que elas cruzam o 

sistema. A primeira metade do trabalho teve como objetivo aprender as técnicas necessárias para 

realizar os estudos da dinâmica, da montagem e do aprimoramento do sistema, de forma que o 

mesmo funcione da melhor maneira possível. Na segunda metade do trabalho, o foco foi montar 

o nanofiltro de uma maneira eficiente, a fim de gerar resultados. Futuramente, o foco será montar 

algumas variações para se saber a importância de cada elemento do sistema, seja mudando o sal 

da mistura, a pressão exercida pelo pistão, ou até as características da membrana como 

espaçamento das folhas. 
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Filmes biodegradáveis são obtidos a partir de um plastificante e uma base polimérica 

biodegradável, e, por serem substitutos dos plásticos convencionais, despertam bastante a atenção 

da indústria alimentícia. Agentes plastificantes são soluções de baixo peso atômico que, ao serem 

misturados a um material, modificam sua resistência e melhoram a flexibilidade. As pesquisas 

abrangendo solventes eutéticos profundos, que são misturas que possuem temperatura do ponto 

eutético menor do que a de uma mistura ideal, também aumentaram nos últimos anos, sendo uma 

alternativa menos nociva ao meio ambiente que os solventes tradicionais aplicados como agentes 

plastificantes nas embalagens, já que esses solventes são atóxicos, mais baratos, e muitas vezes 

biodegradáveis. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é avaliar a eficiência de filmes 

biodegradáveis de amido de mandioca (Manihot esculenta) enriquecidos com extrato da folha da 

pitanga (Eugenia uniflora) e adicionados de solventes eutéticos profundos como agentes 

plastificantes. Os filmes estudados foram preparados pelo método de casting com solventes 

compostos por cloreto de colina e propilenoglicol, e cloreto de colina e ácido lático (1% m/v) e 

amido de mandioca a 5% (m/v), e enriquecidos com extratos das folhas da pitanga, preparados a 

partir dos mesmos solventes, em 1%, 5% e 10% (m/m). Foram efetuados testes de espessura, 

permeabilidade ao vapor d’água, solubilidade, colorimetria, resistência mecânica e antioxidante 

por DPPH. Após as análises dos resultados obtidos, foi possível determinar tais características 

dos filmes, para determinar o solvente, em qual porcentagens, produziu os filmes com as 

características mais propícias para serem usados como embalagens alimentícias em frutas, 

verduras, e outros alimentos nos quais se deseja aumentar seu tempo de vida. 
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O trabalho teve por objetivo testar a qualidade de comunicação e avaliar a distância segura de 

afastamento dos membros da equipe, utilizando os capacetes Protos® Integral Floresta, em áreas 

com alta densidade florestal, em uma propriedade com aproximadamente 320 hectares de floresta 

tropical úmida e/ou Bosque Atlántico del Alto Paraná, localizada em Hernandarias, que pertence 

ao departamento do Alto Paraná, no Paraguai. Para a avaliação da comunicação, foram realizados 

caminhamentos na floresta e esses, demarcados com pontos pelo GPS portátil Garmin que 

possuem códigos que foram estabelecidos para auxiliar no entendimento e localização dos pontos 

e dados posteriormente, já para a questão visual, foram coletados pontos e imagens com a câmera 

de um celular. Os dados coletados foram retirados de cinco UP’s (unidades de produção) da área 

total de estudo, contemplando vários tipos diferentes de extratos florestais. Para se realizarem os 

estudos dos pontos de comunicação adquiridos nas coletas, foram utilizados os programas 

Shapefiles, onde foram medidas as distâncias entre cada um dos pontos de comunicação e dos 

pontos de visualização e o Excel para compilação de tais distâncias para se realizar uma análise 

mais aprofundada. Com tais dados foi possível analisar a diferenciação das capacidades de 

visualização e comunicação a maiores distâncias. Tal análise demonstra que a unidade de 

produção 1 apresentou, em sua maioria, maiores dificuldades nos fatores estudados, este fato pode 

ser explicado por um maior adensamento florestal em tal unidade e menores adensamentos na 

unidade de produção 5, que apresentava mais clareiras e por consequência apresentou a 

possibilidade de comunicação em maiores distâncias. Resumidamente pode-se dizer que, em 

áreas caracterizadas por extratos florestais adensados, a comunicação é restringida a uma distância 

média máxima, de aproximadamente cinquenta e cinco metros, demonstrando uma boa 

perspectiva de utilização de tais equipamentos em trabalhos realizados em florestas nativas com 

características semelhantes ao do estudo realizado. Tem-se conhecimento de que maiores estudos 

devem ser realizados para um resultado efetivo, se utilizando de uma maior quantidade de dados 

e análises, abrindo espaço para futuros trabalhos acadêmicos. 
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No período de 2019 a 2021 foi realizado o projeto de enquadramento hídrico da Bacia do 

Paranapanema localizada nos estados de São Paulo e Paraná onde foram desenvolvidas diversas 

análises criteriosas sobre a dinâmica da bacia e a qualidade de água dos corpos hídricos 

associados. Foram gerados diversos resultados, dentre estes, projeções de cenários futuros sobre 

esta qualidade para os anos de 2030 e 2050, quantificando as alterações de cargas de poluente sob 

os principais reservatórios da bacia, majoritariamente cargas de fósforo já que este foi o 

componente limitante no processo de enquadramento dos meios hídricos. O projeto finalizou no 

ano de 2021, contudo, pensando no âmbito de licenciamento ambiental em que o monitoramento 

se mantém após a conclusão de um projeto  é notável a importância do monitoramento contínuo 

para comprovação da melhora na gestão da bacia hidrográfica no pós-projeto. Por meio desta 

contestação foi desenvolvido o presente estudo.  Desenvolvendo uma ferramenta de 

monitoramento contínuo de qualidade de água através do sensoriamento remoto. Produzindo um 

modelo matemático capaz de predizer concentrações de clorofila através das respostas espectrais 

da lâmina d’água, sendo o último um produto obtido através do imageamento realizado por 

satélites Sentinel -2. Foi escolhida a clorofila-a para monitoramento dos corpos hídricos pois este 

é um indicativo indireto da biomassa de comunidades de algas, que por serem organismos 

clorofotossintéticos respondem espectralmente a variações de concentração de fósforo em água . 

Para acompanhamento da concentração de clorofila nos reservatórios foi calibrado um modelo 

matemático cujo parâmetro de entrada são as respostas espectrais da água e cuja saída são 

concentrações de clorofila,. Para que os resultados deste modelo fossem condizentes com a biota 

local foi realizada sua calibração por meio de medições in-situ de concentrações de clorofila 

quantificadas laboratorialmente. 
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Atualmente existem diferentes técnicas para o processo de polimerização, sendo que o 

desenvolvimento dessa área da ciência ocorreu no início do século XX. O trabalho em questão 

tem como objetivo principal o estudo da polimerização do ácido acrílico (homopolímero) ou em 

copolímero com o álcool alílico utilizando dois tipos de iniciadores, sendo eles o peróxido de 

benzoíla, PB, (hidrofóbico) e o persulfato de potássio, KPS, (hidrofílico). Dessa forma, o 

mecanismo, empregando estes iniciadores, segue o princípio da cisão homolítica de ligações, 

gerando radicais livres. Este mecanismo é de grande importância, pois uma de suas características 

é a possibilidade de utilizar uma larga quantidade de monômeros. Inicialmente, foi realizada a 

polimerização do ácido acrílico, na presença dos dois iniciadores mencionados anteriormente, na 

concentração de 1% (m/m) do PB ou do KPS. As quantidades dos iniciadores foram transferidas 

para balões de reação e, a estes, foi adicionado 10 ml de ácido acrílico. As reações foram 

conduzidas  a 82ºC ou 73ºC nas reações com o PB ou KPS, respectivamente. A reação de 

polimerização ocorreu, nestas condições, somente na presença do PB, em um tempo de 1h e 48 

min. Para o KPS, a reação só foi processada quando a temperatura atingiu 95ºC e ao adicionar 2 

mL de água, para dissolução do iniciador. Na etapa posterior, foi realizada duas reações do ácido 

acrílico com o álcool alílico, empregando os 2 iniciadores, em separado. Estas reações foram 

conduzidas nas mesmas condições experimentais, alterando as quantidades dos reagentes: 9 ml 

de ácido e 1ml de álcool. A polimerização ocorreu para o sistema contendo o PB, sendo que o 

polímero foi formado depois de 1h e 12 min, enquanto a reação com o KPS demorou um tempo 

demasiado e o polímero foi obtido na forma de filme. Ao examinar os experimentos realizados 

até então, percebe-se uma melhor interação do ácido acrílico com o peróxido de benzoíla, 

independentemente da presença ou não do álcool alílico. No entanto, os estudos ainda estão em 

andamento, sendo avaliadas as diferentes variáveis dos processos, como por exemplo, 

temperatura, inibição da reação por parte do álcool, entre outros. Os polímeros estão sendo 

caracterizados pelas técnicas convencionais de análise. 
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O Brasil possui uma grande biodiversidade, destacando a sua vegetação que tem um grande 

potencial econômico. Nas zonas temperadas do país é encontrado a Campomonesia xanthocarpa, 

planta popularmente conhecida como gabiroba. A folha da gabiroba possui flavonoides, taninos, 

saponinas, óleo essencial e compostos bioativos que podem ser extraídos. A extração dos 

compostos da folha é comumente realizada pelo método de extração sólido-líquido (ESL) e, 

geralmente realizada com solventes convencionais, como, acetona, água e etanol, porém, esses 

solventes podem degradar as biomoléculas. Uma solução é a utilização dos Solventes Eutéticos 

Profundos (DES) que são considerados solventes verdes pela sua baixa toxicidade, não serem 

prejudiciais ao meio ambiente e não degradarem as biomoléculas. O presente estudo teve como 

objetivo a avaliação do desempenho da extração a partir de diferentes DES comparado com um 

solvente convencional, o etanol. Foram sintetizados 6 diferentes solventes, todos com o cloreto 

de colina como aceptor de hidrogênio e, diferentes doadores de hidrogênio sendo eles 

etilenoglicol, frutose, 1,2 propanodiol, ácido cítrico, ácido lático e glicerol. A partir desses 

solventes foram realizadas extrações solido-líquido da amostra em uma proporção 1:20 (m/m). 

Os extratos foram então submetidos a avaliações de compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante pelos métodos da captura do radical livre, DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil), e a 

análise FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power). Sendo esses métodos realizados a partir de 

medições de diferentes absorbâncias no espectrofotômetro. A partir dos resultados obtidos para 

cada extrato, foi realizado a análise estatística dos dados. Essa, demonstrou que as amostras 

provenientes do solvente etanol possuem maior desempenho nas atividades antioxidantes seguido 

das amostras de DES de ácido lático. Na análise DPPH foi obtido o valor de 737,42 ± 4,59 mmol/g 

com o solvente etanol e para o DES de ácido lático 513,77 ± 4,59 mmol/g.  Na metodologia de 

FRAP foi adquirido o resultado de 239,12 ± 8,41 mg/g com o solvente etanol e 171,89 ± 3,6 mg/g 

para o extrato proveniente de DES de ácido lático. Nas análises de compostos fenólicos o extrato 

que teve etanol como solvente teve desempenho de 94,89 ± 5,21 mg/g tendo equivalência com 

DES de ácido lático (77,98 ± 10,33). Assim, pode-se concluir que o solvente eutético profundo 

de ácido lático proporciona uma acentuação dos compostos fenólicos presentes na folha da 

gabiroba, tento resultados semelhantes em relação ao etanol. 
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O presente artigo, de abordagem qualitativa e quantitativa e de caráter exploratório, visa estudar 

as possibilidades de aplicação da temática Metaverso no ambiente corporativo - principalmente 

pela crescente demanda pelo entendimento do assunto por parte da sociedade e colaboradores, 

empresas, a fim de se manter competitivas no mercado, estão investindo crescentemente na 

temática e tecnologias emergentes correlatas. Visa-se estudar a possibilidade de aplicação do uso 

de NFTs (Non Fundible Tokens) como sistema de apoio ao negócio, permitindo a criação de 

métricas de envolvimento do colaborador em projetos externos a área principal de atuação. 

Atualmente, na empresa em que o presente pesquisador trabalha, faz-se se o uso de figuras 

adesivas, que são compartilhadas especialmente com aqueles que participam de treinamentos 

extras, para aumento de engajamento. Pensou-se, então, em estudar a possibilidade do uso de 

NFTs para o mesmo objetivo: colecinar, compartilhar experiências, aumentar a satisfação do 

colaborador e contribuir com o desenvolvimento de métricas para mensurar o nível de 

envolvimento em projetos não diretamentes relacionados ao time principal de trabalho. Para isso, 

mapeou-se os artigos presentes na base de dados CAPES a fim de compreender e avaliar o estado 

das pesquisas atuais acerca da temática para posterior realização da validação da solução proposta 

pela empresa envolvida na presente pesquisa. Adotou-se como procedimento metodológico a 

Design Science Research - comumente utilizada como método condutor de pesquisas 

tecnológicas e que visa dar suporte ao pesquisador na construção do artefato a ser desenvolvido 

para sua posterior aplicação. Apresenta-se como principais resultados da pesquisa a curiosidade 

e entusiasmo dos participantes do survey na aplicação de NFTs em ambiente corporativo e o 

impacto positivo que sua utilização teria no engajamento de treinamentos. Ademais, ressalta-se a 

crescente curiosidade por novas notícias relacionas a aplicação do artefato, por parte dos 

empregados, que, mesmo sem participar da pesquisa, souberam de sua temática e se mostraram 

animados com a possível aplicação. 
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Lipases são enzimas de alto valor econômico e científico, que podem ser utilizadas em processos 

industriais em razão de suas propriedades catalíticas em meios não aquosos. Porém, para que 

possam ser aplicadas em larga escala, é necessário que elas sejam estáveis nas condições 

necessárias para essas reações, que normalmente ocorrem em faixas de temperaturas mais 

elevadas e em solventes não aquosos. Assim, estudos estruturais que avaliam a inserção de pontes 

dissulfeto por meio da mutação de alguns resíduos de aminoácido para cisteínas podem auxiliar 

na obtenção de novas variantes de lipases com maior estabilidade. 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 estável em temperaturas mais altas. O 

estudo foi realizado utilizando primeiramente duas variantes com mutações em posições mais 

distantes do sítio catalítico da enzima (LipC12 W184C/Y244C e LipC12 G185C/Y244C); em seguida foi 

caracterizada a atividade dessas variantes com alguns triacilgliceróis, em comparação com a 

lipase selvagem. Nos ensaios de atividade por método titulométrico, não foi identificada atividade 

para a variante LipC12 W184C/Y244C , logo, os ensaios posteriores foram realizados apenas com  

LipC12wt e LipC12 G185C/Y244C . Foi realizado um ensaio de termoestabilidade a 65 °C, para avaliar 

o desempenho de LipC12 G185C/Y244C em relação a LipC12wt. Nesse experimento, observou-se que 

LipC12 G185C/Y244C apresentou maior termoestabilidade que LipC12wt ao longo de todo o 

experimento, sendo que após 90 min de incubação, a atividade residual das enzimas, medidas 

através do método titulométrico, foi de 2563 U/mg para LipC12wt e 3922 U/mg para 

LipC12G185C/Y244C. Por isso, é possível fazer a mutação de outras posições em conjunto com essas 

mutações, que visam a inserção de ligações dissulfeto, com o objetivo de aumentar ainda mais a 

estabilidade das novas variantes em temperaturas mais elevadas (65 °C) e a atividade de hidrólise 

e de esterificação em meio orgânico. 
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A Oscilação Madden-Julian (OMJ) é uma oscilação de precipitação e circulação atmosférica que 

influencia fortemente a variabilidade climática na América do Sul (AS). O período da OMJ dura 

entre trinta a noventa dias e é dividida em oito fases. Durante os meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro, atinge sua intensidade máxima e é quando sua influência na precipitação, eventos 

extremos de precipitação e circulação atmosférica ficam mais salientados sobre a AS, com ênfase 

na Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e na região tropical do Brasil. Durante os 

meses de inverno, ocorre o contrário, isto é, tem-se um período de seca. O objetivo deste trabalho 

é descrever a evolução das anomalias de convecção e circulação atmosférica associada com a 

Oscilação Madden-Julian durante o outono e inverno austral para cada uma das oito fases desta 

oscilação. Para tal, foram analisadas as anomalias de precipitação diária, de frequência de eventos 

extremos de precipitação, de radiação de onda longa emergente (ROL) e de circulação atmosférica 

para cada fase. Os dados de chuva foram coletados de mais de 10000 estações meteorológicas no 

período de 1979-2009, interpolados para uma grade 1°x1°, adicionando ainda complementos de 

outras fontes e usando produtos de reanálise NCEP/NCAR. Para a determinação das oito fases da 

OMJ nesse período, utilizou-se o método de Wheeler e Hendon. Feito isso, calcularam-se as 

anomalias de precipitação. A estas, aplicou-se o filtro de Lanczos com 211 pesos, de onde se 

extraíram os dados filtrados para março, abril e maio (MAM) e junho, julho e agosto (JJA) - meses 

de outono e inverno, respectivamente. Então, foram compostas as anomalias de precipitação diária 

e avaliada sua significância com teste t de Student, usando número efetivo de membros 

independentes para cada fase da OMJ. O mesmo procedimento foi aplicado para dados de ROL e 

função corrente zonalmente assimétrica em 850 e 200 hPa. Além disso, foram computadas as 

frequências de eventos extremos de precipitação em cada fase da OMJ, uma Análise de 

Componentes Principais (ACP) e também o deslocamento da OMJ através da composição de 

Hovmöller. Os resultados mostraram que as anomalias de precipitação produzidas na AS pela 

OMJ no outono tem significância comparável com as de verão mostradas na literatura, com até 

mais persistência. Por outro lado, no inverno as anomalias positivas são mais fracas e na maioria 

das fases da OMJ predominam as anomalias negativas. A OMJ, de fato, tem influência na 

previsibilidade e ocorrência de eventos extremos de chuva. 
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A produção agropecuária é uma importante fonte de emissão de óxido nitroso (N2O), um gás com 

elevado potencial de aquecimento global, que pode ser originado da deposição de dejetos animais 

ao solo em situação de pastejo. Esforços atuais buscam estratégias para mitigar essa emissão de 

N2O. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do cultivo consorciado de nabo 

forrageiro (Raphanus sativus) e aveia preta (Avena strigosa) sobre a dinâmica de N no solo e 

emissões de N2O a partir da deposição de urina bovina. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação em Curitiba-PR, em delineamento de blocos ao acaso (n=3) com esquema fatorial. O 

fator principal foi cinco proporções de nabo forrageiro (0, 15, 30, 60 e 100%) em cultivo 

consorciado com aveia. Já o fator secundário foi a aplicação ou não de urina bovina coletada de 

vacas leiteiras. Amostras de solo e ar foram coletadas por 62 dias após aplicação da urina. O solo 

foi coletado na faixa de 0 a 20 cm para determinação das concentrações de amônio (NH4+) e 

nitrato (NO3-) por espectrofotometria. Já as coletas de ar foram feitas pelo método de câmaras 

estáticas e analisadas por cromatografia gasosa. As concentrações de NH4+ e NO3- nos 

tratamentos que não receberam a urina se mantiveram baixas durante o período avaliado. Já nos 

tratamentos que receberam a urina, as concentrações de NH4+ aumentaram rapidamente em todas 

as profundidades (0-5, 5-10 e 10-20 cm). Na camada superficial (0-5 cm) as concentrações 

diminuíram rapidamente a partir do 20º dia, enquanto nas camadas inferiores essa redução ocorreu 

de forma mais lenta. Por outro lado, as concentrações de NO3- nos tratamentos sob efeito da urina 

aumentaram lentamente após a aplicação, ocorrendo de maneira mais acentuada na camada 

superficial após os 6 dias da aplicação de urina, e após 17 e 34 dias nas camadas 5-10 e 10-20 cm, 

respectivamente. Ao longo do perido, e principalmente após os 24 dias da aplicação, foi possivel 

observar que os tratamentos com maiores proporções de nabo forageiro (P100 e P60) resultam 

em menores concentações de NH4+ e NO3- no solo. O fluxo de N2O se manteve constante e 

baixo até o 17º dia quando as emissões começaram a aumentar, culminando em um pico do 24º 

ao 34º dia em função dos tratamentos com menor proporção de nabo (P0, P15 e P30). Os 

resultados obtidos apontam que o uso de nabo forrageiro solteiro ou em maiores proporções em 

consórcio com aveia preta pode reduzir as emissões de N2O em manchas de urina bovina como 

resultado da redução nos teores de N disponível no solo. 
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Neste projeto foi escolhido um problema estrutural para ser otimizado, a estabilidade horizontal 

de uma barragem retangular. Para otimização deste problema, foram estudados conceitos 

matemáticos, como a otimização, que consiste em localizar um mínimo ou um máximo com uma 

função objetivo. Neste estudo, a função objetivo foram as dimensões da estrutura (base e altura) 

e as restrições foram a estabilidade que deve ser mantida para que a estrutura não seja arrastada e 

a altura do fluído que deve ser inferior da estrutura. O conceito de gradiente de descida foi 

implementado para otimizar, com a função de localizar um mínimo local, em conjunto, foi 

vinculado o método de diferenças finitas que auxiliou na derivação da função objetivo. O método 

de penalidades foi utilizado para encaminhar o gradiente de descida para um local ótimo que 

respeitasse as restrições atribuídas. A programação realizada foi o Matlab que possibilitou 

localizar o menor custo da barragem sem prejudicar a segurança. A análise da confiabilidade da 

estrutura consistiu em uma força horizontal da água atuando sobre um bloco de concreto moldado, 

e para a estrutura ser segura, a força da água deve ser menor que a multiplicação entre o peso do 

bloco e a força de atrito entre a estrutura do subsolo. Neste estudo, foi escolhida uma mistura de 

cascalho e areia. Utilizando a função fmincon do Matlab foi possível otimizar a área do bloco, 

respeitando a estabilidade horizontal e a altura do bloco ser maior que a altura da água. Logo, foi 

atribuído um valor inicial de entrada, que resultou em um valor pequeno, que possuiu um fator de 

segurança muito próximo de 1. Em suma, foram produzidas algumas análises, como o fato de 

variar somente o volume de água e manter as mesmas dimensões iniciais da barragem, 

concluindo-se que as dimensões otimizadas se mantiveram seguras e se elevaram com o aumento 

do volume de água. Dessa maneira, notou-se que ao chegar num valor ótimo o fator de segurança 

reduziu, chegando no limite de 1, portanto a estrutura com estas dimensões não sofrerá falha por 

deslizamento. 
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Buscando a redução dos custos e menor dependência do mercado internacional a agricultura 

Brasileira necessita de novas fontes de nutrientes e corretivos de solo. O remineralizador é 

considerado uma alternativa na produção agrícola devido seu uso apresentar melhorias de 

nutrientes do solo visando a sustentabilidade e formas de diminuir o custo de produção. O pó de 

rocha basáltica libera nutrientes essências para as plantas de forma gradativa ocorrendo assim um 

rejuvenescimento do solo. O objetivo deste trabalho é avaliar as propriedades químicas do solo 

com diferentes doses do pó de rocha basáltico. O Experimento foi implantado no ano de 2021, na 

fazenda Experimental da UFPR Setor Palotina, próximo ao colégio agrícola. O delineamento 

experimental foi realizado em blocos casualizados com 4 repetições, constando de 5 doses (0; 3, 

6, 9 e 12 Mg ha-1) em parcelas de 8x12 m. Foram coletado o solo entre as parcelas após a cultura 

da soja nas profundidades de 0-5, 5-10,10-20 e 20-40, posteriormente levadas ao laboratório para 

aferição das análises. A aplicação de remineralizador promoveu aumento significativo a 1% em 

relação as doses aplicadas nos teores de P, Ca, pH, H+Al, SB, CTC e V%. Por outro lado, nos 

valores de K, CO e Mg não apresentou diferenças significativas após a aplicação do 

remineralizador. Além disso em relação as profundidades, houve aumento apenas na camada de 

0-10 evidenciando a baixa remineralização do pó de rocha basáltico entre os nutrientes presentes 

no solo. Embora os valores de CO, V%, CTC, e SB foram elevados na camada de 20-40 não 

trazem esse aumento nas camadas mais superficiais do solo. Portanto, este material proveniente 

de rocha basáltica é promissor para os solos agricultáveis promovendo um incremento de 

nutrientes em relação a dose aplicada apenas nas camadas mais superficiais. 
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Linhas de produto de software postergam decisões de projeto que seriam tomadas em etapas 

iniciais de projeto, ao se desenvolver software de modo tradicional, permitindo a criação de um 

número maior de soluções para um determinado domínio, variando suas especificidades. Neste 

contexto, temos o repositório central de artefatos que visam preencher variabilidades. As 

variabilidades, preenchidas por variantes por meio de regras de seleção permitem compor novas 

configurações e, ao final, produtos de software diferentes, mas que compartilham dos mesmos 

artefatos. Esta metodologia é originada na Engenharia de Software baseada em Reuso. Nesse 

contexto de reuso tem-se observado esforços significativos no desenvolvimento de aplicações 

móveis educacionais. Estas aplicações, por sua natureza, apresentam uma série de similaridades 

e também variabilidades. Soma-se a isso, as diferentes especificidades técnicas dos dispositivos 

móveis, como sensores, câmeras, métodos de interação. Deste modo, este trabalho buscou 

desenvolver componentes a serem integrados em uma linha de produto de software para a criação 

de aplicações móveis educacionais. Para isso, foram estudadas diferentes tecnologias que 

pudessem ser aderentes à linha e aos componentes já desenvolvidos por outros alunos do projeto. 

Também foi feita uma análise da infraestrutura, como serviços de hospedagem em nuvem, para 

que os componentes pudessem ser disponibilizados para uso. Em seguida, deu-se início ao 

processo de desenvolvimento e testes dos componentes, de modo unitário e também por meio de 

testes de integração. Dentre os componentes desenvolvidos foram criados: componentes para 

disponibilização de conteúdos, como vídeos e textos; componentes para atividades de múltipla 

escolha, e componentes para controle de usuários - professores e alunos. Adicionalmente, foram 

criados ainda, componentes de interfaces distintas, visto que os professores devem acompanhar 

seus alunos em suas atividades também por meio de aplicativo e que os alunos devem visualizar 

apenas conteúdos específicos que forem disponibilizados para as suas respectivas turmas. Com 

base no desenvolvimento, uma aplicação teste foi criada para ser validada junto a professores, 

utilizando a avaliação de interfaces com a heurística de Nielsen. Com os resultados, foi possível 

realizar a refatoração de componentes com o objetivo de melhorá-los. Ao final, os componentes 

testados integrarão a Linha que será disponibilizada a professores que desejam criar suas próprias 

aplicações móveis educacionais. 
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O projeto tem por objetivo a síntese de ésteres metílicos graxos a partir do óleo de chia, utilizando 

a complexação com ureia para a produção de concentrados de ácidos graxos ω-3 e 6. Inicialmente 

o índice de acidez do óleo de chia foi determinado por titulação com hidróxido de sódio (NaOH) 

e os dados indicaram que o óleo de chia apresentou índice de acidez médio de 1,61%. A reação 

de transesterificação do óleo de chia para a síntese de ésteres graxos foi realizada em refluxo, na 

presença de metanol e NaOH (1 e 2% em massa. Análises de Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN) dos ésteres formados mostraram que com 2% em massa de NaOH a reação de 

transesterificação foi completa, no entanto, utilizando 1% em massa de NaOH os resultados 

mostraram a presença de ácidos graxos no produto. Na etapa de complexação com a ureia, foram 

avaliadas as influências de diferentes variáveis na eficiência do processo de concentração de 

ácidos graxos ω- 3 e 6. Primeiro foi avaliada a influência da concentração de ureia utilizada na 

reação de complexação. Foram testadas as proporções de 1,0 g de éster para 0,5 g de ureia, 1,0 g 

de éster para 1,0 g de ureia, 1,0 g de éster para 2,0 g de ureia e por fim, 1,0 g de éster para 3,0 g 

de ureia. Foi observado que a proporção que teve o melhor resultado na remoção dos ésteres 

saturados foi a de 1:1. Ao aumentar a concentração de ureia, foi possível remover também os 

ésteres monoinsaturados da mistura. Ao variar o tempo de reação, percebeu-se que para 2 horas 

de reação, o resultado obtido foi o mesmo que para 1 hora. Ao diminuir o tempo para 30 minutos, 

o resultado alcançado não teve a mesma eficácia na concentração dos ésteres insaturados. Com 

isso, o melhor tempo de reação observado foi de 1 hora. Por fim, foi avaliada a influência dos 

solventes hexano e etanol na concentração dos ésteres insaturados. Foram testadas as proporções 

de 6 mL de hexano para 1 mL de etanol, 5 mL de hexano para 2 mL de etanol e por último, 4 mL 

de hexano para 3 mL de etanol. Foi constatado que a melhor separação dos ésteres saturados 

ocorreu com 6 mL de hexano para 1 mL de etanol. Para as outras proporções a eficiência na 

separação dos ésteres saturados e insaturados foi menor. Os perfis dos ésteres graxos foram 

determinados por cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas (GC-MS). 

Conclui-se com os resultados obtidos até o momento que a complexação com ureia é uma técnica 

eficiente para a obtenção de concentrados de ésteres graxos ω- 3 e 6 e a razão mássica ureia/éster 

é a principal variável na eficiência do processo. 
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A modelagem de sistema de equações, especialmente para a biomassa de árvores, utilizando 

regressões aparentemente não relacionadas tem sido recomendada para a aplicação no Brasil. 

Observa-se uma dificuldade de softwares para executar esta tarefa. O presente trabalho visa 

desenvolver funções para modelagem de biomassa de árvores utilizando a linguagem de 

programação Julia. A linguagem Julia é uma linguagem relativamente nova que está em constante 

desenvolvimento, a mesma vem sendo cada vez mais utilizada na área da estatística por tratar-se 

de uma linguagem de uso livre, com fácil escrita e alto desempenho numérico e científico. Para 

este trabalho foram selecionadas 4 formas de ajustes, sendo eles: 1 - ajuste das equações 

independentes, 2 - ajustes das equações simultâneas não ponderadas e sem restrição, 3 - ajuste 

das equações simultâneas não ponderadas e com restrição, 4 - ajustes das equações simultâneas 

ponderadas e com restrição. Os ajustes foram realizados para duas bases de dados, sendo que os 

ajustes 1 e 2 foram realizados com os dados provenientes de povoamentos comerciais de acácia-

negra (Acacia mearnsii De Wild.) no município de Encruzilhada do Sul no estado do Rio Grande 

do Sul. E os ajustes 3 e 4 foram realizados com dados parciais provenientes da pesquisa realizada 

por Schlaegel, referente a biomassa de salgueiros (Quercus phellos L.) localizados no estado do 

Mississipi, nos Estados Unidos. Por fim, os resultados obtidos por meio da linguagem Julia foram 

validados com base nos resultados apresentados nas pesquisas de Parresol (1999, 2001) e com os 

resultados encontrados por meio do software SAS. Espera-se que as funções desenvolvidas 

possam contribuir com a biometria brasileira em relação ao uso da modelagem simultânea nas 

diferentes aplicações da engenharia florestal. 
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O desenvolvimento de produtos de panificação sem glúten é estudado na área de alimentos e 

mostra-se como um desafio. Visto que tais produtos têm como base a farinha de trigo que contém 

as proteínas que formam o glúten. Além disso, estuda-se a incorporação de corantes naturais que 

além de proporcionar a cor aos alimentos, podem proporcionar características funcionais. Neste 

sentido objetivou-se desenvolver um bolo sem glúten e sem lactose com adição de corante natural 

de pitaya. Foram desenvolvidos bolos com farinha de arroz e fécula de batata, sendo um bolo 

controle (C) e bolos com diferentes proporções do corante de pitaya em pó que variaram entre 

8% (F1), 10% (F2) e 12% (F3). Os bolos foram assados em forno elétrico a 150ºC por 20 minutos. 

Na sequência, os bolos foram caracterizados por meio das análises de umidade, conteúdo mineral 

e lipídeos totais por gravimetria, o teor de proteínas foi determinado pelo método de micro 

Kjeldahl, e o teor de açúcares redutores e totais pelo método espectrofotométrico de Somogy-

Nelson. O perfil bioativo foi avaliado pelo teor de compostos fenólicos totais e atividade 

antioxidante pelos métodos ABTS e FRAP, por espectrofotometria UV-vis. O rendimento, a 

perda de massa e a viabilidade econômica também foram parâmetros avaliados. A umidade variou 

de 29,03 ± 0,85 a 34,43 ± 0,32 g em 100g, com baixo teor de cinzas (1,32 ± 0,02 a 2,00 ± 0,38 g 

100g-1), de proteínas (5,31 ± 0,31 a 6,05 ± 1,01 g 100g-1) e de açúcares redutores em glicose 

(0,36 ± 0,04 a 5,98 ± 0,46 g 100g-1). Já os açúcares totais, expressos em sacarose, foram 

estimados entre 29,56 ± 2,19 a 33,73 ± 2,93 g 100g-1. O teor de compostos fenólicos totais variou 

de 47,94 ± 5,85 a 97,39 ± 3,85 mg EAG em 100g. Os bolos apresentaram rendimento entre 82 e 

91%, com perda de massa constante durante o período de 7 dias de armazenamento a temperatura 

ambiente. Em relação a viabilidade econômica, as formulações tiveram custo médio de R$ 6,40 

para as diferentes formulações de bolo, com aproximadamente 400 g. Dessa forma, a produção 

dos bolos com a substituição de farinha de trigo pela mistura de farinhas sem glúten, como farinha 

de arroz e a fécula de batata, mostrou-se possível e economicamente viável. Entretanto, a 

coloração obtida foi pouco intensa e aponta a necessidade de melhoramento do corante para 

aplicação em produtos submetidos a temperaturas elevadas. 
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Atualmente, os plásticos são materiais de alto consumo em todo o planeta, o Brasil segundo a 

WWF (2019) é o quarto país com maior produção de plástico do mundo, estima-se que é 

despejado cerca de 11,3 milhões de toneladas ao ano, tendo como destino aterros, lixões e mares. 

O presente estudo visa analisar os resíduos de plásticos na cidade de Jandaia do sul, e potencial 

cenário de rota de reciclagem de plásticos. Considerando que a cidade só recicla 2% dos plásticos 

gerados. O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade da produção de filamentos para 

impressoras 3D a partir da reciclagem de plástico pós-consumo no município de Jandaia do Sul. 

Para atender estes objetivos, ocorreu-se o planejamento, inicialmente foi feito um levantamento 

dos principais rotas de filamentos plásticos. Numa segunda parte foram caraterizados os tipos de 

plásticos aptos para servir como matéria-prima, avaliou-se qual o tipo de plásticos a ser utilizado 

na testagem. Numa terceira fase foi definido o sistema de produção do filamento 3D, a partir de 

uma extrusora de bancada, um tanque de resfriamento e um enrolador. A rota de produção dos 

filamentos foram produzidos em uma extrusora mono rosca, específica para a fabricação de 

filamentos de impressão 3D a temperatura de 190o C, a uma velocidade de extrusão de 30 rpm e 

obtendo um filamento plástico de 1,75 mm. O resfriamento ocorreu por água em um tanque de 2 

litros e o enrolador foi desenvolvido uma caixa redutora com peças feitas em impressoras GT 

Max 3D, no laboratório Maker da Universidade Federal do Paraná, Campus Avançado de Jandaia 

do Sul. Desta forma, se obteve o filamento que é o produto em avaliação para este trabalho. Os 

resultados apresentados na presente pesquisa, mostraram o levantamento dos resíduos plásticos 

em Jandaia do Sul, quantificados em 420 toneladas no ano de 2018, com base em dados fornecidos 

pelo PGIRSU (Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos), o mapeamento da cadeia 

de reciclagem de resíduos plásticos, a modelagem do cenário de reciclagem de filamentos para 

impressoras 3D de plásticos ABS a partir de resíduos plásticos, foi feito uma adaptação de duas 

fases da produção de filamentos. Os testes mostraram um que o material após extrusado é preciso 

ter uma adaptação para tração do enrolador e um bom resfriamento para a melhor qualidade na 

produção de filamento de 1,75 mm de diâmetro necessário para inserir na impressora 3D. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1652 

COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PROCESSOS DE BIORREMEDIAÇÃO 

ATRAVÉS DE MICROALGAS CULTIVADAS EM FOTOBIORREATORES OU 

IMOBILIZADAS EM MATRIZES ORGÂNICAS 

Nº 202212116 

Autor(es): Rafaela Costa Mirabile 

Orientador(es): Andre Bellin Mariano 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Biorremediação, Imobilização, Tratamento De Efluentes 

 

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, ambientalmente 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, cultivada em escala laboratorial, avaliando seu potencial biorremediador através do 

monitoramento das concentrações de fósforo. A primeira etapa do estudo consistiu no cultivo em 

triplicata de T. obliquus em meio CHU modificado em Erlenmeyers de 2 litros, sob condições de 

luz e aeração constantes 24h por dia. Posteriormente ao crescimento do cultivo imobilizamos as 

microalgas misturando-as com 1 grama de alginato de sódio e ,com o auxílio de uma bureta, 

gotejamos a mesma numa solução de cloreto de cálcio (CaCl2) 0,4 M sob a agitação constante. 

Após a imobilização as microalgas foram novamente cultivadas em  Erlenmeyer de 2 L contendo 

meio CHU por dezoito dias. Durante este período foram feitas análises diárias de pH, 

concentração total de fosfato e microscopia óptica dos cultivos. No decurso aclarou-se a relação 

entre a distribuição das microalgas na matriz com o crescimento das microalgas, apresentando 

nos dias 0 a 2 a fase lag, entre os dias 4 e 12 o crescimento exponencial marcado pelo aumento 

da densidade celular dentro das cápsulas e aumento da intensidade da cor verde e a morte celular 

entre os dias 14 e 18 demonstrada pela mudança de cor para amarelo e queda da densidade celular. 

O pH do meio demonstrou-se alcalino atingindo mínimo de 8,8 e máxima de 10,2  expondo uma 

curva padrão de crescimento o pH.O aumento da biomassa sucedeu a redução de fosfato, 

apresentando ao total uma redução  de 1,0mg/L de fosfato no meio ao final do período de análise, 

representando a redução de 87% do composto. Tais resultados ressaltam o potencial do uso das 

microesferas como tecnologia de biorremediação de efluentes, visto que apresentam viabilidade 

de crescimento e grande potencial biorremediador. 
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As zonas costeiras são ambientes altamente dinâmicos que, quando colocados sob pressão da 

urbanização humana, podem ter seu equilíbrio e sua saúde degradados. O saneamento básico é 

um direito muitas vezes negligenciado no Brasil, o que é um problema por si só, mas pode se 

tornar mais agravado no cenário do litoral urbanizado, quando a falta de um tratamento adequado 

para efluentes domésticos pode prejudicar um sistema complexo. Com a intenção de melhor gerir 

os recursos hídricos do litoral paranaense a COBRAPE desenvolveu entre 2013 e 2019 o Plano 

da Bacia Hidrográfica Litorânea, em que um de seus objetivos é tornar mais eficaz o tratamento 

de esgoto das cidades mais urbanizadas. O município de Matinhos tem planos de mudar seu 

tratamento de efluentes para o de um emissário submarino, sendo assim, o presente trabalho tem 

o intuito de avaliar o impacto ambiental decorrente da pluma de efluentes desse emissário a partir 

da modelagem numérica. Inicialmente foi gerada uma malha utilizando o método de elementos 

finitos, com o uso do software Bluekenue. A partir do Plano da Bacia Hidrográfica foi possível 

obter a localização do emissário a ser simulado, assim como o volume e a velocidade dos efluentes 

que passarão pela tubulação do emissário. Os dados de batimetria utilizados na malha 

computacional do litoral paranaense estavam incompletos, por isso utilizamos de artigos para 

construir a parte oeste da Baía de Guaratuba. Adicionalmente, dados de literatura foram utilizados 

para estimar as concentrações de poluentes que serão despejados, já que o Plano não fornecia tais 

valores. Uma simulação inicial 2D hidrodinâmica para o ano de 2020 apresentou variação do 

nível do mar, no ponto do emissário, em torno de 0,25 ± 0,08 m, com máximo de 1,05 m e mínimo 

de -0,66 m, com os picos de altura estando em sincronia com picos na intensidade das correntes 

superficiais das águas, em fevereiro, outubro e novembro. A direção de vento mais frequente foi 

de Nordeste, enquanto que as direções de vento contendo as maiores intensidades foram de ventos 

de Sul e Sudeste. Este padrão dinâmico para o vento observado é característico para a região 

devido a alternância entre passagens de frente frias e de massas de ar quente. Com cenário 

hidrodinâmico já testado, a simulação acoplada ao módulo de transporte de poluentes foi iniciada, 

desta vez para dados de ano de 2010, contendo como traçadores Coliformes, DBO, Nitrato, 

Nitrito, Oxigênio dissolvido, Fósforo e Déficit de Oxigênio e Nitrogênio. 
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A evapotranspiração real pode ser definida como a transferência da água das superfícies líquidas, 

do solo e da vegetação para a atmosfera e representa a principal saída de água no balanço hídrico, 

sendo assim um importante componente do ciclo hidrológico. Este processo é condicionado por 

fatores climáticos como radiação solar, temperatura, umidade do ar e velocidade do vento e 

também pela disponibilidade de água no sistema e características da vegetação. Assim, a 

determinação da taxa de evapotranspiração real demanda um conjunto de informações 

indisponíveis nas escalas de tempo e espaço necessárias em aplicações hidrológicas, sendo obtidas 

geralmente de forma indireta.  Por outro lado, medições diretas possuem limitada abrangência 

espacial e temporal por demandarem contínuas medições em campo, além de equipamentos e 

pessoal especializado. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo avaliar séries de 

evapotranspiração real obtidas por meio de dados de sensoriamento remoto, tendo como área de 

estudo a Bacia Experimental do Rio Feio, localizada em SC. Para isto foi utilizado o produto 

MOD16A do programa MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), para 

obtenção dos dados de evapotranspiração real, em uma resolução espacial de 500m, em uma 

composição temporal de 8 dias. O produto MOD16A baseia-se na equação de Penman-Monteith, 

com dados de entrada de sensoriamento remoto derivados do MODIS, como classificação de 

cobertura da terra, índice de área foliar, fração de radiação fotossinteticamente ativa e albedo, 

além de dados meteorológicos diários como irradiância incidente de ondas curtas, temperatura do 

ar e umidade específica, oriundos do Modern-ERA Retrospective Analysis for Research and 

Applications (MERRA). Foi realizado levantamento e análise de consistência da série histórica 

disponível para a abrangência espacial da bacia hidrográfica, com avaliação do comportamento 

no tempo e variação espacial. Esses resultados obtidos com sensoriamento remoto serão avaliados 

frente aos dados obtidos por medição direta na Bacia Experimental do Rio Feio, podendo indicar 

a viabilidade e confiabilidade do método de estimativa por sensoriamento remoto. Os resultados 

da pesquisa apresentam potencial de contribuição para melhoria do conhecimento no tema 

específico e também podem subsidiar informações visando a segurança hídrica dos sistemas de 

gestão de bacias hidrográficas. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1655 

SELETIVIDADE EM NOVAS TECNOLOGIAS TRANSGÊNICAS 

Nº 202212131 

Autor(es): Vagner Mauricio da Silva Antunes 

Orientador(es): Leandro Paiola Albrecht 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Manejo De Plantas Daninhas, Ogm, Soja 

 

Os organismos geneticamente modificados (OGM´s) vem se consolidando há várias décadas e 

vem provando ser cada vez mais úteis e seguro, tendo um papel fundamental para o auxílio do 

manejo de plantas daninhas na cultura da soja, principalmente no aumento da produtividade. A 

utilização da soja geneticamente modificada com tolerância ao herbicida Dicamba, auxiliará no 

manejo em diversas plantas daninhas, embora o cuidado deverá ser dado ao seu uso em pós-

emergência da cultura tolerante, que possui um limite em termos de seletividade. Esse trabalho 

teve por objetivo avaliar a seletividade e possibilidade de manejo de organismos geneticamente 

modificados para a cultura da soja. O experimento foi instalado em Palotina, na região oeste do 

Paraná, com altitude de 342 m, em área de Latossolo Vermelho Eutroférrico, de textura muito 

argilosa, no ano agrícola 2021/2022.  A semeadura foi realizada distribuindo-se 12 sementes por 

metro, espaçamento de 45 cm entre linhas, perfazendo uma população de 213 mil plantas por ha-

1. As parcelas foram constituídas por dimensões de 5,0 x 3,0 m totalizando 15 m² e o delineamento 

experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições. A aplicação dos herbicidas foi 

realizada no estádio V5-V6 da cultura da soja com tecnologia Xtend, e os tratamentos com 

diferentes doses de Dicamba de forma isolada e associada ao Glyphosate. Para as aplicações dos 

tratamentos, foi utilizado pulverizador costal pressurizado por CO2 equipado com barra de 

aplicação de três metros de comprimento, com seis pontas de pulverização tipo leque, série Teejet 

tipo AIX110015 no espaçamento de 50 cm entre pontas, altura da barra de 50 cm do alvo, pressão 

constante de trabalho de 1,8 BAR, vazão de 0,45 L min-1 e velocidade de 1 m s-1, proporcionou 

um volume de aplicação de 150 L/ha. Devido à seca que afetou a região, impossibilitou a colheita 

e a realização das avaliações e o experimento acabou sendo perdido. 
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O LigaCovidJur trata-se de um projeto que busca, junto com o grupo de pesquisa CBio - UFPR, 

disponibilizar gráficos referentes aos processos extraídos do Portal de Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e que estão relacionados ao contexto pandêmico. Atualmente, os gráficos 

presentes no Portal Covid-19 utilizam NoSQL para o armazenamento dos dados e NodeJS para a 

implementação da visualização gráfica. Além disso, o Portal mostra a rede de palavras em que se 

baseiam as decisões, o que permite a visualização da jurisprudência do Tribunal quanto à conexão 

entre as decisões e os padrões de citação de precedentes. Também é possível filtrar e representar 

os argumentos de cada ministro do STF. Durante o projeto, realizamos o estudo de ferramentas 

de Machine Learning, Inteligência Artificial, Processamento de Linguagem Natural,e de 

conceitos de banco de dados, por meio da leitura de artigos das áreas. Em seguida, mapeamos 

algumas melhorias para o portal, como a implementação de um modelo de Data Warehouse (DW), 

com um banco de dados relacional, visando melhorar a performance das consultas, além da 

implementação de novas funcionalidades para o sistema. Percebemos que, com a implementação 

do DW é possível garantir uma recuperação mais rápida dos dados para a aplicação Web, além 

do desenvolvimento de consultas generalizadas, facilitando a criação de novos filtros. Ademais, 

está sendo desenvolvida uma nova visualização para o Portal: o grafo de citações dos processos. 

Com o grafo, buscamos estabelecer uma relação entre os processos, para que seja possível 

também analisar quais tipos de processos são mais citados por outros. Para isso, foi criado um 

script em Python para mapear as citações nos textos dos processos armazenados, estabelecer uma 

relação entre eles e criar o grafo. Também foi feita uma limpeza e padronização dos dados, para 

facilitar a análise do grafo resultante. Além das atividades referentes ao desenvolvimento do 

Portal, trabalhamos na produção de dois artigos sobre o Portal Covid-19. Primeiramente, 

participamos da escrita do artigo “COVID-19 Portal: Machine learning techniques applied to the 

analysis of judicial processes related to the pandemic”, submetido para o Workshop DOING, da 

conferência ADBIS 2021. Nele, abordamos sobre as funcionalidades do Portal e as técnicas 

utilizadas para o seu desenvolvimento. Também produzimos o artigo “Comparing Alternative 

Storage Models for Words Extracted from Legal Texts”, submetido para o II Workshop de 

Trabalhos de Alunos de Graduação e apresentado durante o Simpósio Brasileiro de Banco de 

Dados 2021. 
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O sucesso na implantação da lavoura de soja está na correta distribuição das sementes ao longo 

da área semeada. Os mecanismos pneumáticos evoluíram ao longo dos anos para realizar esta 

tarefa, sendo que o mecanismo dosador mecânico ainda é adotado pelos agricultores. Sendo 

assim, torna-se decisiva a avaliação e interpretação dos diversos fatores que interferem neste 

processo, destacando a velocidade operacional em que o mecanismo dosador está submetido. O 

objetivo do experimento foi avaliar a influência na deposição longitudinal em sementes de soja, 

distribuídas a partir dos dosadores mecânico e pneumático, submetido a diferentes velocidades 

operacionais de semeadura. A avaliação foi conduzida em bancada estática de simulação, com 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial duplo, sendo o primeiro fator os 

mecanismos dosadores (mecânico e pneumático) e o segundo as velocidades simuladas (5,0; 7,0 

e 9,0 km h-1). Os parâmetros utilizados para avaliar a eficiência da distribuição foram as 

porcentagens de espaçamentos duplos, falhos e aceitáveis, coeficiente de variação e índice de 

precisão, mensuradas a partir de cinco repetições de 250 espaçamentos consecutivos. Atendido 

os parâmetros de normalidade e homogeneidade, os resultados foram submetidos a análise de 

variância, e quando significativo, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey para o fator 

qualitativo (mecanismo dosador) e análise de regressão para velocidade operacional e interação 

devido ao caráter quantitativo. Os resultados obtidos foram que o mecanismo dosador pneumático 

apresentou maior eficiência na deposição de sementes de soja com destaque para os espaçamentos 

aceitáveis e índice de precisão, garantindo a uniformidade de semeadura nas velocidades de 7,0 e 

9,0 km h-1, assim permitindo maior rendimento operacional e qualidade de semeadura. 
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A pandemia do Coronavírus levou à mudanças nas práticas de ensino, tornando necessário 

aprender a utilizar Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Em paralelo, os 

alunos deveriam realizar suas atividades também remotamente. Considerando o contexto 

envolvido nas práticas on-line, o projeto de Extensão Oficinas de Programação de Computadores 

postergou suas práticas presenciais e foi direcionado à confecção de material didático prático e 

de linguagem simples, que pudesse apoiar professores e alunos do Ensino Básico a desenvolver 

e integrar novas competências visadas na Base Nacional Comum Curricular. Esse material integra 

o projeto de Pesquisa Estabelecimento de um Repositório de Componentes para o 

Desenvolvimento de Aplicações Móveis Educacionais, como material a ser disponibilizado nas 

aplicações móveis educacionais que estão em desenvolvimento. Destarte, considerando tais 

especificidades e projetos, o material já elaborado por alunos do curso de Licenciatura em 

Computação necessitava de melhorias gramaticais, em seus elementos gráficos e conteúdos. 

Assim, o objetivo deste trabalho é de promover revisões gramaticais, de conteúdo e ajustes e 

confecção de novas atividades e elementos gráficos, para permitir a sua publicação como um 

material digital gratuito. Como métodos para a realização de tais revisões, foram realizados 

estudos de conteúdos integrados, a análise de seu contexto didático-pedagógico para o público 

alvo e a interdisciplinaridade. Posteriormente foi realizado o estudo de TDIC, como plataformas 

on-line de edição de textos e ferramentas de criação de artes gráficas e mídias digitais. Após o 

estudo dos métodos e ferramentas relacionadas, passou-se à uma revisão textual completa do 

texto, procurando adaptar os tópicos em faixas etárias específicas. A partir da idade estabelecida, 

foram alteradas ou criadas novas atividades com o intuito de fixação do conteúdo. Nos textos 

instrucionais foi implementado contextualizações para um melhor entendimento sobre o assunto 

de modo didático, tornando o material acessível para os professores e alunos. Além disso, foram 

introduzidos conteúdos de apoio, como vídeos e sites que possibilitem um aprofundamento nos 

temas. Desse modo, após observações e melhorias, obtivemos um material de linguagem 

acessível, totalizando 189 páginas. Atualmente, o material está sendo revisado por professores da 

área de Ensino de Computação e de Computação, para seguir para a diagramação, publicação em 

meio digital e amplo compartilhamento para a comunidade. 
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A aplicação de herbicidas dessecantes é uma das formas de potencializar a produtividade e 

minimizar perdas na qualidade de sementes, promovendo a uniformidade de maturação através 

da secagem mais rápida das plantas, de modo a facilitar a colheita e obter menores teores de 

impurezas, além da redução de perdas. Acredita-se que glufosinate e diquat possam ter eficácias 

distintas na dessecação pré-colheita da soja, ou interferir na qualidade de sementes produzidos, a 

depender do estádio fenológico em que ocorrer a aplicação. Objetivou-se avaliar a dessecação e 

efeitos na produtividade e qualidade de sementes produzidos da soja, para a aplicação de 

glufosinate e diquat nos estádios fenológicos R6, R7.1, R7.2 e R7.3. Para isso, um experimento 

foi conduzido em dois locais no estado do Paraná (PR), Brasil, sendo na área 1 em Palotina e na 

área 2 em Maripá na safra 2020-2021, as sementes após serem colhidas, foram armazenadas em 

laboratório. Os tratamentos foram compostos pela aplicação de glufosinate e diquat nos estádios 

R6, R7.1, R7.2 e R7.3, além da testemunha sem aplicação. Para obtenção de resultados foi 

avaliada a umidade de sementes, produtividade e qualidade das sementes produzidos (vigor e 

germinação). As médias dos tratamentos foram agrupadas pelo teste de Scott e Knott (p < 0,05). 

A aplicação de glufosinate (400 g ia ha-1) ou diquat (400 g ia ha-1), foi eficaz na dessecação pré-

colheita das plantas de soja, sem diferenças ao final entre os herbicidas ou estádios fenológicos 

avaliados. A mudança de estádio e antecipação da maturação para a colheita, depende das 

condições ambientais e genótipo. A aplicação de glufosinate a partir do estádio R7.2, ou de diquat 

em R7.3, são seguras para a produtividade de sementes. Aplicações anteriores a estes estádios 

podem levar a perdas superiores a 30% na produtividade de sementes da soja. A aplicação de 

diquat ou glufosinate pode reduzir a qualidade das sementes produzidas, quando aplicado antes 

do estádio R7.2. 
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O biodiesel é um combustível renovável que pode ser utilizado como substituto ou aditivo ao 

diesel de combustíveis fósseis. A principal rota usada industrialmente para a produção de 

biodiesel, a transesterificação com catálise homogênea básica, possui desvantagens como a 

necessidade de matérias-primas de baixa acidez e alto custo. Lipases (EC 3.1.1.3) são 

classificadas como hidrolases que atuam sobre ligações ésteres de cadeia longa, hidrolisando-os 

em meios aquosos, ou promovendo a sua síntese em ambiente aquorrestritos, além disso, têm 

aplicação nos mais diversos ramos da indústria, como na síntese do biodiesel e de compostos com 

alto valor agregado, como fármacos quirais. Devido à versatilidade destas enzimas tem-se 

buscado cada vez mais obter novas lipases com propriedades melhoradas capazes de se adaptarem 

às condições não convencionais utilizadas em biocatálise. No entanto, para que a aplicação 

industrial destas enzimas seja vantajosa, é necessária a utilização de uma estratégia de 

imobilização, que possibilite a reutilização e aumente a estabilidade da lipase frente às condições 

de reação e suas variações de temperatura. Assim, este trabalho tem como objetivo otimizar 

processos de imobilização pela escolha dos métodos e do suporte de imobilização, determinar e 

comparar as atividades de hidrólise e de esterificação da lipase LipC12 caracterizar a atividade e 

estabilidade de lipase recombinantes em solventes orgânicos. A lipase LipC12 foi imobilizada no 

polipropileno Accurel MP1000 e as atividades de hidrólise e de síntese do preparado imobilizado 

foram dosadas em meio orgânico, tendo sido obtidos os valores de 430±7 U/g e 309±2 U/g, 

respectivamente. A atividade de esterificação de LipC12 imobilizada foi de 35±2 U/g. Estes 

resultados são promissores e incentivam a continuação dos estudos para o desenvolvimento de 

aplicações de LipC12 imobilizada. 
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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 testado qualitativamente a capacidade do mutante de excretar amônio pelo teste em 

indofenol. O experimento evidenciou que o mutante não possui capacidade de excretar amônio. 

A fim de obter maiores respostas quanto às características fisiológicas dessa estirpe, deve ser 

realizado mais experimentos para descobrir como o microrganismo utiliza o amônio excedente 

que não é destinado para a via de glutamina sintetase. Só então podemos partir para a 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 a 

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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Nanocompósitos entre grafeno e polímeros condutores são materiais que apresentam as 

características inovadoras de ambos os componentes, assim como novas propriedades 

sinergísticas decorrentes da interação entre eles, permitindo um grande número de aplicações 

tecnológicas. . Este trabalho busca a preparação de nanocompósitos entre grafeno e polipirrol, um 

polímero condutor intrínseco que apresenta altos valores de condutividade elétrica, visando sua  

aplicação em baterias e supercapacitores. Para a obtenção do nanocompósito é usado o método 

sintético desenvolvido no GQM (Grupo de Química de Materiais) da UFPR, que utiliza da tensão 

interfacial entre líquidos imiscíveis (sistema líquido/líquido, água/solvente orgânico) para 

estabilizar um filme fino na interface, tal filme sendo justamente constituído pelo nanocompósito. 

Os materiais e reagentes empregados na síntese do nanocompósito GrPPi foram: água ultrapura, 

benzeno, monômero pirrol, agente oxidante cloreto férrico e balão de fundo redondo de 50 mL. 

O monômero pirrol foi destilado (15 mL) para possibilitar as sínteses, sua adição é feita nos 

sistemas nos volumes de: 20 µL; 10 µL; 1 µL;  0,5 µL; e 0,2 µL. Para as reações de oxidação 

(polimerização) foi utilizado o FeCl3 anidro, por apresentar maior potencial de oxidação. Assim, 

2 g desse reagente foram adicionados a um sistema imiscível formado por água e benzeno.. A 

adição se deu de maneira espaçada a cada dois minutos, ou seja, a quantidade de 2 g de cloreto 

férrico foi adicionada em 20 porções (de aproximadamente 0,1 g cada) durante os 40 primeiros 

minutos da agitação magnética, que totaliza 3 horas de duração, a 700 rpm. Decorrido esse 

período, um sólido preto foi observado na forma de um filme fino, na interface entre os dois 

líquidos. Posteriormente são feitas as lavagens das fases aquosa e orgânica, com água ultrapura 

(fase aquosa) e trocando todo o e benzeno por tolueno. Depois da lavagem de fases, a deposição 

dos filmes finos do nanocompósitos GrPPi (diferentes amostras obtidas partindo-se de 20; 10; 1; 

0,5 e 0,2 µL de pirrol) ocorre em diferentes substratos, a fim de caracterizar o material, por 

espectroscopia UV-Vis, FT-IR e Raman, difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) com análise elementar EDS. Todos os resultados indicaram a formação de grafeno e 

polipirrol. 
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A engenharia se torna mais importante para outras áreas profissionais a cada dia que se passa. 

Uma área que é beneficiada com o avanço da engenharia é a medicina, dando espaço a uma área 

conjunta denominada Engenharia Biomédica. Alguns avanços recentes que se destacam são a 

instrumentação médica associada aos circuitos de captação de sinais biológicos, que dão suporte 

à área médica em diagnósticos, tratamentos ou até com próteses e outros mecanismos que supram 

deficiências físicas e órgãos artificiais. Além disso, a análise e tratamento de dados utilizando 

técnicas de inteligência artificial promovem uma maior assertividade no diagnóstico e 

identificação de sinais. A pesquisa desta IC é referente ao desenvolvimento de próteses, que são 

equipamentos utilizados para devolver mobilidade e facilitar a vida de pessoas que perderam 

algum membro em um acidente ou nasceram com algum tipo de deficiência. O acionamento da 

prótese é feito a partir da captação de sinais eletromiográficos através de eletrodos de superfície, 

capazes de monitorar em tempo real a atividade elétrica dos músculos associados ao membro 

deficiente, que será substituído pela prótese. Os sinais adquiridos pelos eletrodos são amplificados 

e filtrados para em seguida serem adquiridos por um microcontrolador, que os armazena e analisa 

para a tomada de decisão sobre quais partes da prótese serão acionadas. A parte principal deste 

circuito é um amplificador diferencial de ganho 1000 (60 dB), tendo em vista que os sinais 

captados pelos músculos são de baixa intensidade (da ordem de dezenas de microvolts). Este 

amplificador foi projetado para ter uma alta rejeição a sinais de modo comum, especialmente na 

frequência da rede elétrica (60 Hz), que é o principal ruído captado em sinais eletromiográficos. 

Também possui a função de filtro passa-banda, de modo a limitar ruídos fora da faixa de 

frequência de interesse (5 Hz a 500 Hz). O amplificador operacional utilizado é o LM324, que 

possui 4 amplificadores em um mesmo encapsulamento, sendo de fácil aquisição e baixo custo. 

Este circuito foi prototipado em uma fresadora de placa de circuito impresso, sendo em seguida 

montada e testada utilizando um “Network Analyzer”. Foi comprovado seu comportamento de 

filtro passa-faixa em modo diferencial com ganho máximo de 60 dB, e filtro rejeita-faixa no modo 

comum, com atenuação de 40 dB em 60 Hz, resultando numa CMRR de 100 dB na frequência da 

rede elétrica. Os próximos passos do projeto serão a integração dessa tecnologia com os circuitos 

de controle dos motores e com a prótese impressa. 
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Neste trabalho, objetivou-se avaliar a eficácia de agentes de controle biológico no controle do 

mofo cinzento do morangueiro (Botrytis cinerea). Frutos metade maduros da cultivar Albion 

foram usados. Dois isolados foram utilizados, com diferentes genótipos de resistência a 

fungicidas; um deles sensível a procimidona, boscalida, fluazinam e azoxistrobina, e outro 

resistente aos mesmos fungicidas.  Avaliou-se 13 tratamentos, sendo cada tratamento com 6 

repetições, com 4 frutos em cada repetição. Os frutos foram imersos em caldas contendo os 

produtos diluídos em água destilada. Os produtos utilizados foram o fungicida Fluazinam 

(Zignal®, FMC Química do Brasil LTDA, como padrão de produto químico), Serenade® 

(Bacillus subtilis linhagem QST 713, Bayer S.A., como padrão de controle biológico), Bio-Baci® 

(Bacillus subtilis BV09, Biovallens LTDA), No-Nema® (Bacillus amyloliquefaciens BV03, 

Biovallens LTDA), Bio-Imune® (Bacillus subtilis BV02, Biovallens LTDA), Bombardeiro, 

produtos em fase de teste da UFPR com bactéria Bacillus amyloliquefaciens  (Cultivo Bruto + 

adjuvante), o Adjuvante, a Biomassa e o Sobrenadante, além das bactérias em processo de 

liberação BTP11-19  e BTP 135-19 (Total Biotecnologia S/A). A testemunha não foi feita 

nenhuma aplicação. Os frutos foram avaliados uma vez ao dia até o quinto dia, próximo ao horário 

de inoculação, de forma visual, quanto ao aparecimento de sintomas e sinais do patógeno. A 

incidência final foi calculada através da fórmula I= (D/T) *100, onde I é a incidência final, D é o 

número de frutos doentes e T é o número total de frutos. Também foi calculada a Área Abaixo da 

Curva de Progresso da Doença (AACPD). Para o isolado sensível SJ45 1, os resultados para 

incidência e AACPD mostraram que, como esperado, o fungicida Fluazinam teve maior eficácia, 

seguido pelos produtos biológicos No-Nema ® e BioImune ®, e os demais tratamentos não 

diferiram da testemunha. Quando utilizado o isolado resistente, os melhores tratamentos foram 

Bio-Imune, Bombardeiro e Serenade, enquanto Fluazinam não diferiu da testemunha.  Estes 

resultados mostram o potencial de uso das bactérias como agentes de controle biológico do mofo 

cinzento do morangueiro, em especial em áreas com detecção de resistência a fungicidas, e são 

importantes para dar sequência em pesquisas sobre o manejo integrado da doença na cultura. 
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As árvores da família Myrtaceae são uma das mais comumente encontradas na flora brasileira, 

dentre elas se destaca a Eugenia brasilienses Lam., conhecida como grumixameira. Suas folhas, 

frutos e sementes são dotadas de compostos bioativos com características antioxidantes, os quais 

possuem potencial de uso na indústria de alimentos. Dentre as técnicas de obtenção dos 

biocompostos encontra-se a extração sólido-líquido (ESL), uma das mais conhecidas formas de 

extração. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes extratos obtidos das 

folhas, sementes e polpa da grumixameira, com potencial aplicação em alimentos. Para isso, os 

extratos foram obtidos através da extração sólido-líquido durante 60 minutos, a uma temperatura 

constante de 45ºC, e os solventes empregados foram a água, etanol, acetona e suas misturas em 

diferentes proporções. Os extratos foram avaliados em termos de fenólicos totais, flavonoides, 

atividade antioxidante pelo método de DPPH e FRAP, taninos condensados e antocianinas da 

polpa. Resultando em uma extração máxima de 187,026 mg Ácido gálico/g amostra de compostos 

fenólicos. Para os flavonoides totais, a maior concentração foi de 27,642 mg Quercetina/g 

amostra. Quanto a atividade antioxidante, a metodologia DPPH, teve maior resultado de 486,55 

mg Trolox/ g amostra, já para FRAP foi de 680,8093 mg Sulfato férrico/ g amostra. A análise de 

taninos condensados, teve baixa concentração, com um pico de 2702,953 mg Catequina/100g 

amostra. Por fim a determinação de antocianinas monoméricas, mostrou concentração de 62,3202 

mg Cianidina-3-glicosídeo/g amostra. Dessa forma, com os resultados obtidos, foi comprovada a 

presença de biocompostos de interesse para a indústria alimentícia nas folhas, sementes e polpa 

da grumixameira, com destaque nos extratos obtidos através das folhas, os quais apresentaram 

melhores resultados com base em seus compostos antioxidantes, afirmando o potencial uso dos 

extratos como conservante em alimentos. 
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As áreas de medicina e engenharia vêm avançando juntas nos últimos anos, formando o que 

chamamos de Engenharia Biomédica, que aborda principalmente instrumentação médica e 

equipamentos elétricos de diagnóstico e tratamento de deficiências físicas, como o ramo de 

produção e controle de próteses. Este trabalho tem como objetivo fazer a aquisição e 

processamento de sinais eletromiográficos para a ativação de uma prótese humana, com a 

motivação de propor uma solução mais acessível e funcional, se comparada às próteses 

encontradas hoje no mercado. A aquisição dos sinais é feita através de eletrodos de superfície, 

colocados sobre a pele do indivíduo. Estes são amplificados e filtrados por circuitos eletrônicos e 

em seguida enviados a um microcontrolador, que efetua a conversão analógico-digital e um pós-

processamento digital (retificação e média móvel). Após este processamento, é possível 

identificar e classificar o tipo de movimento desejado pelo indivíduo, utilizando técnicas de 

inteligência artificial e acionar a prótese através de motores elétricos, realizando então o 

movimento solicitado em pensamento pela pessoa. Até o momento, além das placas de obtenção 

e processamento dos sinais eletromiográficos, foi desenvolvida a placa de controle dos 

servomotores, utilizados para a movimentação do protótipo inicial (prótese de mão). Essa placa 

de acionamento dos motores utiliza um sinal de modulação PWM proveniente do 

microcontrolador, que define o início e o final do movimento mecânico. O torque aplicado na 

prótese pelos motores, é limitado através da medida da corrente nos motores, utilizando um 

resistor “shunt”. Desta forma, quando a corrente medida ultrapassa um valor pré-estabelecido, o 

motor é desativado, limitando a força exercida pela prótese, evitando a quebra ou deformação de 

um objeto, tornando o movimento mais natural para o indivíduo. A prótese desenvolvida até o 

momento tem a forma de uma mão humana e foi realizada em uma impressora 3D, resultando 

num baixo custo e rapidez no desenvolvimento. Este protótipo utiliza servomotores, associados a 

fios de nylon e carretéis, que esticam e dobram os dedos dependendo do sentido de rotação dos 

motores. Como próximos passos, atualmente visamos redimensionar o tipo de motor utilizado, 

assim como o seu circuito de acionamento, possibilitando um melhor controle do torque aplicado 

aos dedos, maior agilidade e robustez da prótese. Estamos buscando também melhorar o modelo 

físico do protótipo, montando uma prótese baseada no modelo Dextrus V1.1, que apresenta 

algumas melhorias em relação à articulação dos dedos. 
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A eficiência da aplicação de defensivos agrícolas é influenciada pelas condições climáticas na 

hora da aplicação, como velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar. Nesse sentido, 

a avaliação da qualidade da pulverização no momento da aplicação é essencial para verificar a 

deposição e o tamanho de gotas sob o alvo, bem como verificar as perdas ao meio ambiente. As 

avaliações das pulverizações em campo normalmente são realizadas por meio de papéis 

hidrossensíveis, método que apresenta bons resultados, porem demanda conhecimentos técnicos 

e tempo para fazer o processamento desses papéis. Nesse sentido o objetivo desse trabalho foi 

criar um método alternativo para realizar a avaliação da qualidade da pulverização na cultura do 

milho a partir da imagem da folha da planta utilizando técnicas de visão computacional e machine 

learning. Inicialmente foi realizado duas coletas de amostras em campo para fazer a avaliação da 

aplicação, uma coleta foi realizada em uma área agrícola localizada no munícipio de São Pedro 

Do Ivaí (PR) e outra localizada no município de Godoy Moreira (PR), nas duas pulverizações 

avaliadas foi feito uma aplicação de fungicida para controle de Dalbulus Maidis (cigarrinha do 

milho). As amostras foram obtidas em diferentes pontos do talhão, sendo cada uma das amostras 

composta por papel hidrossensível e imagem da folha da planta recém pulverizada. 

Posteriormente foi realizado o escaneamento dos papéis hidrossensíveis e realizado o estudo das 

características da pulverização por meio do software gotas da Embrapa, na sequência foi atribuído 

notas de acordo com a qualidade da pulverização, posteriormente foi criado um banco de dados 

com imagens de folhas recém pulverizadas juntamente com a qualidade da aplicação. No 

treinamento os dados foram divididos em duas partes, uma parte foi selecionada para treinamento 

da rede e a outra para validação do algoritmo criado, o algoritmo de treinamento adotado foi 

baseado em redes neurais convolucionais, algoritmo que se mostrou potencial método avaliador 

da pulverização na cultura do milho. 
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O posicionamento por ponto (PP), também denominado e conhecido como posicionamento 

absoluto, proporciona a obtenção de coordenadas geodésicas instantâneas em relação ao 

geocentro de um sistema geodésico de referência. Estas coordenadas são calculadas empregando-

se as informações das efemérides dos satélites e as pseudodistâncias, medidas com o receptor de 

códigos (p. ex. C/A), com as ondas portadoras (p.ex. L1, L2, L5) e com a combinação linear 

desses. Antes do ano 2000, e com o emprego apenas do Sistema de Posicionamento Global (GPS), 

as precisões horizontais e verticais eram de 100 metros e 150 metros, respectivamente. 

Posteriormente, estas precisões horizontais e verticais eram melhores que 13 metros e 25 metros. 

Pesquisas atuais mostraram que em face das constelações existentes compostas pelo Global 

Navigation Satellite System (GNSS) e do número de satélites observados (p.ex. 31, 29, 27 e 22), 

essas precisões podem ser melhoradas. Mediante ao exposto, o estudo tem como princípio avaliar 

a precisão obtida com este método de posição para sensores de baixo custo, trabalhando no 

desenvolvimento de uma metodologia que possa aplicar correções no posicionamento e visando 

melhorar a coordenada vertical. Para esta pesquisa, foram coletadas coordenadas geodésicas com 

um sensor de baixo custo instalado em uma bóia estática, a qual foi lançada nas imediações de 

um píer, localizado na baía de Antonina, em julho de 2022. Foram registradas as coordenadas, o 

dia, o horário da observação, o número de satélites observados e o HDOP (Horizontal Diluição 

da Precisão). Mediante a uma análise, contou-se com a presença de 7 a 11 satélites da constelação 

GPS, um HDOP inferior a 1,7 metros e uma altitude geodésica de 11,6 metros a -5,5 metros, 

mostrando uma amplitude de 17,1 metros. Visando verificar a acurácia da altitude por ponto 

preciso, os dados foram coletados por um receptor geodésico (Leica 1200) e processados pelo 

programa RTKLIB, no modo relativo cinemático. Durante a análise, foi obtida uma variação da 

altitude de 1,65 metros, com uma precisão relativa inferior a 7 centímetros, também verificou-se 

que a diferença entre a altitude geodésica do cinemático pós-processado (PPK) para a altitude 

geodésica do PP ficou entre 0,48 metros e 9,46 metros. A pesquisa está em andamento, bem como 

as estratégias a serem aplicadas na metodologia. Houve um atraso na coleta de dados, acarretando 

ao atraso da geração do proposto, contudo, os novos resultados serão apresentados até a conclusão 

deste estudo. 
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O lúpulo (Humulus lupulus L.) é uma planta herbácea, trepadeira e pertencente à família 

Cannabaceae. Sua importância comercial está em suas flores femininas, onde se encontra a 

lupulina, composta por óleos essenciais e ácidos alfa e beta, que conferem o aroma e o amargor 

das cervejas. A propagação do lúpulo pode ser feita de diversas maneiras, mas é preferível e 

recomendado realizar a estaquia, por apresentar desenvolvimento mais rápido e de baixo custo. 

A utilização de bactérias do gênero Azospirillum promove o crescimento de raízes, pois em doses 

controladas, são capazes de produzir fitohormônios, assim, é comum ser usado em propagações 

através de estacas. Nesse trabalho objetivou-se realizar testes com a utilização de diversos 

sobrenadantes de Azospirillum e também com AIB (ácido indolbutírico) na produção de lúpulo 

por meio de estaquia. Foram utilizados seis tipos de sobrenadantes de Azospirillum (ABV6, IH1, 

HMO53, IH1 com triptofano, ABV5 e HMO53 com triptofano) e também hormônio sintético 

AIB, além da testemunha, na produção de mudas de lúpulo da variedade Hallertau Mittelfrüeh, 

com um total de oito tratamentos, cada um com cinco repetições. Avaliou-se o tempo de brotação, 

número de brotos, número de pares de folhas, comprimento de raiz e parte aérea e as massa fresca 

e seca de raiz e parte aérea. Verificou-se que a testemunha e os tratamentos com sobrenadantes 

IH1 e HMO53 foram os que apresentam velocidade de brotação mais rápida e o tratamento 

HMO53 com triptofano foi o mais tardio. O tratamento com AIB provocou a morte de todas as 

repetições, e os demais tratamentos não apresentaram diferença significativa entre si em relação 

ao número de brotos, número de pares de folhas, e comprimento e raiz e parte aérea. Em relação 

a massa fresca de parte aérea somente o tratamento com AIB se difenreciou dos demais. Já para 

as variáveis massa fresca de raiz e massa seca de parte aérea e raiz os tratamentos ABV6 e IH1 

com triptofano se destacaram apresentando maiores médias. Assim, pode-se concluir que a 

utilização de bactérias do gênero Azospirillum não influencia na propagação de lúpulo por 

estaquia, uma vez que a testemunha não apresentou diferenças estatísticas dos demais tratamentos 

com os sobrenadantes. 
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A aplicação de revestimentos orgânicos (tintas) e/ou a utilização de inibidores são as 

metodologias mais difundidas e com melhor custo-benefício para proteção contra corrosão. Os 

inibidores, geralmente são adicionados diretamente na matriz orgânica e apresentam como 

limitações, suas interações químicas indesejáveis e a lixiviação das espécies. Nesse cenário, pode-

se utilizar micro/nanorreservatórios que armazenam inibidores e tem ação estímulo-responsiva, 

ou seja, a capacidade de agir apenas sob demanda. O objetivo aqui é avaliar o desempenho de 

nanorreservatório do tipo hidróxido duplo lamelar (HDL), [Mn6Al3(OH)18[(HPO4²¯)2Li+]. 

nH2O, também conhecido como shigaíta, contendo os inibidores de corrosão Li+ e HPO4²¯, 

sendo esse último específico para proteção do aço AISI 1020. Esse nanorreservatório foi 

caracterizado quanto à estrutura (difratometria de raios X-DRX), morfologia (microscopia 

eletrônica de varredura-MEV) e composição (espectroscopia de emissão atômica por plasma 

acoplado indutivamente-ICP/OES). Os testes de corrosão em solução de NaCl (0,05 mol/L) pura 

ou contendo o íon HPO4²¯  livre ou intercalados no HDL, por 14 dias, utilizando a técnica de 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Pelos difratogramas dos HDLs foram 

analisadas a presença de cristalinidade e a distância basal, que auxilia na identificação de ânions 

(e cátions) intercalados. Observou-se que o HDL-shigaíta reagiu com o meio salino, pela presença 

de contaminantes, possivelmente CO3²¯, Cl¯ e Na+, corroborando com os dados de ICP, que 

indicaram um aumento de ~ 50% de [Na+] e uma redução de ~60% de [Li+] no espaço 

interlamelar. Também houve a alteração das distâncias basais de 10,80 Å para 10,68 Å, após o 

período de imersão. As micrografias apresentaram morfologia típica dos cristais de HDL: 

plaquetas empilhadas em forma hexagonal. Quanto aos testes de corrosão houve um aumento de 

1,05 para 1,28 kOhm.cm2 na resistência de polarização em solução salina, por 7 dias. Isso devido 

a capacidade do HDL-shigaíta liberar as espécies inibidoras sob demanda, simultaneamente com 

a captura de íons cloreto e sódio, reduzindo a concentração desses íons agressivos no meio. Nesse 

caso, o inibidor HPO4²¯ liberado interage com a superfície do aço formando um complexo a base 

de íons ferro e fosfato que atua como camada protetora, retardando ou impedindo as reações 

anódicas e aumentando a resistência à corrosão. Tais características indicam que o HDL-shigaíta 

é eficiente e inovador nanorreservatório para a utilização em revestimentos inteligentes para 

proteção anticorrosiva do aço AISI 1020. 
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A preocupação com saúde e bem-estar está cada vez mais presente na vida da população, isso 

resulta em uma tendência na mudança do hábito alimentar do consumidor, que busca alimentos 

saudáveis que proporcionem uma melhor qualidade de vida. O aumento da procura por alimentos 

hidropônicos é um indício desta propensão. Dentre os sistemas hidropônicos, o sistema horizontal 

é o mais popular, mas para situações onde tem-se pouco espaço disponível ou é necessário um 

maior aproveitamento, o sistema vertical apresenta-se como uma solução que maximiza o uso da 

área e reduz custos. O presente trabalho tem por objetivo analisar o escoamento da solução 

nutritiva a partir de diferentes difusores. Um modulo simulador será construído com 4 torres 

verticais de PVC utilizando sistema NFT (Nutrient Filme Technique) para o cultivo de alface. 

Cada torre é constituída por um tubo de PVC com 145mm de diâmetro e fendas laterais para 

introdução das hortaliças, que serão alimentadas com solução hidropônica. Esta solução nutritiva 

passa pelo difusor e é guiada até as raízes das plantas. Serão confeccionados 4 diferentes difusores 

com a mesma área de vazão que estarão acoplados na parte superior das torres. O projeto possuirá 

um sistema de recirculação de água (RAS), que reciclará a solução, com envio até o topo da torre 

por bomba. Os protótipos dos difusores desenhados e modelados tridimensionalmente, utilizando 

Autodesk Fusion 360, para fabricação através do processo de manufatura aditiva (impressora 3D). 

As variáveis de desempenho vegetal das plantas serão confrontadas com os tipos de difusores 

para examinar seu impacto no crescimento dos vegetais. Tente-se a buscar uma alternativa para 

otimizar e aumentar a produtividade por m², visando a implantação em locais com pouco espaço 

disponível e otimizar um sistema que pode ser aquapônico. 
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Aprofundando-se no universo das tecnologias de construção em madeira e explorando um pouco 

do discurso open source, esta pesquisa estudou a WikiHouse, tecnologia recente da última década 

que para além de ter inovado na construção, propôs repensar a forma de arquitetos projetarem e 

seu papel na sociedade. Sendo open source, a WikiHouse é universal, disponível para todos ao 

redor do mundo. Com madeiras simples como o compensado e o OSB, pouca ou nenhuma 

formação técnica em construção civil e um fabricante local com CNC router, pode-se construir 

edificações de pequena escala de forma rápida e prática. O estudo também abrangeu a evolução 

recente do sistema denominado WikiHouse Skylark. Baseado nos mesmos princípios de 

fabricação, liberdade de acesso e de criação, o novo sistema propõe simplificar ainda mais seu 

antecessor, reduzindo as peças da construção aos elementos mais simplistas de uma edificação: 

as paredes (WALLS), o piso (FLOORS) e a cobertura (ROOFS). Com essa evolução e 

simplicidade, a dissociação entre estrutura e vedação do sistemas desaparece, a modulação fica 

mais clara, é como unir sucessivamente pórticos constituídos por estes três elementos. Com base 

em estudos já produzidos, estudos de caso de projetos construídos e dos manuais disponibilizados 

virtualmente pela equipe idealizadora do sistema, esta pesquisa buscou mapear as especificidades 

do sistema construtivo e gerar um produto de divulgação científica que sirva de modelo didático 

para estudantes e população geral. A partir de conceituação teórica que resgata os princípios do 

movimento open source, o desenvolvimento da WikiHouse (inclusive no Brasil) e da investigação 

do novo modelo WikiHouse Skylark, criou-se um compêndio didático e simplificado do sistema, 

para então, a partir da pesquisa exploratória, ter-se embasamento para execução de produtos 

gráficos e maquetes para divulgação científica. 
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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 (CC). 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 CV da polpa de açaí (como possível etapa inicial da liofilização), comparando as 

cinéticas de secagem de amostras submetidas ao CV e CC, e a qualidade do pó obtido por meio 

do teor de antocianinas totais e da capacidade redutora total (compostos fenólicos). Para a 

realização dos experimentos, foram utilizadas amostras de polpa de açaí médio na espessura de 5 

mm (~27 g). O CV e a liofilização foram realizados em um liofilizador de bancada (Pmín = 12,52 

Pa) e o CC em câmara fria a -53°C com posterior transferência da amostra para secagem no 

liofilizador. A taxa de congelamento das amostras submetidas ao CV (15,97 °C/min) foi maior 

que a observada para o CC (0,22 °C/min), proporcionando uma redução no tempo de 

congelamento de 95,17%. Ademais, com o CV, o tempo de liofilização teve redução de 12,95 

horas quando comparado com a amostra congelada por CC, em decorrência da matriz 

extremamente porosa formada durante o resfriamento evaporativo. Com relação à caracterização 

do pó obtido, o teor de antocianinas totais foi 1,23 vezes maior nas amostras submetidas ao CV, 

enquanto o teor de compostos fenólicos (capacidade redutora total) foi 1,20 vezes maior em 

comparação com as congeladas convencionalmente. Assim, é evidente que o congelamento a 

vácuo apresenta vantagens em relação ao tempo de processo e à qualidade do produto obtido, 

podendo ser uma alternativa viável para diminuir os custos de secagem por liofilização. 
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O atuador eletromagnético é um dispositivo que apresenta baixo consumo de energia, utiliza um 

sistema de bobinas eletromagnéticas, bem como a ausência de vibrações e ruídos característicos 

do sistema hidráulico, exemplo, mancais magnéticos com rotores inteligentes. Este trabalho tem 

como objetivo a simulação, construção e testes de um atuador eletromagnético ótimo. Além disso, 

desenvolveu-se uma função monoobjetivo para maximizar a força de um atuador eletromagnético 

ainda na fase do projeto, assim como a construção e teste dos mesmos. Desta forma, as simulações 

computacionais possibilitam a análise antecipada do funcionamento do atuador antes da 

construção do protótipo, possibilitando assim que ajustes e modificações possam ser realizados 

no projeto ainda na fase de construção. Deste modo, usou-se um algoritmo de otimização, sendo 

a Otimização por Enxame de Partículas - PSO (Particle Swarm Optimization) o método escolhido, 

para otimizar o atuador eletromagnético. Então, os parâmetros encontrados após a otimização 

foram usados na construção de uma nova bobina e entreferro para o atuador, de modo a obter um 

melhor resultado no projeto. Com os novos valores dos parâmetros do atuador ótimo, o mesmo 

foi simulado e comparado com os valores analíticos, por fim, o dispositivo foi construído e testado 

em um equipamento de testes. Na fase do projeto do atuador, optou-se pelo uso de uma ferramenta 

computacional de uso público para simular o dispositivo eletromagnético, a ferramenta escolhida 

foi o FEMM (Finite Element Method Magnetics). De modo a realizar testes nos atuadores 

construídos, foi desenvolvido um aparato que foi utilizado para realizar as medições da força dos 

atuadores. Já para o “design” do equipamento de testes, foram usadas ferramentas de modelagem 

3D gratuita para estudantes, assim como uma impressora 3D para a construção das peças usadas 

no teste. Nos resultados analíticos e simulados, as forças eletromagnéticas e as perdas no cobre 

do enrolamento do atuador não ótimo e ótimo são apresentadas, bem como a energia e as 

densidades de fluxos magnéticos no núcleo e no entreferro. Por fim, são apresentados os 

resultados dos testes conduzidos no equipamento de testes. 
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A denominação geral de Material Particulado (MP) abrange um conjunto de poluentes 

constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso 

na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de emissão de MP para a 

atmosfera incluem os veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, 

ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O MP está largamente associado a efeitos adversos 

à saúde humana e degradação do meio ambiente. Nesse sentido, em que é de extrema importância 

monitorar as concentrações de MP, o crescimento recente em redes de sensores de baixo custo, 

como o PurpleAir, está proporcionando uma maior cobertura espacial de dados de qualidade do 

ar. Dessa forma, o presente estudo busca analisar as concentrações de MP2,5 obtidas de 6 sensores 

PurpleAir instalados na cidade de Curitiba-PR e um sensor na região metropolitana, em Araucária. 

Em Curitiba, os sensores estão presentes nos bairros: Bairro Alto, Santa Felicidade, Jardim das 

Américas, Novo Mundo, Cidade Industrial e Tatuquara. Os dados brutos foram baixados 

diretamente no repositório de dados da PurpleAir, em formato csv, na sequência utilizou-se um 

código desenvolvido em Python para seu processamento e análise. Nesse estudo o período 

amostrado nas estações é de março de 2021 a março de 2022, com exceção do ponto de Araucária, 

que se analisou até janeiro de 2022 pois houve problemas com o sensor. Os principais resultados 

alcançados indicam que as maiores concentrações médias de MP2,5 para o período ocorreram na 

CIC (10,74 µg/m³) e em Araucária (11,88 µg/m³), o que era esperado, visto que estão localizados 

relativamente próximos de diversas indústrias e empresas que são potenciais fontes de emissão, 

como a Cocelpa e a Refinaria da Petrobrás.  Além disso, nessas regiões observou-se a presença 

de muitos outliers, em todos os meses amostrados, o que pode indicar máximos de poluição 

devido ao MP. Em contrapartida, os pontos localizados nos bairros Jardim das Américas, Bairro 

Alto e Novo Mundo apresentaram concentrações médias mais baixas: 7,56; 7,69 e 7,77 µg/m³, 

respectivamente, visto que são bairros essencialmente residenciais. Com esses dados, também foi 

possível estimar o risco relativo de mortalidade para os moradores das regiões, sabendo que 

segundo a OMS, existe um risco relativo de 8% para cada 10 µg/m³ acima do limite de 5 µg/m³ 

(nível anual médio). Conclui-se que as regiões com níveis mais elevados de poluição por PM2,5, 

consequentemente possuem maior risco relativo de mortalidade (5,5% em Araucária).  
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Os processos térmicos estão presentes há décadas na indústria de alimentos e têm importância 

fundamental para a segurança dos alimentos e a garantia da manutenção da saúde dos 

consumidores. Além destes, promovem ainda o aumento da vida útil do alimento pela eliminação 

de micro-organismos deteriorantes. O desenvolvimento de novas tecnologias tem levado a 

processos emergentes, que podem ser térmicos (como aquecimento dielétrico – micro-ondas) ou 

não-térmicos (como ultravioleta de banca C – UV‑C). Estes têm apresentado grandes 

possibilidades para aplicação na área alimentícia, podendo garantir a mesma efetividade que os 

processos térmicos convencionais. O leite, matéria-prima de origem animal escolhida para este 

estudo, é versátil e possui características complexas próprias, sendo um meio propício ao 

desenvolvimento de micro-organismos devido à sua composição. O leite e seus derivados estão 

inseridos na alimentação diária humana por possuir componentes essenciais a uma dieta saudável, 

como cálcio e proteína, além de ser economicamente viável ao público. Diante disso, o presente 

trabalho teve por objetivo descrever com diferentes modelos matemáticos a inativação de micro-

organismos inoculados em leite UHT utilizando uma tecnologia emergente não-térmica. Os 

micro-organismos analisados foram Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, e Escherichia coli submetidas a exposição de luz UV-C. Os dados 

experimentais foram obtidos da literatura, aos quais foram ajustados os modelos preditivos 

Weibull e bifásico a fim de descrever o comportamento dos micro-organismos e estimar seus 

parâmetros durante o processo de inativação. O artigo de referência ajustou apenas o modelo log-

linear aos dados, sendo que os ajustes apresentaram valores de R² para S. Typhimurium, L. 

monocytogenes, S. aureus, e E. coli de 0,63, 0,91, 0,74, e 0,92, respectivamente, sendo 

considerados insatisfatórios. Os modelos de Weibull (R² igual a 0,97, 0,99, 0,98, e 1,00, e RMSE 

igual a 0,189, 0,044, 0,093, 0,009, respectivamente) e bifásico (R² igual a 0,98, 0,99, 0,99, e 0,99, 

e RMSE igual a 0,141, 0,0498, 0,068, 0,0082, respectivamente) descreveram melhor o 

comportamento microbiano. Observou-se que a luz UV-C aplicada com o objetivo de inativação 

apresentou resultados significativos e promissores, e que os modelos matemáticos ajustados 

foram aptos a descrever as cinéticas de inativação das bactérias S. Typhimurium, L. 

monocytogenes, S. aureus, e E. coli, que possuem resistências específicas à inativação por luz 

UV-C. 
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O cultivo protegido é uma maneira eficaz de garantir produtividade e rentabilidade ao produtor 

que o utiliza, pois por meio dessa técnica é possível mitigar fatores negativos para a planta como, 

por exemplo, clima impróprio, pragas e doenças. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais 

de frutas, apresentando, além disso, expressivo cultivo de olerícolas e floríferas, culturas 

dependentes da produção de mudas para cultivo. Nesse sentido, a subirrigação é um método de 

irrigação que se adapta bem ao cultivo protegido, pois faz uso do fenômeno físico da capilaridade 

para elevar e manter a umidade na zona radicular das plantas, sem a necessidade de grandes rêgas. 

Visando essas características e a melhoria de produtividade dentro da cadeia de cultivo protegido, 

o objetivo deste trabalho foi estudar, planejar e construir estruturas de apoio ao cultivo protegido 

de plantas. Assim, foi criado um sistema de irrigação por inundação e drenagem (subirrigação) 

para garantir o controle da umidade no substrato durante o processo de germinação de sementes 

e formação inicial de mudas, além de reduzir a mão de obra empregada para a rêga manual. Para 

tanto, realizou-se a instalação hidráulica dentro da casa de vegetação, por meio de encanamento 

de policloreto de vinila (PVC), para conduzir a água até os módulos de irrigação, confeccionados 

em acrílico e cortados a laser nas medidas de 80 cm de comprimento, 55 cm de largura e 6 cm de 

altura de borda, com inclinação em direção ao centro da peça onde haverá um furo para drenagem 

da água. Esses módulos farão a retenção e vazão da água de irrigação e conterão as bandejas de 

semeadura, sendo que a capacidade de produção é de cerca de 150 mudas simultaneamente em 

cada um. O sistema detectará a redução da umidade no substrato por meio de sensores, 

determinando se está adequada à germinação de sementes, acionando assim a irrigação. Em 

contrapartida, quando a umidade for suficiente, o sistema fará a drenagem da água do módulo 

para um reservatório externo, possibilitando reuso da água drenada. Embora a confecção dos 

módulos ainda esteja em fase final de acabamento, os testes iniciais indicaram o funcionamento 

correto no que se refere ao material de fabricação e à retenção e escoamento da água. 
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Herbicidas são compostos agroquímicos utilizados para o controle de plantas indesejadas, 

também conhecidas como ervas daninhas, que afetam diferentes culturas agrícolas. Além do 

desenvolvimento de resistência à ação herbicida pelas espécies daninhas, causado pelo uso 

excessivo destes produtos, há uma crescente preocupação com o impacto ambiental e na saúde 

humana e animal resultante do seu uso. Os problemas ambientais associados ao uso em grande 

escala destes compostos tornam necessário o desenvolvimento de novos produtos, que sejam 

eficazes e seguros ao ambiente e organismos não-alvo. As reações multicomponentes são 

metodologias sintéticas amplamente difundidas, em vista das características de eficiência 

energética, facilidade operacional e menor geração de resíduos. A reação de Ugi é uma reação de 

multicomponente, em que uma amina, um ácido carboxílico, um aldeído e um isocianeto reagem 

entre si em proporções equimolares para gerar α-acilaminocarboxamidas. Desta forma, este 

trabalho teve como objetivo a síntese de compostos de Ugi derivados de matéria prima oriunda 

de ácidos graxos comuns em oleaginosas convencionais, visando testes de atividade herbicida. 

Inicialmente, as aminas aromáticas e alifáticas foram convertidas nas respectivas formamidas, na 

presença de cloroformiato de etila, em condições de refluxo por 24 h. As formamidas foram 

obtidas em rendimentos superiores a 95% e submetidas à etapa seguinte sem necessidade de 

purificação. A obtenção dos isocianetos aromáticos foi realizada na presença de PPh3, iodo, Et3N 

e DCM como solvente por 2-4 h. Para o isocianeto alifático foi utilizado piridina, p-TsCl em 

DMC por 2 h de reação, fornecendo os compostos de interesse em rendimentos que variaram de 

78 a 90%. A formamida sintetizada a partir da 2-bromo-6-aminopiridina foi obtida e 

caracterizada, porém demonstrou rápida degradação, sendo necessária outra metodologia para a 

obtenção do isocianeto derivado deste material. Os demais isocianetos foram caracterizados por 

RMN de 1H e 13C, apresentando sinais compatíveis com a literatura. De posse destes precursores, 

os mesmos foram empregados na reação tetracomponente de Ugi, na presença dos demais 

componentes: isovaleraldeído, ácido 2,4-diclorofenoxiacético e benzilamina. A reação foi 

conduzida à temperatura ambiente, por 48 h, fornecendo os compostos de interesse em 67% de 

rendimento. Para os próximos passos, será sintetizado o isocianeto partir derivado da amina-2-

bromo-6-aminopiridina, para que possa ser empregado na reação de Ugi. 
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O efeito da poeira em células fotovoltaicas orgânicas (OPV) é um campo de conhecimento 

emergente, especialmente quando comparados aos painéis inorgânicos, como os dispositivos à 

base de silício. Apesar de ser um recente tópico de pesquisa, faltam resultados que demonstrem 

efeitos significativos em sua vida útil e eficiência. Neste trabalho, apresentamos um estudo 

abrangente sobre o acúmulo de poeira em painéis OPV “comerciais” impressos em substrato PET. 

O acúmulo de poeira sobre os substratos submetidos à impermeabilização com o produto NT70, 

bem como a busca de uma resolução eficiente em termos de limpeza e manutenção. A 

transmitância óptica (UV-Vis) e as medições de fotocorrente foram realizados, analisando a 

eficiência do dispositivo ao longo de um ano. Além disso, o substrato interação com diferentes 

solventes utilizados em produtos de limpeza e a influência de temperatura foram analisadas para 

observar mudanças estruturais e morfológicas. Os OPV’s testados foram doados pela Sunew e 

instalados em Curitiba, capital do Paraná, estado do sul do Brasil, tornando este estudo promissor 

quando se trata de aplicação em dispositivos. Para isso, os painéis foram instalados no topo de 

uma estação tubo de ônibus com exclusivo desenho curvo e também em um terraço no topo de 

um edifício, a fim de verificar a influência da proximidade com a poluição e sua relação com as 

medições de fotocorrente e acúmulo de poeira. A proximidade com a poluição afeta diretamente 

o acúmulo de poeira e diminuição da transmitância óptica e eficiência, uma vez que o painel no 

terraço apresenta 7% mais transmitância e maior taxa de recuperação após o procedimento de 

limpeza e dispensa o tratamento de impermeabilização. Em relação aos solventes, apenas álcool 

isopropílico e água não degradam os painéis, que também suportam até 100 °C. 
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Peptídeos bioativos são compostos que podem ser de proteína animal e vegetal, as quais tem sua 

obtenção por processos como síntese química, fermentação e hidrolise, sendo a mais utilizada e a 

qual usamos para realização das análises. A pesquisa tem como objetivo a obtenção de 

hidrolisados proteicos da Pereskia aculeata, a ora-pro-nóbis, a qual tem muitos benefícios para 

saúde, por sua alta taxa nutritiva, porém seu melhor destaque é pela alta concentração de proteína 

em folhas secas, podendo variar de 17 a 32%. O processo de hidrolise foi realizado através de 

cinco experimentos, tendo variação de enzima, quantidade de água e massa da folha seca. 

Contudo, as hidrolises foram levadas colocadas no banho maria a 60°C, com isso foi adicionada 

enzima (alcalase) e agitado por 1 hora mantendo a temperatura. Para analise de peptidios, foi 

empregada 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 dita por Poliseli (2021). Com isso, houve a realização da hidrolise, na qual as 

amostras foram secadas a 105°C, buscando uma variação de resultado de 20 a 30% de 

concentração de proteina pelo processo de analise de nitrogenio (Kjeldhal) e comparando e 

ajustando os dados com o grau de hidrolise a concentração tera que se manter ou ainda se mostrar 

mais intensa por ter a ação da enzima, como descrito na literatura. Por fim, pode serencontrado 

uma concentração relevante depeptideos bioativos no produto da hidrolise, os quais serão muito 

importantes para industria de alimentos, em setores alimenticios como forma de tempero, 

complemento alimentar e suplemento, como exemplo o Whey que seria o soro do leite, 

hidrolisado de ora-pro-nobís tera semelhança porem é uma alternativa vegana. 
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Por conta do crescente avanço tecnológico de componentes eletrônicos, faz-se oportuno a adoção 

de soluções inovadoras no campo da Tecnologia Assistiva (TA) levando em conta o 

favorecimento do acesso às tecnologias ao público geral. Esta possibilidade se dá pela descoberta 

de novos materiais em conjunto com aperfeiçoamento de novas técnicas de fabricação em 

dispositivos eletrônicos. Dentro deste contexto o emprego de sensores capacitivos em conjunto 

com unidades computacionais foi sendo melhorado ao longo do tempo e têm se tornado acessível 

economicamente em parte por conta da produção em larga escala. Assim, esse artigo tem como 

objetivo apresentar uma alternativa de implementação da leitura de sensores que integram um 

dispositivo audiotátil aos quais têm por finalidade enviar sinais elétricos para uma unidade de 

processamento que interpreta os dados recebidos pelos sensores capacitivos e retorna ao usuário 

um feedback auditivo. Os sensores precisam ser acoplados a uma imagem tátil manufaturada por 

impressão 3D composta de material condutivo, confeccionada com a finalidade de permitir que 

os sensores identifiquem o toque em regiões especificas da imagem. A avaliação e escolha dos 

componentes necessários foi fundamentada em uma revisão bibliográfica sistemática. A busca foi 

feita nas bases de dados CAPES, Scielo, Web of Science, Scopus e Google Acadêmico visando 

trabalhos publicados nos últimos 5 anos. A busca teve foco em identificar e comparar soluções 

utilizadas em aplicações semelhantes, do mesmo modo adquirir mais conhecimento a partir de 

publicações que abordam a implementação de sensores capacitivos em diversas aplicações. Desta 

maneira foi possível avaliar e comparar as possíveis soluções e por fim selecionar as peças mais 

adequadas para a implementação no dispositivo audiotátil de acordo com as necessidades do 

dispositivo e valor comercial das peças. Com base nos trabalhos pesquisados foi definido a 

utilização de um microcontrolador eletrônico adequado para o protótipo considerando seu 

emprego simplificado e extensa base de dados a respeito de sua utilização em uma infinidade de 

aplicações semelhantes à de interesse. Também foram selecionados os sensores e módulos 

eletrônicos que atuarão em conjunto. Com o resultado foi possível especificar uma possível 

maneira de implementação e compreender melhor a utilização de capacitores e elaborar hipóteses 

a respeito de sua implementação. Logo, conclui-se que a implementação é viável, porém ainda 

esbarra em algumas variáveis não abordadas de maneira explícita nos artigos. 
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Conforme a NBR 6118:2014, as estruturas de concreto devem ter vida útil de no mínimo 50 anos, 

ou seja, devem permanecer por 5 décadas sem apresentar problemas patológicos. Contudo, há 

diversos fatores agravantes que podem comprometer a durabilidade dessas estruturas, como por 

exemplo a má execução da obra, o uso de cimento de baixa qualidade, o nível de agressividade 

do ambiente onde a edificação está localizada e muitos outros. Diante desse problema, 

pesquisadores tem buscado cada vez mais meios de deixar o concreto mais durável, para resistir 

a esses imprevistos. Entretanto, os danos que a estrutura sofrerá não depende somente da 

qualidade do concreto. Como dito no parágrafo anterior, muitas vezes a mão de obra 

desqualificada pode vir a comprometer a resistência da construção. Portanto, para que a estrutura 

não seja completamente comprometida, é comum que sejam realizados reparos nos pontos de 

risco da mesma. Sistemas de reparo devem ser projetados e executados de forma excelente, uma 

vez que o local reparado será um possível foco de nova falha da construção. Por isso, a escolha 

do material a ser usado é a decisão mais importante em um projeto de reparo, pois ele deve ter 

grande resistência mecânica, alta compatibilidade com o substrato e, dependendo do local onde 

será realizado o reparo, deverá ter elevada trabalhabilidade. A durabilidade do reparo dependerá 

da aderência entre a argamassa de escolha e o substrato de concreto. Além disso, também deve-

se dar ênfase às propriedades da mesma, pois conforme o ambiente ao que a recuperação estará 

submetida, a estrutura poderá solicitar com maior urgência uma propriedade específica. Pensando 

em aumentar a eficiência de argamassas de reparo, foi tomado como objetivo desse trabalho 

avaliar a influência da adição de nano materiais nas seguintes propriedades dos materiais 

reparadores:  elasticidade, retração, fluência, resistências à compressão e à tração. O foco foi o de 

aumentar a eficiência das argamassas a serem utilizadas em reparos sujeitos ao desgaste erosivo 

hidráulico e variações térmicas. Os nano materiais incorporados nas argamassas de reparo foram 

o óxido de grafeno e a sílica ativa, sendo também testada a ação da sonificação (método para 

forçar a dispersão das partículas aglomeradas) sobre elas. 
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As armadilhas de sedimentação são instrumentos utilizados para realizar o estudo 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 e taxas de sedimentos dos materiais coletados pela armadilha. Realizou-se esse método 

de estudo no reservatório do Passaúna (RMC). A perda de volume útil e o acúmulo de nutrientes 

nesta represa podem prejudicar o abastecimento da região. Com o intuito de avaliar o fluxo de 

deposição do sedimento e sua variação espaço-temporal, utilizou-se 5 armadilhas de sedimento 

ao longo do reservatório. Os equipamentos utilizados são constituídos de PVC e apresentam 

relação de aspecto de 11:1 (altura/diâmetro). Sua estrutura consiste em uma estrutura central 

(PVC), com 2 tubos transparentes, dispostos verticalmente. Contém 2 mangueiras plásticas de 

extravasamento e 2 recipientes de amostras, ambos conectados nas extremidades inferiores dos 

tubos transparentes. Este modelo da armadilha foi desenvolvido com base em estudos anteriores, 

associando a geometria das armadilhas com sua eficiência e capacidade de obter amostras de 

sedimentos, proporcionando a menor ressuspensão interna possível. Na análise das taxas de 

sedimentação, observou-se que a variação no espaço tem maiores taxas a partir da entrada do rio 

diminuindo gradualmente até a jusante na barragem (5,80−0,01 cm/ano). Além disso, descartou-

se as amostras da superfície, pois elas não apresentaram contribuição com massa relevante para 

os sedimentos, então ajustou-se as ao fundo. Para a determinação da taxa média de sedimentação 

realizou-se 4 abordagens, a partir dos dados obtidos por Ono (2020): por média aritmética, 

resultando em 43,71 g/m2dia, pela média ponderada pelas áreas de influência de cada armadilha, 

29,49 g/m2dia - com esse fluxo médio, calculou-se o tempo médio de vida útil do reservatório, 

que resultou em 315 anos. E as outras 2: calculadas as taxas por média geométrica, que resultou 

em uma taxa de 12,89 g/m2dia, e harmônica, resultando em 6,61 g/m2dia. Para esses valores, um 

tempo médio de vida útil de 793 anos seria alcançado, muito acima do observado por outros 

métodos empregados no mesmo reservatório (Ecobatimetria, Acústica, Testemunho). Portanto, 

observou-se que com essa pequena quantidade de pontos e uma grande variação longitudinal, a 

média ponderada é a que mais corresponderam ao esperado. Em suma, o equipamento traz uma 

metodologia simples e barata para uma estimativa robusta da massa de sedimentos em deposição. 
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As crescentes preocupações ambientais têm aumentado a demanda por materiais sustentáveis com 

alta resistência mecânica nos últimos anos. Na mesma proporção, o interesse pela aplicação da 

nanocelulose, um biomaterial que apresenta características únicas, como alta resistência 

mecânica, transparência óptica, baixa toxicidade e biodegradabilidade tem crescido. Inúmeras 

pesquisas abordam estruturas de celulose (fibras, nanofibrilas, cristais entre outras) para diversas 

aplicações industriais. Devido ao aumento da área superficial, em escala nanométrica, as 

nanofibrilas apresentam aspectos estruturais e físicos únicos que lhes conferem propriedades de 

tração, óptica, elétrica e química distintas de suas contrapartes macroscópicas. Nesse contexto, as 

nanoceluloses têm sido estudadas como biopolímeros de alta tecnologia para aplicação em vários 

materiais, principalmente para desenvolvimento de filmes com o intuíto de substituir 

gradativamente o plástico. O objetivo desta iniciação científica foi analisar a aplicação de 

polietileno glicol em celulose microfibrilada (CMF) de Pinus sp. com adicional de amidos de 

trigo e milho em filmes distintos com a finalidade de aumentar a resistência e viabilizar o uso 

dessa embalagem em alimentos. Foi utilizado CMF 2% produzida no moinho Microprocessador 

Super Masscolloider Masuko Sangyo na UFPR, os filmes foram produzidos com um funil de 

porcelana com uma película de nylon com o auxílio de uma bomba de vácuo com compressor 

Prismatec 131 2VC, a gramatura escolhida foi 40g/m². Os resultados demonstraram que, com a 

adição dos amidos e do polietileno glicol, foi observado maior eficácia nas propiedades mecânicas 

(resistência à rasgo, tração, torção, arrebentamento e passagem de ar). De modo geral, os 

resultados apresentam-se satisfatórios, de modo que possa ser embutido em embalagens de 

cosméticos, embalagens de delivery. 
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O processo Directed Energy Deposition (DED) se trata de uma técnica de manufatura aditiva, 

onde as peças são fabricadas a partir da sobreposição de camadas, usualmente utiliza-se como 

fonte de calor o arco elétrico e também feixes de energia de alta densidade. Existe ainda, possíveis 

variações de material de adição, como por exemplo arame ou pó metálico. Um desses processos 

é o plasma com arco transferido (PTA), que é reconhecido por ser um processo utilizado em 

operações de revestimentos de superfícies, garantido boas propriedades, como por exemplo: um 

bom acabamento superficial, uma menor diluição e uma melhor molhabilidade quando 

comparados com seus precursores. Além disso proporciona um bom elo entre substrato e metal 

depositado. Portanto, é necessário obter deposições de cordão único contínuas e livres de defeitos 

para então produzir paredes de múltiplas camadas e geometrias mais complexas. O uso de PTA 

para deposição de multicamadas, como um processo DED, oferece diversas vantagens, para as 

quais é necessário conhecer a influência dos parâmetros de processamento. Este estudo aborda os 

efeitos da corrente e velocidade de deposição na geometria de cordões de aço AISI 316L no 

processo de PTA-DED. Ainda, as relações entre os parâmetros do processo, microestrutura e 

dureza são identificadas e discutidas. Com base em métodos de projeto de experimento (DoE), 

paredes de cordão único de AISI 316L foram depositados sobre substrato AISI 304L, variando 

dois fatores, corrente de deposição (4 níveis) e velocidade de deposição (3 níveis), totalizando 12 

conjuntos de parâmetros. Na análise estatística realizada, foi identificado que a velocidade e a 

corrente têm efeitos significativos sobre a diluição. Uma maior velocidade resulta em uma 

diluição menor, enquanto uma corrente de deposição maior resulta em uma diluição maior. Os 

resultados também revelaram que ambos os parâmetros de deposição afetaram muito a 

molhabilidade, tal qual a geometria do depósito. Este estudo forneceu uma boa predição da 

geometria, microestrutura e dureza dos cordões depositados, o que pode garantir um maior 

controle na deposição de multicamadas e em formas mais complexas. 
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A ascensão da manufatura aditiva enquanto processo de fabricação amplamente difundido no 

cenário global ainda é um fenômeno recente e, por isso, delinear métodos de análise e controle de 

qualidade de produtos impressos em 3D atualmente ainda se mostra um grande desafio no âmbito 

da ciência e da pesquisa. Essa tarefa torna-se ainda mais árdua quando delimitada ao campo das 

próteses, órteses e tecnologias assistivas no geral, visto que são produtos que idealmente precisam 

atingir um grau aceitável de qualidade – em todas as suas etapas de produção e implementação – 

a fim de propiciar a melhor experiência e funcionalidade possíveis ao usuário. Visando contribuir 

com o importante e necessário avanço científico do cenário exposto, essa pesquisa propôs uma 

revisão bibliográfica sistemática de normas técnicas nacionais e – principalmente – internacionais 

com o intuito de classificar adequadamente os tipos de órteses – elencando utilidade, função e 

outros aspectos relevantes. Objetivando correlacionar engenharia mecânica com as abordagens 

do design inclusivo e da ergonomia centrada no usuário, buscou-se também esquematizar os 

requisitos e métodos de teste vigentes, os quais demonstram-se importantes para garantir a 

qualidade e a devida operacionalidade do produto sob as condições dinâmicas e esforços 

mecânicos atuantes. Resultante disso, identificou-se uma debilidade à nível nacional em conduzir 

a adequação dos projetos de órteses à tais normas técnicas, visto que muitas dessas sequer são 

traduzidas ou adaptadas ao contexto brasileiro. Espera-se, portanto, que a presente pesquisa 

permita difundir academicamente um conhecimento sistematizado sobre o assunto referido, bem 

como propiciar e incentivar a implantação de uma cultura de análise rigorosa de qualidade no que 

tange a fabricação de órteses via manufatura aditiva. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1687 

AVALIAR A EFICIÊNCIA DO PROTÓTIPO DE RESFRIAMENTO DE 

DISPOSITIVOS MÓVEIS NO POSICIONAMENTO GNSS 

Nº 202212539 

Autor(es): Luis Fernando Ditzel Ferraro 

Orientador(es): Claudia Pereira Krueger 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI CNPQ 

Palavras-chave: Dispositivo Móvel, Posicionamento Gnss, Superaquecimento 

 

Esta pesquisa teve como premissa verificar a eficiência do protótipo de resfriamento desenvolvido 

pelo Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia - LAGEH, que possibilita o emprego de 

dispositivos móveis no posicionamento GNSS. No entanto, tendo em vista que o protótipo está 

em fase final de desenvolvimento, optou-se em realizar duas análises referentes ao efeito do 

multicaminho a partir de coletas de dados via o smartphone. A primeira análise avaliou a 

performance do Atenuador do Efeito do Multicaminho (AEM-LAGEH) . A segunda análise, 

verificou a possível interferência de uma capa protetora de material plástico transparente que 

possibilita envolver o aparelho, protegendo-o da água. O smartphone foi posicionado de modo 

estático e uma placa de alumínio foi utilizada para induzir o efeito do multicaminho. O dispositivo 

móvel selecionado foi o Xiaomi Mi 8 que possui um sensor GNSS de dupla frequência e é capaz 

de fornecer dados GNSS brutos. Utilizou-se o aplicativo Geo++ RINEX Logger para armazenar 

os dados RINEX. Três campanhas foram realizadas. O programa TEQC - Translate Edit Quality 

Check foi utilizado para quantificar o nível de variação média do efeito do multicaminho na 

estação. Além disso, os arquivos RINEX foram submetidos para o pós-processamento pelo 

método de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) a partir do serviço online gratuito IBGE-PPP. 

Quando comparadas as Campanha 2, onde utilizou-se o AEM-LAGEH e a Campanha 1, em que 

não se utilizou nem o AEM-LAGEH nem o Protetor plástico, observou-se uma melhora de 39% 

referente à onda portadora L1. Por outro lado, para a onda portadora L5 notou-se que houve uma 

piora de aproximadamente 10%. Foi possível perceber que na Campanha 2 houve uma melhora 

de 88% na acurácia planimétrica (2D) e 81% na planialtimétrica (3D). Em seguida, foram 

realizadas as mesmas análises descritas anteriormente para se verificar a possível interferência do 

Protetor Plástico no posicionamento GNSS. Considerando a Campanha 3 (AEM-LAGEH + 

Protetor Plástico), houve uma piora de 1,2% na L1 quando comparado com a campanha 2 (AEM). 

Já em relação à L5 evidenciou-se uma melhora de 5,9%. A acurácia 2D foi prejudicada e uma 

diferença de 8,2 centímetros foi observada e na 3D uma diferença de 6,5 centímetros. Concluiu-

se que o AEM-LAGEH contribuiu significativamente para minimizar os efeitos do multicaminho 

na L1 e que o Protetor Plástico não degradou significativamente a qualidade do posicionamento 

GNSS e os objetos avaliados poderão compor o protótipo de resfriamento futuramente. 
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Os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) são uma alternativa de intensificação de 

uso de áreas agrícolas, reconhecidos como alternativa de produção sustentável, sendo o 

componente animal uma importante alternativa para a rotação de culturas e para suprir a carência 

de cultivos agrícolas economicamente viáveis no período de inverno. A adoção e aceitação de 

SIPA nas propriedades vem crescendo e se intensificando, principalmente devido aos benefícios 

dos sistemas produtivos integrados, tais como a mitigação dos gases do efeito estufa, a elevada 

ciclagem de nutrientes e consequentemente, redução das perdas por lixiviação e erosão. O 

presente estudo tem como objetivo avaliar se há diferença entre o desempenho animal das 

diferentes raças Angus e do cruzamento industrial tricross (Canchin x Angus) nos sistemas de 

integração: lavoura-pecuária (LP); pecuária-floresta (PF) e; lavoura-pecuária-floresta (LPF); e 

lavoura-pecuária-floresta-novo (LPFN) em relação ao sistema exclusivamente pastoril (PEC). 

Comparar o ganho de peso médio diário (GMD) de animais em pastejo contínuo em diferentes 

alturas de manejo dos anos anteriores. Identificar e correlacionar a capacidade de produção de 

sistemas integrados de produção animal sem o uso de herbicidas. O presente trabalho foi realizado 

na área experimental, do Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária (NITA), na Fazenda 

Canguiri da Universidade Federal do Paraná no munícipio de Pinhais-PR. O delineamento 

experimental foi em blocos ao acaso (DBC), em esquema de parcelas subdivididas, com quatro 

tratamentos e três repetições. Foi avaliado: (i) o ganho médio diário (GMD); (ii) a taxa de lotação; 

(iii) e o ganho de peso vivo (GPV). Nos resultados preliminares podemos observar que a taxa de 

lotação permaneceu superior no período de inverno nos tratamentos sem a presença do 

componente arbóreo, entretanto, as médias nos tratamentos com a presença do componente 

arbóreo superaram os tratamentos sem o componente arbóreo no período de verão. Os resultados 

preliminares indicam não apresentar diferença estatística entre os ganhos médios diários das 

diferentes raças Angus e do cruzamento industrial tricross. 
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O grande aumento no uso de combustíveis fósseis vem impactando o meio ambiente e tem 

provocado a busca por combustíveis alternativos com o objetivo de reduzir o uso de diesel na 

matriz energética nacional. A incorporação do biodiesel ao diesel é uma alternativa bastante 

vantajosa, pois este é biodegradável, atóxico e renovável. Essa mistura binária pode ser 

aprimorada com o acréscimo de álcool etílico (etanol), uma vez que é capaz de promover uma 

queima mais eficiente e reduzir as emissões gasosas ao meio ambiente. A mistura de diesel e 

etanol também mostrou várias qualidades, todavia possui baixa miscibilidade, sendo necessário o 

uso de um aditivo que tenha uma parte lipofílica e outra hidrofílica, para se obter uma mistura 

homogênea. Esta característica estrutural está presente nos ésteres graxos que compõem o 

biodiesel, que é capaz de promover um aumento na interação molecular entre os demais 

componentes (petrodiesel e etanol), tornando-os miscíveis em todas as proporções. As 

propriedades de fluxo a frio do biodiesel são um grande problema em regiões de baixas 

temperaturas, como o sul do Brasil, pois com a diminuição da temperatura ambiente esse 

biocombustível tende a sofrer aumento de viscosidade e até solidificação, o que acarreta 

problemas no armazenamento e transporte do biocombustível e também em danos em motores e 

no sistema de injeção de automóveis. Essa propriedade está diretamente relacionada à composição 

do biodiesel, ou seja, depende do tipo da matéria-prima oleaginosautilizada. Quando a 

composição do biodiesel apresenta muitos ésteres insaturados, tende a sofrer oxidação enquanto 

altos teores de ésteres saturados, favorece o congelamento. No entanto, a adição de um aditivo 

anticongelante é necessária para solucionar os problemas citados, permitindo a utilização irrestrita 

de matéria-prima incluindo óleos e gorduras residuais, de baixo valor agregado. Inicialmente, para 

a obtenção do aditivo anticongelante, foram sintetizados os monômeros acrílicos e metacrílicos 

de dodecila e tetradecila, através de reações de transesterificação do acrilato ou metacrilato de 

metila com o álcool desejado,. Os monômeros purificados (rendimentos em torno de 90%) foram 

polimerizados, em solução, através de uma reação radicalar em composições variadas. Os 

aditivos, caracterizados por FTIR, estão sendo analisados por RMN, GPC, DSC e TGA em outros 

laboratórios parceiros, na UFPR. Espera-se, nessa etapa final, um bom desempenho dos 

copolímeros como aditivos para a mistura ternária diesel-biodiesel-etanol sobre a redução dos 

pontos de fluidez e de névoa. 
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A chegada da Revolução Verde no Brasil, durante a ditadura militar, impulsionou um processo 

de mudanças que buscava o aumento da produção agrícola através de um pacote tecnologicamente 

intensivo: sementes melhoradas, uso massivo de agrotóxicos, fertilizantes e maquinários. Dois 

efeitos destacados dessa estratégia modernizadora foram maior concentração fundiária e enormes 

conflitos socioambientais. Décadas depois, com os impactos multiplicados pela expansão do 

agronegócio, diversos movimentos sociais construiram experiências produtivas, a partir de 

pequenas propriedades, que focaram na produção de alimentos saudáveis. Por exemplo, a partir 

dos anos 2000, a agroecologia começou a ser a aposta produtiva do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), incorporando um conjunto de discussões no debate da reforma agrária: 

agricultura livre de agrotóxicos e do pacote produtivo monopolizado pelas grandes empresas; 

apoio às sementes crioulas; alimentação saudável; cuidado da natureza; participação das 

mulheres; formas de vida sem exploração; pesquisa e novas práticas na agricultura; outras formas 

de organização dos assentamentos etc. Todas elas muito ligadas à construção de Tecnologias 

Sociais (TS) entendidas como inovação social,  controle autogestionário, cooperação voluntária 

e a identificação com produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na 

interação com a comunidade. Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar 

como as assentadas e assentados de reforma agrária ampliam as possibilidades de produzir e viver 

no campo através das TS. Do ponto de vista metodológico, foi estabelecido como recorte 

territorial o acampamento Maria Rosa do Contestado (Castro-PR), resultado de uma ocupação 

realizada em 2015, que acolhe 63 famílias em uma área de 440 hectares e que tem uma proposta 

de produção completamente agroecológica no meio de uma região marcada pelo agronegócio 

intensivo. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e três trabalhos de campo durante oficinas 

de planejamento participativo da comunidade. Os primeiros resultados permitiram compreender 

a importância das TS em áreas de reforma agrária, como por exemplo: experiências de cultivo 

agroecológicas, produção de massas e panificados pelas mulheres e o próprio planejamento 

participativo. Isso mostrou uma forma alternativa, democrática e autônoma na produção 

alimentar, de reforma agrária e preservação da natureza, de forma solidária e relacional, conforme 

os fundamentos presentes na agroecologia. 
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Grande interesse é demonstrado pela soja, por sua grande disponibilidade no mercado mundial e 

facilidade de cultivo, sendo produzida cerca de 135 milhões de toneladas apenas na safra de 

2020/21 em território brasileiro. Possui uma vasta gama de aplicações, desde o consumo do grão 

no dia a dia dos brasileiros, até suas formas mais processadas, como o óleo, farelo de soja e 

isolados proteicos. Com a ocorrência da soja ardida - considerada um resíduo nas indústrias -, 

devido a problemas no armazenamento dos grãos, o objetivo desse estudo foi a otimização do 

processo de hidrólise do grão de soja ardido, para a solubilização da proteína, utilizando como 

catalisadores o hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de potássio (KOH) e a enzima Alcalase de 

forma conjunta para, posteriormente, avaliar a viabilidade de utilizar o hidrolisado como 

bioativador para plantas. Os experimentos foram divididos em dois processos alternados, 

hidrólise básica e enzimática: o primeiro teste se iniciou a hidrólise com a enzima Alcalase 

seguido de uma das bases citadas; o segundo experimento iniciou-se com a hidrólise básica e após 

hidrólise enzimática. A enzima foi adicionada em uma concentração de 0,2% a 2% massa/volume 

e a solubilização sucedeu em pH próximo de 8,5, sob temperatura de 60°C e agitação de 115 rpm 

em incubadora shaker. Em relação aos catalisadores básicos, a concentração variou de 18% a 42% 

massa/massa, sendo uma hora de reação à temperatura constante igual a 100ºC. A média da 

quantidade total de proteína solubilizada no primeiro processo variou de 4,4 a 6,9%, enquanto 

que o grau de hidrólise obtido esteve entre 5,6% a 16,5%. Já no segundo processo, a média de 

proteína bruta esteve entre 2,7% e 5,4%, e o grau de hidrólise variou de 1,7% a 18,2%. Os 

melhores resultados foram obtidos a partir da hidrólise enzimática(concentração de 2% 

massa/volume) seguida da hidrólise com hidróxido de potássio (concentração de 42% 

massa/massa), sendo resultados de grande interesse, já que níveis excessivos de Na no solo são 

prejudiciais para a germinação de sementes e o crescimento saudável das plantas. 
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O avanço tecnológico ultrapassa barreiras cada vez maiores e inovadoras, que representam uma 

virada de décadas em apenas anos. 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. Este se utiliza de misturas de pós 

elementares para fabricar o material e o componente ao mesmo tempo. Ou seja, tal processo 

permite a síntese “in-situ” de ligas complexas a partir de misturas de pós. Entretanto 

características do processo, como por exemplo o empilhamento das camadas e suas trajetórias 

podem influenciar no resultado final da peça, devido ao escoamento de calor e a REFUSÃO. 

Neste contexto, é importante que durante a fabricação de um componente por Manufatura Aditiva, 

toda a trajetória seja construída levando as devidas considerações, de forma a minimizar a 

interferência que trajeto da deposição possa ter sobre a peça. 

                     Além disso, nos processos de Manufatura Aditiva a automação é um meio necessário 

para se obter maior precisão e produtividade nos processamentos. Hoje os robôs e sistemas CNC 

são amplamente utilizados nas indústrias nos processos de manufatura e a Manufatura Aditiva 

pode se utilizar desta tecnologia. Tais sistemas podem se utilizar de vários eixos e sistemas de 

movimentação que permitem o processamento de componentes em diversas posições, o que 

viabiliza a fabricação de alta complexidade. 

                     A meta deste trabalho é realizar uma trajetória complexa para ao analisar a peça, 

parametrizar o equipamento, o que possibilita a programação de novas trajetórias de maneira mais 

limpa e com resultado o mais próximo do esperado, reduzindo o consumo de pós e tempo de 

construção. Em paralelo, foram feitas deposições utilizando diferentes estratégias para teste da 

programação. 
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A biomassa representou cerca de 26,8 % da matriz energética brasileira, em 2021, sendo que 18 

% referente a cana-de-açúcar e seus derivados e 8,8 % a lenha e o carvão vegetal, amplamente 

usados nas indústrias para produção de vapor e energia elétrica. Para o estado do Paraná é 

estimada para a safra 2021/22 uma produção 16 milhões de toneladas. A cultura do milho pode 

gerar de 6 a 12 toneladas por hectare de resíduos vegetais. Estes resíduos devem ser geridos de 

alguma forma e o estudo energético é uma alternativa para uma destinação correta, visto que a 

demanda por fontes de energias alternativas deve crescer ao longo dos anos e o estudo de outros 

tipos de fontes de energia é uma necessidade nacional. O lodo resultante do tratamento de 

efluentes de abatedouros em grande parte é levado para aterros sanitários ou compostado. Este 

lodo possui grande potencial energético que pode ser aproveitado, inclusive dentro das empresas 

onde é gerado. Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar as características físico-químicas e 

energéticas do resíduo de limpeza de grãos (LG) e do lodo flotado (LD). Determinou-se para LG 

os teores de solúveis em agua quente, agua fria, NaOH e etanol-tolueno, foram determinados 

também os teores de lignina, celulose e holocelulose e para LG e LD por análise imediata os 

teores de umidade, cinzas, voláteis e carbono fixo. Para LG determinou-se os teores de solúveis 

13,24% (água quente), 15,52% (água fria), 28,25 (NaOH), 17,2% (etanol-tolueno), 8,07% lignina, 

16,23% celulose e 74,66% holocelulose. Os teores de carbono fixo, materiais voláteis e cinzas 

para LD foram 6,64 %, 86,64% 6,57% e para LG 16,6%, 77,51% e 5,88%. O poder calorifico 

superior (PCS) será determinado pela norma ABNT-NBR 8633. Os dados das análises serão 

tabulados e analisados para serem apresentados no SIEPE 2022. 
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FLUTUANTES 

Nº 202212687 

Autor(es): Cecilia Kawata Barbosa 

Orientador(es): Tobias Bernward Bleninger 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Programa Institucional: PIBITI VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Célula Fotovoltaica, Monitoramento, Reservatórios 

 

Os reservatórios são sistemas aquáticos com caráter lêntico, criados artificialmente com o intuito 

de armazenamento de água para diversas finalidades. Devido a sua construção proveniente de 

ações antrópicas, são geradas algumas alterações no local como, por exemplo, o interrompimento 

do fluxo fluvial. Além disso, o reservatório do Passaúna, que é o objeto de estudo do Projeto 

FotoÁgua, conta com a presença de placas fotovoltaicas flutuantes, as quais, além de realizar a 

produção de energia, podem contribuir com benefícios ambientais, como ao reduzir a taxa de 

evapotranspiração. Contudo, os demais impactos provenientes da instalação dessas células 

fotovoltaicas ainda precisam ser analisados. Assim, a fim de garantir a qualidade do ecossistema 

aquático, se faz necessário realizar o monitoramento de parâmetros, para que se estabeleça um 

melhor entendimento sobre os impactos causados devido a instalação dos painéis fotovoltaicos. 

E, dessa forma, sendo possível, a partir da interpretação dos resultados, identificar a dimensão 

dos benefícios causados por esse sistema, além de obter o reconhecimento de eventuais efeitos 

negativos e de como controlá-los e reduzi-los. Deste modo, o desenvolvimento da minha iniciação 

científica tem como objetivo compreender o funcionamento e realizar a calibração e a instalação 

dos sensores nos pontos propícios do reservatório, etapa que está atualmente em progresso, visto 

que ainda estão sendo testadas a viabilidade dos equipamentos, ou seja, se os parâmetros estão 

sendo analisados adequadamente. Para isso, estão sendo feitos experimentos como, por exemplo, 

a captura do nível de pH, o qual foi testado com uma solução em que já se conhecia previamente 

o valor verdadeiro. Além disso, também será realizado o monitoramento constante das análises 

capturadas pelos sensores em campo, assim como o descarregamento dos dados para que seja 

feito o seu processamento e a sua interpretação. 
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Para avaliar o potencial do uso de peptídeos para o diagnóstico da leishmaniose por 

intradermorreação, foi preparado duas formulações e comparadas ao antígeno de Montenegro 

(MST) padrão. A primeira formulação (F1) foi constituída de antígeno multiplex com seis 

peptídeos (Pep.S.LV57.p.395, Pep.S.LV26P.239, Pep.M.PH.202, Pep.M.PH.276, 

Pep.M.LBK.379, Pep.M.LBK.409) os quais foram encapsulados em um lipossoma catiônico. A 

segunda formulação (F2) foi constituída por três peptídeos (Pep.1, Pep.2 e Pep.3) e encapsulados 

em lipossoma catiônico. Para este teste infeções experimentais foram realizadas em hamster com 

duas espécies do parasito (L. infantum e L. braziliensis). Após o cultivo do parasito as formas 

promastigotas foram contadas em câmara de Newbauer, e ajustada a uma concentração de 1x 108 

parasitos em 0,1 mL de solução salina e usada para inoculação nos animais. Três grupos com 

cinco animais, cada um deles, foram formados: GLi: infectado com 1 x 108 L. infantum; GLb: 

infectado com 1 x 108 L. braziliensis; e GNe: solução salina (grupo de controle negativo). Os 

hamsters do Grupo GLb foram inoculados intradermicamente na pata traseira com 0,1 mL de 

solução salina contendo o parasito. O grupo GLi foram inoculados intracardíacamente com 0,1 

mL de solução salina contendo o parasito. Após 90 dias, os hamsters foram testados por via 

intradérmica com antígeno de Montenegro (MST) (40 µg/0,1 mL), as formulações (0,1 µg/0,1 

mL) e a solução salina fenolada (SSF) (controle negativo). As leituras da reação foram realizadas 

às 24, 48, e 72 h pela medição do diâmetro das reações usando um paquímetro. Para o antígeno 

MST foi obtida uma média das respostas de 3,9 mm (DP = 0,93) para o grupo infectado com L. 

infantum e para a formulação F1 a média foi de 4,7 mm (DP = 0,83) após 72 horas após da 

aplicação. Para o grupo infectado com L. braziliensis o antígeno MST a média das reações foi de 

5,35 mm e para a formulação F2 a média foi de 3,63 mm em 48 horas. O teste dos peptídeos 

encapsulados em lipossoma e aplicados nos hamsters mostrou que estes desenvolveram reação de 

endurecimento semelhantes ao produzido pelo antígeno de MST em ambos grupos infectados 

com L. infantum e L. braziliensis em baixa concentração da molécula. A formulação 1 demostrou 

melhores resultados diferenciação entre animais infectados e não infectados após 48 h e chegando 

a um máximo as 72 horas, que demonstrou o potencial para substituir o teste com antígeno de 

Montenegro. 
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TURBIDIMETRO ALTERNATIVO 
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O monitoramento de parâmetros físicos e biológicos é fundamental na avaliação da qualidade da 

água de corpos hídricos. Nesse sentido, a turbidez compõe um dos principais indicadores físicos 

para essa avaliação. Uma vez que, a medida desse fator possibilita o apontamento da presença de 

partículas orgânicas e inorgânicas em suspensão. Ainda, a existência de tais contaminantes 

relaciona-se diretamente ao estado de poluição e à quantidade de sedimentos suspensos nesses 

corpos hídricos, sendo que mesmo substâncias consideradas inertes podem surtir efeitos negativos 

na qualidade da água. Assim sendo, o monitoramento contínuo da turbidez em sistemas naturais, 

bem como em sistemas de abastecimento público é de suma importância. No entanto, a aquisição 

de instrumentos de medição contínua e de alta confiabilidade requer um alto investimento. Por 

conseguinte, essa condição dificulta o monitoramento desse parâmetro, sobretudo em regiões de 

baixa relevância econômica. Diante disso, o desenvolvimento de um sensor de baixo custo foi o 

objetivo do estudo. O sensor foi construído a partir de um tubo de 10 cm de diâmetro. Em seu 

interior foram inseridos um LED RGB (Light Emitting Diode) duas células receptoras 

fotoressistivas LDR (Light Dependent Resistor). Uma dessas células foi disposta em frente ao 

LED RGB, a fim de captar a luz remanescente (princípio turbidimétrico). A outra foi posicionada 

a 90° em relação ao LED RGB, para captar a luz refletida (princípio nefelométrico) nas partículas 

em suspensão. O protótipo foi ligado a um microcontrolador e um Data Logger, onde foi inserido 

um cartão de memória SD com o objetivo de realizar o armazenamento dos dados do experimento. 

Para o experimento em si, uma solução padrão de turbidez foi feita em laboratório e adicionada 

no sensor de turbidez gradualmente a fim de aumentar a turbidez da água. Após o processo de 

adição da solução, uma amostra foi retirada do interior do protótipo e sua turbidez foi medida 

com auxílio de um turbidímetro de referência, confrontando assim os dados medidos com o 

turbidímetro de referência e os valores registrados no cartão SD pelo turbidímetro desenvolvido 

no estudo. Analisando estatisticamente os dados levantados, como RMSE (Root Mean Square 

Error), é possível avaliar qual posicionamento das células receptoras estão fornecendo dados mais 

coerentes de turbidez. Por fim, os experimentos mostraram que a célula nefelométrica tem os 

melhores resultados em comparação a célula turbidimétrica, porém necessitando de análise para 

qual faixa de turbidez este comportamento persiste. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ESTUDO SOBRE 

OS IMPACTOS DA PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA E OS ARGUMENTOS 

CIENTÍFICOS 
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A argumentação científica é um tema pesquisado há décadas, tanto no exterior quanto no Brasil. 

Esse trabalho foca na argumentação científica de professores e professoras da rede pública 

estadual de ensino no litoral do Paraná. O grupo de professoras participa de um núcleo 

denominado Meninas nas Ciências, proposto pelo Laboratório Móvel de Educação Científica da 

Universidade Federal do Paraná, setor Litoral. O grupo tem como objetivo levar aprendizagem 

relacionada a Ciências, Engenharias e Tecnologia para alunas do ensino fundamental e médio 

com o intuito de instigá-las a tópicos científicos objetivando uma maior inserção de meninas em 

contextos de Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matemática. A iniciação científica busca 

reconhecer falas de argumentação científica em entrevistas e atividades mão na massa realizadas 

pelas professoras, bem como classificá-las segundo padrões reconhecidos de pesquisa 

encontrados em trabalhos anteriores. Baseiam-se nos estudos do ensino de prototipagem 

eletrônica e da placa Arduino. As professoras receberam treinamento online durante a pandemia 

de capacitação acerca de programação e hardware da família de microcontroladores Arduino. 

Desde 2021 as educadoras atuam com suas alunas realizando projetos relacionados a 

prototipagem eletrônica e programação em suas respectivas escolas. Estudos e entrevistas foram 

realizados com as educadoras em busca de encontrar indicadores de argumentação científica com 

base em pesquisas de argumentação no Brasil. A metodologia de análise da pesquisa foi a coleta 

de dados através de entrevistas realizadas oralmente com as professoras em reuniões do grupo de 

pesquisa. Dos cinco professores participantes, três foram entrevistados e realizada gravação em 

vídeo das interações. Nas entrevistas questionou-se a proposta de atividade de cada professor em 

suas escolas e também como adequar o uso das tecnologias relacionadas a placas Arduino na 

resolução de problemas do cotidiano escolar. A transcrição de vídeo para texto foi realizada e 

analisada segundo a bibliografia. Após a classificação houve como conclusão o predomínio de 

interações de parâmetros epistemológicos do tipo problematização e exploração. No campo de 

análise de indicadores de alfabetização científica com as professoras, justificativas, previsão e 

explicação predominam nas entrevistas. Também se concluiu que as educadoras após treinamento 

online de ensino de prototipagem Arduino tinham total conhecimento de utilização dos sensores 

em seus projetos, mas não conseguiam explicar como estes funcionavam em suas propriedades 

físicas. 

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1699 

ESTRATÉGIAS DE CONTEÚDO E NEUROMARKETING: APLICABILIDADES NA 

TECNOLOGIA DIGITAL 

Nº 202211230 

Autor(es): Larissa da Silva Arruda 

Orientador(es): Hertez Wendel de Camargo 

Evento: EINTI 

Área Temática: Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Programa Institucional: PIBITI VOLUNTÁRIOS 

Palavras-chave: Criação Publicitária, Neurociência, Propaganda 

 

O trabalho tem por objetivo estudar as estratégias de conteúdo dentro da tecnologia digital, 

também promovendo o neuromarketing como embasamento principal dentro da esfera 

comunicacional. A neurociência, segundo Hertz e Letícia, contribui para as estratégias e 

brandings fomentados por métodos científicos em relação às reações comportamentais dos 

consumidores. Buscando sobre essa temática nessa presente análise, o marketing de conteúdo, e 

o digital também englobam estudos acerca do tema, já que são áreas correlatas que ajudam a 

contemplar um maior entendimento sobre os métodos.  

Marketing de conteúdo: A ideia do Marketing de conteúdo é formar plataformas relevantes como 

artigos, e ebooks, sem se promover explicitamente. Se tornando referência em assuntos 

específicos abordados pela marca. Marketing Digital: O objetivo é promover produtos, marcas e 

empresas por plataformas online, o marketing digital alavanca resultados rápidos em diferentes 

canais digitais. A neurociência é reverenciada pelo uso de técnicas e equipamentos no qual captam 

informações cognitivas dos consumidores com estímulos sensoriais (Sons, imagens, textos e 

etc…) As análises fisiológicas trazem um novo ideal de estudo sobre comportamento e consumo, 

os equipamentos usados no estudo acompanham microexpressões faciais, avaliações da íris e 

acompanhamento visual. A investigação corrobora em bases comportamentais, cognitivas e 

fisiológicas dos usuários. Também podemos considerar como centro a psicologia, filosofia, e a 

sociologia que averiguam os estímulos psicossociais do comprador. Estou trazendo teorias 

também sobre o Inbond, o estudo nada mais é do que criar a sensação de confiança mentalmente 

em prospectivos clientes, para o Prof. Rodrigo Bueno em análise o Inbond está separado em cinco 

fases, são elas: Atrair, Converter, Relacionar, Vender e Analisar… Todo esse nicho é essencial 

para atingir estrategicamente o público-alvo em uma determinada campanha. A ideia é atrair de 

forma sutil, e certeira. Entregando o conteúdo correto, no momento certo o cliente irá averiguar 

que muito mais que um produto, a empresa vende conteúdo e excelência. Ao relacionar as 

possíveis pesquisas que o público busca, o Inbound pode trazer conteúdo sobre esse assunto, e 

aplicar de forma delicada e aprimorada o seu produto.  

  

  

 

  



Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - 13ª SIEPE 

29ºEVINCI, 14ºEINTI, 20ºEAF, 20º ENEC, 3º EDISPE 

 

 

ANAIS 13ª SIEPE – volume 1: 29ºEVINCI, 14º EINTI 

ISBN 978-65-5458-009-0  1700 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO 
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No contexto de surgimento da sociedade da informação, as tecnologias usadas concentram uma 

crescente quantidade de informações sobre seus cidadãos. O aumento da quantidade de 

informações é possível graças ao infindável número de fontes de dados obtidas por empresas e 

instituições governamentais, que controlam e armazenam dados de indivíduos. 

Esse contexto, que revisitou legislações para proteger os dados de usuários, transformou a prática 

forense e o armazenamento de perfis genéticos em bancos de informação, agora informatizados. 

Por isso, é necessário adaptar os bancos de perfis genéticos ao novo contexto nacional e 

internacional, que garante uma maior proteção e mais direitos aos titulares de dados pessoais e 

genéticos. 

Os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), apesar de serem aplicados a diversos 

bancos de dados públicos e privados, uma vez que fazem parte das operações de tratamento nas 

quais incidem as disposições da lei, não são aplicáveis à regulação dos bancos de perfis genéticos. 

Porém, princípios como o da autodeterminação informativa e acesso às informações devem ser 

aplicados a estes bancos, como garantia e direito dos titulares de perfis genéticos. 

Nesse sentido, um dado pessoal genético ou biométrico é, conforme a LGPD, um dado sensível, 

ou seja, torna uma pessoa identificada ou identificável; por isso possui uma proteção legislativa 

especial. 

Assim, o problema identificado no projeto é como se dá a disparidade identificada entre a concreta 

aplicação dos bancos de DNA e a proteção de dados no ordenamento jurídico, com foco na ideia 

do livre acesso dos dados armazenados por parte dos titulares destes dados. Isso porque, segundo 

a legislação, os bancos de perfis genéticos não precisam se adequar à LGPD. Portanto, não 

precisam oferecer certas garantias basilares da lei, como o livre acesso de dados. Ainda, tendo em 

vista a importância desse elemento na proteção à dignidade da pessoa humana, o objetivo deste 

trabalho é analisar, jurisprudencial e bibliograficamente, quais são contradições internas e 

externas no ordenamento dada a falta de livre acessos aos dados por parte de seus titulares. 

Portanto, a hipótese é de que a análise técnica desses bancos deve definir se as salvaguardas são 

suficientes para garantir a segurança da informação sensível que eles contêm, assim como seu 

acesso. Ademais, uma hipótese é de que o direito de garantir o acesso dos dados para seus titulares 

está sendo concedido, mas que isso pode ser um ótimo acréscimo aos direitos dos titulares dos 

dados armazenados pelos bancos de perfis genéticos. 
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Tivemos como objetivo um mapeamento de iniciativas de democracia digital em portais dos três 

poderes nas três esferas - conforme critérios do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 

Democracia Digital (INCT.DD) do qual a pesquisa fez parte -, tínhamos como objetivo verificar 

o estado da arte destas iniciativas no Brasil, como portais de transparência, orçamentos 

participativos digitais, consultas públicas digitais, cidades inteligentes e humanas, além do uso 

das ferramentas mais avançadas de inovação para a governança digital, como blockchain, 

inteligência artificial, big data, chatbot, internet das coisas, e uma categoria específica para covid-

19. A ideia era criar um Observatório Nacional da Democracia Digital, que pudesse centralizar 

um banco de dados das principais iniciativas de inovação democrática do governo brasileiro em 

um único lugar, o que poderá trazer uma série de impactos políticos, sociais e mesmo econômicos 

para diferentes níveis do governo. Isso porque, tanto a criação de um grande banco de informações 

de iniciativas de democracia digital quanto o desenvolvimento de um bot para vasculhar 

informações, com fins democráticos, ainda são elementos pouco experimentados no Brasil, 

mesmo que considerando a importância prática de tais iniciativas, uma necessidade que já existe 

no sentido da governança democrática digital. Para isso, realizamos uma prospecção em sites dos 

três níveis de poderes, todos dispostos numa planilha Excel, na qual era função do pesquisador 

encontrar elementos descritos na tabela e que iriam compor o valor de cada um dos três eixos 

temáticos, isso é, registrou-se a presença ou ausência de um aspecto em cada site indicado e, 

posteriormente, se verificou o valor de cada eixo analisado (Publicidade e Transparência, 

Participação Civil, e Direitos e Liberdades). A partir disso, encontramos uma tendência de 

aumento nas iniciativas de transparência já regulamentadas, porém com uma diminuição daquelas 

iniciativas ligadas à participação e promoção de direitos, sendo as primeiras menos custosas e 

com menor demanda de tempo dos servidores, além de que o elevado número de iniciativas de 

transparência se ampara na questão legal, que fazem com que os órgãos do Executivo e 

Legislativo se empenhem em oferecer iniciativas voltadas para esta finalidade em detrimento de 

iniciativas de outra natureza. Houve tendência de aumento dos dados abertos assim como de um 

aumento de iniciativas de democracia digital voltadas para publicidade e transparência no 

Ministério da Saúde no contexto da pandemia, podendo ser reflexo direto desta.  
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O objetivo desta pesquisa é fazer um estudo 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 cientí-

ficos, 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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A inovação social é um meio que auxilia na criação de novas estratégias, as quais procuram 

resolver os problemas sociais em que as soluções atuais existentes não são capazes de resolvê-los 

eficazmente. Com as universidades representando um importante espaço na busca e criação de 

soluções para esses mesmos problemas. Focado na inovação social, este trabalho contém os 

seguintes objetivos: Levantar as categorias de estudo da inovação social; desenvolver um quadro 

teórico sobre os focos da inovação social: indivíduos, organizações e movimentos sociais; abordar 

sobre os objetivos da inovação social e das universidades; elaborar estudos sobre tendências da 

inovação social no Brasil; pesquisar as experiências de inovação social no ensino superior 

brasileiro. É utilizado duas metodologias: bibliográfico e sondagem. No método bibliográfico, 

procura-se investigar, coletar e registrar conteúdos relevantes para a construção de conceitos da 

inovação social, em especial, a abordagem da América Latina e do Brasil. Em relação às 

organizações de ensino no Brasil, realiza-se uma sondagem in situ (sites e relatórios de gestão). 

Quanto aos procedimentos, estão divididos em cinco etapas: investigação preliminar; seleção e 

análise dos artigos que farão parte do desenvolvimento da pesquisa; construção da base teórica 

sobre inovação social, decolonialidade e sistematicidade; utilização da base teórica para 

construção de hipóteses; utilização das hipóteses para análise teórica de cinco universidades 

federais. Com a construção da base teórica junto com o estudo dos objetivos das universidades, 

obteve-se como resultado a criação de dois quadros referenciais. O primeiro contendo seis eixos 

considerados importantes naquilo que se define como universidade do século XXI. A partir deste, 

criou-se um segundo quadro contendo cinco estágios de avanços institucionais das universidades. 

Adiante, foram selecionadas cinco universidades federais de cada região do Brasil, as quais foram 

analisadas utilizando os seus Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ambos os quadros 

desenvolvidos como base. Conclui-se que apesar de ainda não haver uma definição exata da 

inovação social, já é possível utilizá-la como um meio para gerar novos campos de pesquisa. 

Porém devemos passar a observar o mundo de forma mais sistêmica, usando a inovação social 

como um processo coletivo fruto de uma ação das comunidades e dos atores sociais de um 

determinado território, podendo de fato desenvolver nas universidades saberes originados de seu 

território, os quais podem dar respostas aos atuais problemas sociais. 
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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 

realizar 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 também desenvolvê-lo e aprofundá-

lo nos seguintes aspectos: a) inserindo duas outras funções (educação e participação) além das 

quatro utilizadas pela autora; b) propondo um desdobramento da função educativa desempenhada 

pelos websites legislativos; c) incorporando testes estatísticos de maior complexidade 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 insatisfatória 

pelos parlamentos brasileiros, embora experiências inovadoras que apontam para um cenário 

promissor no tocante ao aprofundamento da qualidade da democracia via experiências de 

educação parlamentar on-line tenham surgido nesse campo. 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 em relação a outros casos de atuação de representantes políticos na 

posição de deputados nos demais países da América Latina.  
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O presente trabalho busca conhecer as diferentes perspectivas teóricas sobre a utilização da 

análise de conteúdo no Brasil e está embasado nos estudos do professor Rafael Cardoso Sampaio. 

Este estudo busca estabelecer um roteiro para alcançarmos uma padronização metodológica nos 

estudos atinentes à análise de conteúdo. Com este objetivo, o professor mobilizou o grupo de 

iniciação científica, cujo trabalho consiste em codificar textos de diferentes áreas do 

conhecimento para elaboração de trabalho científico. Primeiramente, textos de diferentes áreas 

do conhecimento foram coletados e em seguida distribuídos aos alunos para que fossem 

codificados. Além disso, o professor forneceu o livro código utilizado na pesquisa que foi 

aperfeiçoado no decorrer do processo. 

A relevância da pesquisa consiste no fato da Análise de Conteúdo (AC) ser uma técnica de 

pesquisa científica baseada em procedimentos sistemáticos, intersubjetivamente validados e 

públicos para criar inferências válidas sobre determinados conteúdos verbais, visuais ou escritos, 

buscando descrever, quantificar ou interpretar certo fenômeno em termos de seus significados, 

intenções, consequências ou contextos. Isso significa, por um lado, discordar da definição 

amplamente utilizada pela literatura brasileira proposta por Laurence Bardin, que define a AC 

como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”, pois acreditamos que não seja 

um coletivo de técnicas, mas uma única técnica com inúmeras fases ou abordagens. Por outro 

lado, e como um dos pontos principais desta pesquisa, concordamos com a ideia de 

“procedimentos sistemáticos e objetivos”, que reforçamos a ideia de se tratar de técnica de 

pesquisa científica. A AC inclusive é uma das poucas técnicas de pesquisa que é considerada tanto 

qualitativa quanto quantitativa, assumindo, portanto, para certos pesquisadores, um caráter 

híbrido. 

Ademais, exatamente por sua alta flexibilidade e por sua capacidade de adaptação às necessidades 

do pesquisador, a AC apresenta alta capilaridade na pesquisa acadêmica brasileira e é usada nas 

mais diversas áreas de ciências da vida, notadamente, em educação física, enfermagem, e saúde 

coletiva, como também de humanidades, a exemplo de administração, ciência política, 

comunicação, educação, psicologia, sociologia, dentre outros. 
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O Design para o Comportamento Sustentável (DCS) consiste em uma abordagem centrada no 

usuário, sob a ótica do Design Sustentável.  Essa temática aborda os impactos relacionados à fase 

de uso, propondo estratégias que visam influenciar o comportamento do usuário em direção à 

sustentabilidade (CESCHIN; GAZIULUSOY, 2020). Nessa esfera, os designers estão em posição 

de reduzir os impactos do uso ao moldar propositalmente o comportamento em direção a práticas 

mais sustentáveis (BHAMRA et al., 2008). O modo como os usuários interagem com os produtos 

pode determinar impactos ambientais (LILLEY, 2009), sociais e econômicos substanciais. Nos 

produtos de linha branca, foco da presente pesquisa, é justamente a fase de uso que apresenta 

maiores implicações sob a perspectiva da dimensão ambiental da sustentabilidade. O presente 

estudo busca evidenciar oportunidades de inovação em produtos de cocção doméstica, pautadas 

na sustentabilidade, através da aplicação de estratégias do “Design para o Comportamento 

Sustentável”. A pesquisa integra-se à dissertação de mestrado em Design de Karla Scherer com 

foco na influência de comportamentos mais sustentáveis na cocção de alimentos, realizada no 

Núcleo de Design e Sustentabilidade em parceria com a Electrolux latino-americana. Dentre os 

métodos utilizados na fase de compreensão do problema estão a revisão bibliográfica sistemática, 

benchmarking e mini-survey e, através de participação como discente em uma disciplina optativa 

de DCS, a utilização da Design Science Research. Os resultados obtidos permitiram a 

compreensão das repercussões do DCS no desenvolvimento de inovações em produtos de linha 

branca voltados à cocção. Identificou-se, também, a carência de soluções apoiadas nas estratégias 

do DCS no setor de linha branca no Brasil.  Dois artigos foram produzidos e publicados em 

congressos e um livro está no prelo, onde a bolsista de IC participa como uma das co-autoras. 
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O plano de trabalho “Corpo-pintura e improvisação, da Iniciação Científica (PIBITI), vinculado 

ao  projeto de pesquisa “Improvisação como prática artística pedagógica”, foi desenvolvido 

parcialmente de forma remota e presencial no ano de 2021-2022, devido a exigência do 

isolamento social pela Covid-19. O objetivo da pesquisa foi desenvolver estudos teórico-práticos 

relacionados ao campo do desenvolvimento da capacidade criativa a partir das relações pintura-

corpo; conhecer metodologias relacionadas à sensibilização e consciência corporal como estímulo 

para a prática da improvisação e relacionar o corpo com propostas artísticas pedagógicas em 

processos criativos. A metodologia aplicada no desenvolvimento da pesquisa foi a revisão 

bibliográfica, discussões semanais e elaboração de sínteses e experimentos práticos a partir das 

discussões entre orientadora, bolsistas e voluntários, mediadas remotamente pelas telas na 

plataforma Teams e em encontros presenciais. A improvisação, como eixo teórico-metodológico 

desencadeou processos experimentais para investigar como corpo-pintura e improvisação 

exploram o desenvolvimento da capacidade criativa e como a experiência potencializa a criação. 

As relações entre a pintura, cores, traços e movimentos estimularam diferentes possibilidades 

criativas no envolvimento corpo-pintura, e geraram pequenas produções experimentais. 

Emergiram desta pesquisa várias experimentações práticas e aprovações para participações em 

eventos virtuais e presenciais, como 7° Encontro Científico Nacional de Pesquisadores em Dança 

– ANDA (julho 2022) e XXXIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - Educação em Tempos 

de Pandemia da UFPR (agosto 2022). Os resultados alcançados foram o avanço de estudos 

teórico-práticos sobre corpo, a expressão e linguagem pictórica que despertaram e 

potencializaram o desenvolvimento individual e coletivo do grupo no processo de sensibilização 

e consciência corporal, e a ampliação da capacidade de experimentação e criação mediante a 

improvisação, tanto no âmbito artístico, como no âmbito educacional.  
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Ao analisarmos as questões acerca dos territórios, das condições de vida, do trabalho e renda, 

percebe-se que há uma necessidade de buscarmos conhecimento para além das narrativas do 

desenvolvimento para pensarmos a Inovação Social, a cultura e os saberes decoloniais. Para tanto, 

buscou-se como objetivos: i) investigar e analisar a partir de epistemologias decoloniais, os 

conceitos inovação social para a valorização dos saberes decolonias e o desenvolvimento humano; 

ii) abordar a ideia-força do desenvolvimento e sua interface com a cultura e educação cidadã; iii) 

levantar e registrar conteúdos relevantes para a relação inovação social e desenvolvimento; iv) 

mapear, analisar e discutir o estado da arte da abordagem decolonial; v) fomentar a discussão 

sobre desenvolvimento dos diferentes eixos para pesquisa em inovação social, a partir do 

território, condições de vida, trabalho e emprego; v) refletir sobre inovação social e suas relações 

com os objetivos do milênio; e vi) compreender os conceitos de inovação social e 

desenvolvimento. Como metodologia, esta pesquisa apresenta-se como qualitativa exploratória, 

a qual utilizou dados secundários para elaborar um quadro de análise das raízes da inovação social 

na literatura mundial e sobre abordagem decolonial e desenvolvimento na América Latina. 

Quanto aos objetivos do desenvolvimento sustentável, realizou-se revisão na literatura nacional. 

Concluímos que o desenvolvimentismo foi o principal modelo usado na história, gerando grandes 

impactos negativos no ecossistema. A inovação social está intimamente ligada ao 

desenvolvimento, não apenas referente ao econômico, mas também ao ambiental e o humano. A 

colonialidade é constitutiva da modernidade, gerando a exploração econômica, a desvalorização 

do ser, a exploração por meio do racismo e do sexismo, causando trabalho precarizado entre 

outros problemas estruturais. Esse modelo, mostra-se excludente pelo fato do outro não se 

enquadrar nos padrões eurocêntricos e estadunidenses, contribuindo para a dominação do homem 

branco sobre as demais etnias. Diante deste cenário, os saberes decoloniais propõem uma ruptura 

na forma posta do pensar buscando aumentar a valorização do ser humano e da natureza por meio 

de uma visão biocêntrica. Por fim, ao observarmos os dezessete objetivos do desenvolvimento 

sustentável com ideias pós-estruturalistas, podemos constatar que a inovação social e o pensar 

decolonial caminham para sustentabilidade forte. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar como a percepção em relação às interfaces da Netflix, 

do Prime Video e da Disney Plus influencia na preferência do público por uma dessas plataformas. 

Com isso, o estudo avaliará também se a ferramenta do eyetracking, em conjunto com pesquisas 

subjetivas, pode trazer respostas mais precisas sobre a satisfação dos consumidores.  

O processo foi dividido em quatro etapas: pesquisa exploratória, aplicação de questionário de 

satisfação, utilização do eyetracking e comparação dos resultados. A pesquisa exploratória foi 

composta por um estudo das literaturas existentes sobre o tema, a fim de deixar o pesquisador 

mais familiarizado com o assunto e construir uma base teórica para o trabalho. O questionário de 

satisfação, montado no Google Forms, teve como objetivo obter e sistematizar as impressões 

pessoais e subjetivas dos usuários sobre as suas preferências em relação aos serviços da Netflix, 

do Prime Video e da Disney Plus, com a intenção de criar hipóteses iniciais sobre a satisfação dos 

usuários. Nesse mesmo formulário, também foram coletados alguns dados sobre o perfil dos 

consumidores, como idade, gênero e renda domiciliar. Com a ferramenta do eyetracking, a ideia 

foi, por sua vez, analisar os movimentos oculares dos participantes ao entrarem em contato com 

as interfaces das plataformas de streaming citadas anteriormente, obtendo respostas mais diretas 

sobre as reações do usuário. Essa ferramenta permite a identificação das áreas que mais chamaram 

a atenção do público, o trajeto percorrido pelo olhar, mudanças na dilatação das pupilas durante 

a aplicação e número de piscadas. Normalmente, o experimento de eyetracking é realizado por 

meio de óculos especiais. Neste trabalho, porém, foi utilizado um software que transforma a 

câmera frontal de notebooks em um dispositivo que possui esse recurso.  

Por fim, a última fase foi comparação dos resultados, que visa avaliar se a ferramenta do 

eyetracking, em conjunto com pesquisas subjetivas, pode trazer respostas mais precisas sobre a 

satisfação dos consumidores, além de entender como a usabilidade das interfaces da Netflix, do 

Prime Video e do Disney Plus interfere na preferência do público por uma dessas plataformas. 
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Baseado na obra "O herói e o fora da lei: como construir marcas extraordinárias usando o poder", 

de Margaret Mark e Caral Pearson, de 2012, o estudo supervisionado pelo professor Hertz 

Wendell de Camargo consistiu em mapear os aspectos arquetípicos de propagandas audiovisuais 

das marcas Samsung (Galaxy S21 5G – Manu através dos espelhos), Apple (Iphone 13 – 

Introducing Iphone 13) e Xiaomi (MI 11 – O Cinema em suas mãos), classificando de 00 a 05 

algumas características dos 12 arquétipos principais - inocente, explorador, sábio, herói, fora-da-

lei, mago, pessoa comum, amante, bobo da corte, prestativo, criador, governante - que podem 

guiar as estratégias publicitárias de marcas. As três possuem como arquétipo capital - aquele que 

atingiu maior pontuação nessa metodologia e que direciona, impulsiona ações e comportamentos 

- ou arquétipos adjuntos -  aqueles que são complementares, aplicados em momentos específicos 

e estratégicos - as características dos arquétipos de explorador, herói e criador. Apesar de parecer 

coincidência, isso acontece porque ambas as empresas buscam o mesmo objetivo e exploram os 

mesmos sentidos: o encantamento do cliente e o desejo de pertencimento. A metodologia se 

mostrou eficiente para futura aplicação mercadológica em diversos outros segmentos além da 

tecnologia, podendo auxiliar gestores de comunicação a definirem as personalidades das marcas 

com as quais trabalham, contribuindo para um diagnóstico, planejamento e criações publicitárias 

mais assertivas, desde que todos os aspectos de comunicação sejam estudados em conjunto e não 

apenas uma única propaganda ou um produto, já que a marca não é o que é, mas sim uma 

percepção de um conjunto de informações as quais somos expostos todo o tempo. A partir dos 

resultados obtidos, é possível elaborar uma nova sinopse do protagonista, sendo a jornada do herói 

a mais utilizada, a sua missão, sugestão de slogans, rede semântica, voz marcária, tom de voz da 

marca, elemento atitudinal, estilo e cores a serem trabalhadas. 
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Os conflitos urbanos são uma das formas de indicação da natureza contraditória da produção 

capitalista no espaço urbano, sobretudo no tocante às relações de trabalho e ao direito do cidadão 

à sua cidade. Dessa forma, criam-se pautas de lutas sociais que são geralmente expressas por meio 

de manifestações ou protestos, os quais são o objeto de estudo do Observatório de Conflitos 

Urbanos de Curitiba. O Observatório, como projeto de pesquisa e análise de tais atos 

sociopolíticos, procura classificar e georreferenciar os protestos situados na capital paranaense e 

nos outros 12 municípios que constituem o Núcleo Urbano Central da Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC). Além disso, outro objetivo do Observatório é auxiliar na compreensão das 

divergências socioeconômicas e a relação dessas com o espaço urbano. Para isso, o projeto se 

baseou em alguns pilares para definir um ato social como conflito urbano: deve reivindicar 

reconhecimento acerca da produção e/ou do consumo da cidade e, também, precisa envolver pelo 

menos dois agentes sociais opostos. Sendo assim, procura-se responder às principais questões 

sobre os protestos. Quem protesta? Pelo quê? Contra o quê? Onde? Como? Quais os efeitos? Para 

elucidar tais perguntas e poder registrá-las num local de fácil acesso público, foi concebida a 

plataforma online do Observatório, utilizada para a coleta de dados das manifestações em Curitiba 

e na RMC através de um algoritmo que realiza o levantamento de notícias sobre conflitos urbanos 

em veículos midiáticos. A partir dessa coleta, as notícias são filtradas manualmente (machine 

learning) e classificadas em 7 categorias que buscam responder às questões acima O algoritmo 

utilizado pela plataforma se baseia num sistema de data crawling de linguagem Phyton e auxílio 

do framework Scrapy, em código aberto. Com a utilização de tais ferramentas, foi possível 

identificar as principais demandas das manifestações ocorridas entre 2020 e 2022, sendo a 

principal delas reivindicações por melhores políticas públicas de interesse social (sobretudo 

durante o período pandêmico). Outros grandes fatores originadores de protestos foram os direitos 

trabalhistas e a educação. Devido ao georreferenciamento realizado pela plataforma do projeto, 

observou-se que a principal área de atuação dos conflitos urbanos foi a região central de Curitiba, 

devido à maior proeminência que o local proporciona. Portanto, o sistema online concebido para 

o Observatório se provou eficaz para os objetivos intencionados, facilitando a catalogação dos 

protestos e também a leitura desses por parte do público leigo. 
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